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1. INLEIDING EN VOORUITBLIK

1.1. INLEIDING

Ons belasting- en sociale verzekeringsstelsel is in een pe-
riode ontstaan waarin het patroon overheerste, dat de ge-
huwde vrouw thuis als huisvrouw voor de verzorging van het
gezin verantwoordelijk was. Haar buitenshuis werkende echt-
genoot werd als de kostwinner van het gezin beschouwd. In
deze tijd kwam ook nauwelijks de vraag aar de orde of de
samenlevingsverbanden buiten de echt op allerlei gebieden
aan het huwelijk gelijkgesteld zouden moeten worden.
Het is niet te verwonderen dat de toeneming in het recen-
te verleden van het aantal buitenshuis werkende gehuwde
vrouwen en het niet meer langer vanzelfsprekend zijn van
de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw, ertoe ge-
leid hebben dat aan het belasting- en sociale verzekerings-
stelsel nieuwe eisen gesteld worden. Ook de in de loop der
tijd positiever wordende beoordeling van het samenleven
buiten de echt heeft een soortgelijk effekt gehad.
In deze studie zal voor de inkomstenbelasting onderzocht
worden, in welke mate de op dit moment aan de belasting-
heffing van ongehuwden en gehuwden gestelde eisen door de
beschikbare belastingsstelsels gerealiseerd kunnen worden.
Hierbij wordt zowel aandacht besteed aan de positie van de
gehuwde vrouw als aan de positie van de samenlevingsver-
banden buiten de echt. Wat de sociale verzekeringen betreft
beperken we ons tot de vraag in hoeverre tegemoet gekomen
kan worden aan de klachten, die vele gehuwde vrouwen tegen
het huidige sociale verzekeringsstelsel inbrengen.
In dit hoofdstuk zal eerst aandacht besteed worden aan de
sociale positie van de gehuwde vrouw gedurende de periode
waarin de sociale verzekeringen tot stand kwamen en ons
stelsel om gehuwden en ongehuwden te belasten, gestalte
kreeg (par.1.2). Daarna wordt ingegaan op de eisen die op
dit moment aan de belastingheffing van ongehuwden en ge-
huwden gesteld worden. Ook aan de orde komen de klachten
die door met name buitenshuis werkende gehuwde vrouwen te-
gen ons sociale verzekeringsstelsel naar voren gebracht
worden. In het kort wordt ingegaan op de oorzaken die ten
grondslag liggen aan de bezwaren, die volgens vele gehuwde
vrouwen aan ons sociale verzekerings- en belastingsstelsel
kleven. In dezelfde paragraaf wordt vooruit gelopen op de
uitkomsten van de studie (par.1.3). Besloten wordt met een
overzicht van de opbouw van de studie. (par.1.4)
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1.2. DE INVLOED VAN DE SOCIALE POSITIE VAN DE GEHUWDE
VROUW.

De positie van de gehuwde vrouw binnen ons sociale verze-
kerings- en belastingsstelsels is in belangrijke mate be-
Invloed geworden door de heersende opvattingen over &n
haar feitelijke plaats in de samenleving gedurende de pe-
riode waarin deze stelsels gestalte kregen. Deze opvattin-
gen werden in grote mate bepaald door de gevolgen van de
industridle revolutie. Deze leidde ertoe dat vele rondom
het gezin gegroepeerde kleine bedrijven verdwenen. In deze
bedrijven vervulde de gehuwde vrouw veelal een belangrijke
rol, welke nu verloren ging. De gehuwde vrouw uit de ge-
goede kringen ging zich nu vooral op de opvoeding en de
verzorging van de kinderen richten, waaraan ze een zekere
status ontleende. De gehuwde vrouw uit de arbeiderskringen
werd gedwongen om buitenshuis te gaan werken. Deze arbeid
leidde zoals bekend tot ongewenste toestanden. Te denken
valt aan de verwaarlozing van de opvoeding van de kinderen
en de miserabele omstandigheden waaronder in de bedrijven
gewerkt moest worden.
Het mag geen verwondering wekken dat het buitenshuis wer-
ken door de gehuwde vrouw over het algemeen als een onge-
wenste toestand beschouwd werd. Naarmate het welvaartspeil
steeg, werd het mogelijk dat de gehuwde vrouw zich thuis
aan haar huishouden kon wijden. Er werd niet getracht het
de gehuwde vrouw mogelijk te maken de arbeid buitenshuis
en het huishouden op een aanvaardbare wijze te kombineren.
Integendeel, het werd als een teken van welvaren beschouwd
als de gehuwde vrouw niet buitenshuis behoefde te werken.
De gehuwde vrouw die alleen thuis zat, had immers een ze-
kere status gekregen.1 Het is daarom niet te verwonderen
dat, de landbouw niet meegerekend, gedurende de periode
1900 - 1930 slechts circa 8 procent van de werkende vrou-
wen gehuwd was 2 tegen circa 40 procent op dit moment.3
Het buitenshuis werken door de gehuwde vrouw bleef in de
publieke opinie nog lang een afkeuringswaardig feit. Dit
kwam tot uitdrukking in het feit dat tot na de tweede we-
reldoorlog vrouwen die gingen huwen, ontslagen konden wor-
den, en in het bijzonder in het wetsontwerp dat de minister
van Sociale Zaken Romme in 1937 aan het parlement aanbood,
dat een wettelijk verbod van alle arbeid door de gehuwde
vrouw buiten de gezinshuishouding inhield. De overheid be-
hoorde zich volgens de minister te scharen aan de zijde
van hen, die menen dat het gezin beschermd dient te worden
tegen het verrichten van beroepsarbeid door de gehuwde
vrouw. Een kabinetswisseling bracht een nieuw  ministeraan het bewind die het voorstel niet overnam.
Na de tweede wereldoorlog bleef vooral in het begin van
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deze periode de traditionele visie op de positie van de ge-
huwde vrouw bestaan. Dit kwam ook tot uitdrukking in de po-
litiek. Het sterkst is dit terug te vinden bij de konfes-
sionele partijen, die vooral aan het begin van de jaren
vijftig gereserveerd staan ten opzichte van het buitens-
huis werken door de gehuwde vrouw. Deze partijen hebben
bij voortduring de bijzondere plaats en funktie van het
gezin in de maatschappij benadrukt. Binnen deze filosofie
behoorde de gehuwde vrouw primair als huisvrouw en moeder
te funktioneren. Het buitenshuis werken door de gehuwde
vrouw werd slechts getolereerd indien deze taken hierdoor
niet in gevaar kwamen. Deze gezindheid komt duidelijk tot
uitdrukking in het bij S.I. Zwart vermelde citaat uit het
sociaal-ekonomisch program van de CHU uit 1950. Dit citaat
luidt als volgt: "Ten aanzien van de arbeid der vrouw wordt
het beginsel toegepast dat deze onder zodanige omstandig-
heden dient te geschieden, dat zij tegen de zedelijke en
lichamelijke gevaren, welke haar daarbij bedreigen, wordt
beschermd, terwijl het gezinsleven en het normale gezin
van deze arbeid geen schade mag ondervinden".5
Sinds het einde der vijftiger jaren krijgen de konfessio-
nele partijen meer oog voor de veranderde positie van de
gehuwde vrouw. Dit betekent in konkreto dat men het bui-
tenshuis werken der gehuwde vrouw als maatschappelijk ver-
schijnsel aanvaardde, zonder echter een politiek te willen
voeren die op haar specifieke wensen afgestemd was zoals
kindercrdches, kinderdagverblijven en schoolmaaltijden.
Men heeft zich verre gehouden van alles wat een stimule-
ring van de arbeid door de gehuwde vrouw zou kunnen bete-
kenen. Alleen aan de marge heeft men wat verbeteringen
voor de buitenshuis werkende gehuwde vrouw voorgestaan, zo-
als op het gebied van de belastingen. Naarmate de tijd
voortschreed, is echter ook bij de konfessionelen het bui-
renshuis werken door de gehuwde vrouw een positievere waar-
dering gaan krijgen.
De niet-konfessionelen partijen hebben eerder dan de kon-
fessionele de zelfstandigere positie van de gehuwde vrouw
benadrukt. Zo pleitte de P.v.d.A. reeds in 1952 voor het
wegnemen van de belemmeringen voor de gehuwde vrouw om een
gedeeltelijke dagtaak in beroepsarbeid te verrichten.6 De
CPN pleitte reeds in 1948 voor een nieuwe regeling ten aan-

zien van de belasting effing op de inkomsten uit arbeidvan de gehuwde vrouw. Toch hebben de niet-konfessionele
partijen zich in hun politiek nog lang aan het traditio-
nele gezinstype gekonformeerd. Ze hebben tot voor enkele
jaren nooit daadwerkelijk een nieuwe ideologie verdediga
die uitgaat van het fundamentele recht van de gehuwde
vrouw op arbeid, gepaard gaande met een aktieprogramma dat
deze ideologie zou kunnen verwezenlijken.
Dat tot in het recente verleden het &6n-kostwinnergezin
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als de normale situatie werd gezien, heeft ertoe geleid dat
de inkomstenbelasting en de niet-loondervingsverzekeringen
uitgaan van het kostwinnerschap van de man. Tevens heeft m€
bij de inkomstenbelasting en de genoemde sociale verzeke-
ringen het don-kostwinnersgezin een bevoorrechte positie
gegeven. Zoals zal worden aangetoond, veroorzaken beide ken
merken in belangrijke mate de klachten die buitenshuis wer-
kende gehuwde vrouwen tegen ons belasting- en sociale ver-
zekeringsstelsel inbrengen.

1.3. EEN VOORUITBLIK OP DE STUDIE

1.3.1. De bezwaren tegen het huidige belasting- en
sociale verzekeringsstelsel

Allereerst zullen we in het kort de positie van de gehuwde
vrouw binnen het huidige belastingstelsel bekijken. Het
huidige stelsel voegt alle inkomsten en aftrekposten van
man en vrouw samen en belast het hieruit resulterende be-
lastbare inkomen bij de man. Deze samenvoeging wordt ver-
dedigd op grond van de draagkrachtgedachte, die zegt dat
het vermogen om belasting te dragen bepaald wordt door het
gezamenlijke inkomen van man en vrouw. Een uitzondering
hierop vormen de inkomsten van de gehuwde vrouw die uit te-genwoordige arbe:id stammen. Deze worden zelfstandig bi j  de
vrouw belast. Haar belastingvrije voet is echter aanzien-
lijk lager dan de belastingvrije voet van de man. Bij de
belastingheffing van de gehuwde man wordt maar in beperkte
mate rekening gehouden met het inkomen dat men de gehuwde
vrouw kan toerekenen voor de huishoudelijke arbeid die ze
thuis verricht. Werkt ze buitenshuis, dan wordt geen reke-
ning gehouden met het wegvallen van deze huishoudelijke ar-
beid.
Dit stelsel werd in 1973 in Nederland ingevoerd. Voor 1973
werden zonder enige uitzondering alle inkomsten van man en
vrouw samengevoegd en bij de man belast. Op deze som werd
als de gehuwde vrouw buitenshuis werkte een van haar inko-
men afhankelijke aftrekpost in mindering gebracht. Op deze
wijze werd rekening gehouden met het verloren gaan van de
huishoudelijke arbeid die ze als huisvrouw overdag ver-
richte.
Tegen het huidige stelsel kan men bezien vanuit de positie
van de gehuwde vrouw een drietal bezwaren inbrengen. In de
eerste plaats maakt het huidige stelsel het als huisvrouw
thuisblijven aantrekkelijker dan het buitenshuis werken.
Een gehuwde vrouw die bijvoorbeeld buitenshuis 20.000 gul-
den verdient en 20.000 gulden aan een huishoudelijke hulp
betaalt die haar thuis vervangt, verwerft bij het huidige
stelsel door het buitenshuis werken een negatief inkomen.
De oorzaak hiervan is dat ze de huishoudelijke hulp 20.000

4



gulden uit haar netto-inkomen moet betalen. Dit inkomen is
door de belastingheffing lager dan 20.000 gulden. In de
tweede plaats wordt als bezwaar van het huidige stelsel ge-
noemd, dat de zelfstandige heffing zich beperkt tot haar
inkomsten uit tegenwoordige arbeid, zodat inkomsten als pen-
sioenen bij haar echtgenoot belast worden. Dit wordt in
strijd beschouwd met de huidige zelfstandige positie van
de gehuwde vrouw. In de derde plaats wordt het als een on-
rechtvaardigheid beschouwd dat het huidige stelsel geen in-
tegrale rolwisseling toestaat. Hieronder wordt verstaan dat
de gehuwden fiscaal van rol kunnen verwisselen. Het wordt
dan mogelijk dat de gehuwde man alleen over zijn arbeidsin-
komen belast wordt, terwijl de belastingheffing van de an-
dere positieve en negatieve inkomensbestanddelen van het
echtpaar bij de vrouw plaatsvindt. Dit is voordelig wanneer
de gehuwde vrouw een hoger inkomen uit arbeid heeft dan de
man, en het echtpaar kwantitatief belangrijke aftrekposten
heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan de post hypotheek-
rente.
Bij het op eenzelfde wijze belasten van de tweerelaties
binnen en buiten de echt staat vooral ter diskussie of de
gehuwden niet net als samenwonende ongehuwden volledig zelf-
standig belast moeten worden. Dit houdt nauw verband met de
wens van vele gehuwde vrouwen om zo zelfstandig mogelijk
belast te worden. In de verdere tekst zal echter een onder-
scheid gemaakt worden tussen de wens om de tweerelaties
binnen en buiten de echt hetzelfde te belasten, en de wens
om geen fiscale gevolgen aan het huwelijk te verbinden. Zo-
als zal blijken laat de eerste wens het nog volledig open,
of op de leden van een tweerelatie binnen of buiten de
echt een gezamenlijke of een individuele belastingheffing
moet worden toegepast. De tweede wens daarentegen vraagt
om een individuele belastingheffing van de gehuwden.
De positie van de gehuwde vrouw binnen de sociale verzeke-
ringen is wat betreft de loondervingsverzekeringen nauwe-
lijks aan kritiek onderhevig. Ze heeft over het algemeen
als buitenshuis werkende gehuwde vrouw dezelfde rechten
als iedere andere verzekerde. Ook de overgang van huis-
vrouw naar buitenshuis werkende gehuwde vrouw levert bij
deze verzekeringen geen enkel probleem op. Als ze buitens-
huis gaat werken, moet de gehuwde vrouw voor deze verze-
keringen premies gaan betalen. Hiertegenover staan echter
de rechten op uitkeringen als de gehuwde vrouw ziek, werk-
loos of arbeidsongeschikt wordt. De volksverzekeringen, met
name de A.O.W. en A.W.W., en als regel ook de ziekenfonds-
wet kennen daarentegen het verschijnsel dat de gehuwde
vrouw door buitenshuis te gaan werken voor deze verzeke-
ringen premies gaat betalen, zonder dat deze rechten doen
ontstaan die ze niet reeds als huisvrouw had. Dit wordt
door vele buitenshuis werkende gehuwde vrouwen als onrecht-
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vaardig ervaren. Het premie betalen zonder dat hierdoor
extra rechten ontstaan, maakt voorts het buitenshuis wer-
ken minder aantrekkelijk. Kritiek wordt ook uitgeoefend
op het gezamenlijke gehuwdenpensioen dat krachtens de
A.O.W. wordt uitgekeerd zodra de man 65 jaar wordt. Hier-
door heeft de vrouw geen eigen pensioen. Bovendien wordt
ook als de vrouw kostwinner is, de ingangsdatum van het
pensioen bepaald door het bereiken van de 65-jarige leef-
tijd door de gehuwde man.
De bezwaren die tegen de positie van de gehuwde vrouw bin-
nen het belasting- en sociale verzekeringsstelsel worden
ingebracht, berusten grotendeels op twee oorzaken. Ten eer-
ste wordt er bij deze stelsels van uitgegaan dat de man de
kostwinner is. Ten tweede heeft men binnen deze stelsels
het traditionele gezin een beschermde positie gegeven. Dat
de man als kostwinner beschouwd wordt verklaart dat hem
voor de inkomstenbelasting, uitgezonderd de inkomsten uit
arbeid van de vrouw, alle positieve en negatieve inkomens-
bestanddelen worden toegerekend, waardoor integrale rol-
wisseling wordt uitgesloten. In deze visie is ook logisch
het gezamenlijk gehuwdenpensioen in te laten gaan als de
man 65 jaar wordt, omdat op dat moment de behoefte aan dit
pensioen geacht wordt te ontstaan. Het als kostwinner be-
schouwen van de man is echter niet de reden, dat voor de
bepaling van de verschuldigde inkomstenbelasting de niet
uit tegenwoordige arbeid stammende inkomsten van de vrouw
met de inkomsten van de man worden samengevoegd. Dit vloeit
voort uit de opvatting dat het gezamenlijke inkomen van
man en vrouw bepalend geacht wordt voor hun vermogen om
inkomstenbelasting te dragen. Ook de samenvoeging van in-
komsten ter vaststelling van de verschuldigde premies voor
de volksverzekeringen kan hieruit verklaard worden.
De beschermende positie van het 6dn-kostwinnergezin ver-
oorzaakt de klacht van vele buitenshuis werkende gehuwde
vrouwen dat ze voor de volksverzekeringen en de zieken-
fondswet premies moeten betalen die geen extra-rechten
doen ontstaan. Ook de klacht dat de buitenshuis werkende
gehuwde vrouw geen aftrekpost wordt toegestaan wegens de
huishoudelijke arbeid die door het buitenshuis werken ver-
loren gaat, houdt met deze bevoorrechte positie verband.
Dit is als volgt aan te tonen: man en vrouw betalen wanneer
ze beide buitenshuis werken niet meer belasting en sociale
premies dan twee ongehuwden met dezelfde inkomens. Hieruit
valt af te leiden dat de buitenshuis werkende gehuwde vrouw
niet gediskrimineerd wordt in vergelijking met een onge-
huwde. Wel verkeert ze in een nadelige positie ten opzich-
te van een huisvrouw. Deze hoeft geen sociale premies te
betalen. Dit voordeel gaat verloren als de gehuwde vrouw
buitenshuis gaat werken. Ook bij de inkomstenbelasting
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doet zich iets dergelijks voor. De huishoudelijke arbeid
van de huisvrouw wordt over het algemeen maar in beperkte
mate via de belastingheffing van de man belast.8 Deze be-
voorrechting van de gehuwden wordt verlaten als de gehuw-
de vrouw buitenshuis gaat werken, omdat dan haar hele geld-
inkomen belast wordt. Een aftrekpost voor de buitenshuis
werkende gehuwde vrouw wegens het verloren gaan van de
huishoudelijke arbeid, zou deze bevoorrechting in stand
houden. Deze weg heeft men echter in Nederland niet ge-
volgd.

1.3.2. De te onderzoeken doeleinden van belastingheffing;
een vermelding van de uitkomsten van het onderzoek

Uit het voorafgaande is af te leiden dat aan de belasting-
heffing van ongehuwden en gehuwden verschillende doelein-
den gesteld worden. In deze studie zal onderzocht worden
of de volgende doeleinden verwezenlijkt kunnen worden:
het heffen naar draagkracht, en, het neutraal staan door
de fiscus ten opzichte van: het huwen, het al dan niet ge-
huwd buiten de echt samenwonen, de zelfstandige maatschap-
pelijke positie van de gehuwde vrouw en de keuze door de
gehuwde vrouw tussen thuis en buitenshuis werken. Met het
neutraal staan ten opzichte van het huwen wordt bedoeld
dat geen fiscale gevolgen verbonden worden aan het priv&-
besluit om gehuwd te gaan samenwonen. Het neutraal staan
ten opzichte van dat al dan niet gehuwd samenwonen sluit
niet uit dat aan het samenwonen fiscale gevolgen verbonden
worden, mits dit maar bij de gehuwd en ongehuwd samenwo-
nenden op eenzelfde wijze gebeurt. Of de fiscus neutraal
kan staan ten opzichte van het huwen en al dan niet gehuwd
samenleven, wordt mede afhankelijk gesteld van de vraag of
dit mogelijk is zonder de privacy van de gehuwden en de
ongehuwden te schaden. Met het neutraal staan ten opzichte
van de zelfstandige maatschappelijke positie van de gehuw-
de vrouw wordt aangegeven, dat de huidige tendens naar een
steeds zelfstandigere maatschappelijke positie van de ge-
huwde vrouw door de fiscus gerespekteerd wordt door min-
stens haar arbeidsinkomsten zelfstandig te belasten. Met
het neutraal staan ten opzichte van de keuze door de ge-
huwde vrouw tussen thuis en buitenshuis werken wordt be-
doeld dat de fiscus de ene aktiviteit niet gunstiger dan
de andere behandelt.
In deze studie wordt voor ieder doeleind afzonderlijk on-
derzocht op welke wijze het te realiseren is. Bij het on-
derzoek naar het heffen naar draagkracht wordt eerst aan-
dacht besteed aan de belangrijke vraag of aan het begrip
draagkracht een zodanige inhoud gegeven kan worden , dat
het mogelijk wordt te bepalen hoe bij deze heffing de ver-
houding tussen het ongehuwden- en gehuwdentarief dient te
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zijn. Gekozen wordt voor een definitie volgens welke ge-
huwden en ongehuwden over een gelijke draagkracht beschik-
ken indien ze per persoon een gelijke mogelijkheid op een
gelijke konsumptiewaarde hebben. Als zijnde ondoelmatig
voor de bepaling van de verhouding tussen het ongehuwden-
en het gehuwdentarief wordt de meer traditionele definitie
van draagkracht verworpen. Deze stelt de draagkracht van
een persoon gelijk aan de door hem bereikbare behoeftebe-
vrediging.
De draagkracht van gehuwden zonder kinderen waarvan alleen
de man buitenshuis werkt, wordt afhankelijk gesteld van
het inkomen van de man, de waarde van de huishoudelijke ar-
beid van de gehuwde vrouw, de eventuele extra vrije tijd
die een gehuwde vrouw in vergelijking met de ongehuwden
heeft en de besparing door het huwelijk. Deze laatste fak-
tor slaat op de kostenbesparing die het gezamenlijke huis-
houden de gehuwden oplevert. Verder wordt er rekening mee
gehouden dat de gehuwden met twee personen van &5n inkomen
moeten leven. De draagkracht van een ongehuwde wordt al-
leen van zijn inkomen afhankelijk gesteld.De som van de
waarde van de huishoudelijke arbeid en de extra vrije tijd
van de huisvrouw wordt als ene alternatief aan het minimum-
loon, en als andere alternatief aan 2/3 deel van dit mini-
mumloon gelijkgesteld. De besparing door het huwelijk wordt
op 20 procent van het inkomen van de man gesteld.
Het onderzoek leverde, zoals zal blijken, het verrassende
resultaat op dat bij een heffing naar draagkracht het in-
komen van een ongehuwde tot een inkomensniveau gelijk aan
enkele malen het minimumloon, lichter belast dient te wor-
den dan eenzelfde inkomen van een echtpaar waarvan de
vrouw huisvrouw is. Boven de aangegeven grens dient het
echtpaar minder te betalen. Dit resultaat wijkt af van de
huidige tarieven, volgens welke een echtpaar steeds minder
belasting dan een ongehuwde betaalt. Aangetoond zal worden
dat deze afwijking veroorzaakt wordt door de verschillende
wijze waarop de waarde van de huishoudelijke arbeid en de
extra vrije tijd van de huisvrouw in de huidige en de door
ons berekende tarieven verdiskonteerd zit.
Werkt de gehuwde vrouw buitenshuis dan dienen bij een hef-
fing naar draagkracht de inkomens van man en vrouw voor de
bepaling van de verschuldigde belasting samengevoegd te
worden. Als aftrekpost wordt naar rato van het aantal bui-
tenshuis gewerkte uren, de hierdoor verloren gegane waarde
van de huishoudelijke arbeid van de huisvrouw toegestaan.
In deze studie wordt nader ingegaan op het verschil tussen
deze aftrekregeling en de aftrekregeling die Nederland tot
1973 kende. Bij deze laatste regeling werd de aftrek be-
paald door het buitenshuis verdiende inkomen.
Het neutraal staan door de fiscus ten opzichte van het hu-
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wen vereist een volledig individuele heffing van de gehuw-
den. Het neutraal staan ten opzichte van het al dan niet
gehuwd samenleven, vraagt dat de ongehuwd en de gehuwd sa-
menlevenden op eenzelfde wijze belast worden. Zowel een
individueld als een gezamenlijke belastingheffing voldoen
hier in beginsel aan. Uit het onderzoek zal blijken dat in
de praktijk geen van beide doeleinden bereikt kan worden.
Aangetoond wordt dat de gehuwden niet volledig individueel
belast kunnen worden. Hierdoor kan de fiscus niet neutraal
staan ten opzichte van het huwen. Dit houdt niet alleen
verband met het feit dat de meeste gehuwden in gemeenschap
van goederen getrouwd zijn, waardoor het in de meeste ge-
vallen onmogelijk is te bepalen welke inkomsten uit vermo-
gen aan man en vrouw toegerekend moeten worden. Ook de op
huwelijkse voorwaarden gehuwden kunnen niet afzonderlijk
belast worden, omdat dit een onderzoek door de fiscus zal
uitlokken naar tussen de gehuwden afgesloten transakties.
Dit onderzoek zal de privacy van de gehuwden schaden.
De ongehuwd samenwonenden daarentegen kunnen niet gezamen-
lijk belast worden, omdat dan hun privacy aangetast wordt
door een onderzoek door de fiscus naar het al dan niet be-
staan van een fiscaal relevante tweerelatie. Dit onderzoek
is noodzakelijk omdat de tweerelaties buiten de echt ner-
gens geregistreerd staan. Omdat de ongehuwd samenwonenden
niet gezamenlijk en de gehuwden niet geheel afzonderlijk
belast kunnen worden, kan de fiscus niet neutraal staan
ten opzichte van het al dan niet gehuwd samenwonen. Immers
zowel een gezamenlijke heffing als een individuele heffing
is dan niet op beide tweerelaties toe te passen. In hoever-
re deze konklusie verandert indien men er rekening meehoudt
dat sommige ongehuwd samenwonenden over een zogenaamd samen-
levingsovereenkomst beschikken, laten we hier buiten be-
schouwing.
Het niet volledig individueel kunnen belasten van de ge-
huwden, betekent echter niet dat de gehuwden over het ge-
zamenlijk inkomen belast moeten worden. Dit zal blijken
uit de beschrijving van het zuiver individuele stelsel met
integrale rolwisseling. Dit stelsel belast man en vrouw
afzonderlijk over de duidelijk aan de personen gebonden
inkomsten, terwijl de andere inkomsten en aftrekposten be-
last worden bij de partner met de hoogste afzonderlijk te
belasten inkomsten.
Het neutraal staan door de fiscus ten opzichte van de
maatschappelijke zelfstandigheid van de gehuwde vrouw
vraagt tenminste om een zelfstandige heffing van haar in-
komsten uit arbeid, zodat gelijke arbeid van man en vrouw
niet alleen bruto maar ook netto gelijk beloond wordt.
Wenst men ook haar andere inkomsten zelfstandig te belasten,
dan is onder de huidige omstandigheden het reeds eerder
genoemde zuiver individuele stelsel met integrale rolwis-
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seling het meest geschikt. Dit stelsel belast ook inkom-
sten zoals pensioenen zelfstandig. of aan de zelfstandige
positie van de gehuwde vrouw een zo zwaar gewicht moet wor-
den toegekend dat een zo individueel mogelijke heffing op
zijn plaats is, wordt in deze studie ter diskussie gesteld
door te wijzen op de gevolgen voor de inkomensverdeling.
Aangetoond wordt dat de overheid minder direkte invloed op
het welvaartsniveau der burgers krijgt, naarmate de inkom-
stenbelasting en andere inkomensherverdelende maatregelen
in geringere mate het gezamenlijke inkomen van man en vrouw
als uitgangspunt voor de herverdeling nemen.
Om te kunnen bepalen wanneer de fiscus neutraal staat ten
opzichte van de keuze door gehuwde vrouw tussen thuis en
buitenshuis werken, moet eerst het begrip neutraliteit na-
der aangeduid worden. In deze studie wordt die belasting-
heffing als neutraal aangemerkt, waarbij het gedurende een
aantal uren buitenshuis werken door een gehuwde vrouw met
een gelijktijdige inschakeling van een vervangende huis-
houdelijke hulp voor eenzelfde aantal uren, slechts tot
een extra-belastingheffing leidt voor zover het buitens-
huis te verdienen inkomen de kosten van de huishoudelijke
hulp overtreft. Aangetoond wordt dat dit in de praktijk op
twee manieren te bereiken is. Bij de eerste methode worden
de daadwerkelijke kosten van de vervangende huishoudelijke
hulp fiscaal aftrekbaar gesteld. Als huisvrouw betaalt de
gehuwde vrouw bij deze methode geen belasting over het in-
komen in natura dat ze door haar arbeid kree&rt.
Volgens de tweede methode betaalt de gehuwde vrouw als huis-
vrouw belasting over een aan haar vanwege haar huishoude-
lijke arbeid toe te rekenen inkomen. Dit inkomen zal gelijk-
gesteld worden aan de kosten van een huishoudelijke hulp.
Gaat de gehuwde vrouw buitenshuis werken, dan betaalt ze
slechts extra belasting voor zover ze buitenshuis meer ver-
dient dan het inkomen dat haar als huisvrouw werd toegere-
kend. Deze methode brengt aldus de gewenste neutraliteit
tot stand door de huisvrouw haar geprivileerde positie te
ontnemen.
Zoals in het desbetreffende deel van de studie nader zal
worden aangeduid, leidt de eerste methode er bij een pro-
gressieve inkomstenbelasting toe dat de kosten van een
huishoudelijke hulp voor een gehuwde vrouw dalen naarmate
ze buitenshuis meer kan verdienen. Bij een toepassing van
de tweede methode zijn deze kosten voor iedere gehuwde
vrouw gelijk. Beide methoden zullen ook nog in een ander
opzicht blijken te verschillen. Bij de toepassing van de
eerste methode wordt de buitenshuis werkende gehuwde vrouw
die 's-avonds zelf het huishouden doet impliciet over de
waarde hiervan belast. Dit is niet het geval wanneer de
tweede methode gevolgd wordt.
Allebei de vermelde methoden kunnen bij een individuele
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belastingheffing van man en vrouw toegepast worden. Aange-
geven zal worden dat ze beide in strijd zijn met de uit-
gangspunten van een individuele heffing. Worden de gehuw-
den naar draagkracht belast, dan is de fiscus volgens de
tweede methode neutraal.

Deze studie zal in de konklusie uitmonden dat de aan de be-
lastingheffing van ongehuwden en gehuwden gestelde doelein-
den maar gedeeltelijk bereikt kunnen worden. Zo werd reeds
vermeld dat het neutraal staan door de fiscus ten opzichte
van het huwen en het al dan niet gehuwd samenleven, niet
te bereiken is. Deze doeleinden zijn wel zoveel mogelijk
te benaderen door de ongehuwd samenwonenden geheel afzon-
derlijk, en de gehuwden zoveel mogelijk afzonderlijk te be-
lasten zoals het geval is bij het eerder vermelde zuiver
individuele stelsel met integrale rolwisseling. Hierdoor
staat de fiscus ook zoveel mogelijk neutraal ten opzichte
van de zelfstandige maatschappelijke positie van de gehuw-
de vrouw. Deze oplossing is echter duidelijk in strijd met
een heffing naar draagkracht, die om een gezamenlijke hef-
fing van de tweerelaties binnen en buiten de echt vraagt.
Op zijn beurt is echter een heffing naar draagkracht in
strijd met het neutraal staan ten opzichte van het al dan
niet gehuwd samenleven, omdat een gezamenlijke heffing wel
op de gehuwden maar niet op de samenwonende ongehuwden kan
worden toegepast. De samenwonenden ongehuwden kunnen immers
vanwege het privacy-aspekt niet gezamenlijk belast worden.
Het neutraal staan door de fiscus ten aanzien van de keu-
ze door de gehuwde vrouw tussen thuis en buitenshuis wer-
ken, kan bij een heffing naar draagkracht maar ook bij een
min of meer individuele heffing van de gehuwde vrouw be-
reikt worden. In het laatste geval wordt echter het indi-
viduele karakter van de heffing aangetast, omdat de gehuw-
de vrouw niet meer hetzelfde als iedere andere belasting-
plichtige behandeld wordt.
Uit het bovenstaande kan afgeleid worden dat op grond van
deze studie niet een bepaalde wijze van belastingheffing
van ongehuwden en gehuwden als optimaal aangemerkt kan wor-
den. Het stelsel waarvoor  iemand kiest, zal uiteindelijk
afhankelijk zijn van de waardering, die hij voor de ver-
schillende doeleinden heeft. Deze konklusie vereist na-
tuurlijk niet een zo uitgebreide studie als hier zal vol-
gen. Op een dergelijke konklusie is deze studie ook niet
primair gericht geweest. Het doel van de studie is zo dui-
delijk mogelijk aan te geven waartussen bij de belasting-
heffing van gehuwden en ongehuwden gekozen dient te worden,
door van de verschillende stelsels om gehuwden en ongehuw-
den te belasten zowel de voor- als de nadelen voldoende te
belichten.

Betrekt men gehuwden met kinderen binnen de beschouwing,
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dan leidt dit op een tweetal uitzonderingen na, niet tot
andere konklusies ten aanzien van de vraag in hoeverre de
aan de belastingheffing van ongehuwden en gehuwden gestel-
de doeleinden verwezenlijkt kunnen worden. Bij een heffing
naar draagkracht zal rekening gehouden moeten worden met
de geringere draagkracht die door de aanwezigheid van kin-
deren ontstaat. Het blijkt dat op basis van de draagkracht-
gedachte niet bepaald kan worden of deze draagkrachtverla-
ging als een in absolute termen konstante of een met het
inkomen der ouders toenemende grootheid moet worden opge-
vat. Voor het handhaven van de neutraliteit ten opzichte
van de keuze door de gehuwde vrouw tussen thuis en buitens-
huis werken, wordt het noodzakelijk geacht bij de belasting-
heffing rekening te houden met de kosten die een buitens-
huis werkende gehuwde vrouw moet maken voor de opvang van
haar kinderen.
In het hier aan de orde zijnde deel van de studie wordt me-
de aandacht aan de kinderbijslag besteed. Er wordt vooral
ingegaan op de vraag welke vorm aan de kinderbijslag gege-
ven moet worden, indien man en vrouw afzonderlijk belast
worden. Gekozen zal worden voor een onbelaste kinderbijslag
die onafhankelijk van het inkomen der ouders is. Tevens
worden er motieven aangevoerd om bij een individuele hef-
fing de kinderbijslag voor het jongste kind, dit is het
kind dat de gehuwde vrouw veelal verhindert om buitenshuis
te werken, aanzienlijk hoger te doen zijn dan de kinderbij-
slag voor de andere kinderen. Ook wordt ingegaan op de
vraag of de overheid aan de huisvrouw als beloning voor
haar huishoudelijke aktiviteiten en haar zorg voor de kin-
deren een zogenaamd verzorgingsloon moet uitkeren.

1.3.3. De positie van de gehuwde vrouw binnen de sociale
verzekeringen

In deze studie wordt per sociale verzekeringswet aandacht
besteed aan de positie van de gehuwde vrouw binnen de hui-
dige sociale verzekeringen. Hieruit wordt de reeds eerder
vermelde konklusie getrokken dat de bezwaren die vele ge-
huwde vrouwen tegen met name de volksverzekeringen hebben,
terug te voeren zijn op het feit dat binnen deze verzeke-
ringen de man als kostwinner beschouwd wordt en het tradi-
tionele 6 n-kostwinnergezin een beschermde positie verleend
is. Met behulp van uitgebreide berekeningen wordt aange-
toond dat wanneer man en vrouw beide buitenshuis werken,
ze minder sociale premies dan twee ongehuwden met dezelfde
inkomens betalen. Hieruit wordt gekonkludeerd dat een pre-
miereduktie voor de buitenshuis werkende gehuwde vrouw niet
op zijn plaats is.
In het over de sociale verzekeringen behandelende deel zal
in het kort ingegaan worden op twee oplossingen om de po-
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sitie van de gehuwde vrouw met name binnen de volksverze-
keringen te verbeteren. Als eerste oplossing komt het in-
voeren van een kostwinnersbepaling aan de orde. Hierdoor
gaat bijvoorbeeld het A.O.W. pensioen in op het moment dat
de kostwinner 65 jaar wordt. Dit kan de man of de vrouw
zijn. Deze oplossing kan echter niet het bezwaar wegnemen,
dat door buitenshuis te gaan werken de gehuwde vrouw socia-
le premies gaat betalen die niet tot additionele rechten
leiden. De andere oplossing houdt in dat man en vrouw in-
dividueel verzekerd worden. Deze oplossing zal blijken niet
geschikt te zijn voor de Nederlandse verhoudingen waar het
6&n-kostwinnergezin nog altijd overheersend is. Zo zou een
eigen A.O.W. pensioen voor man en vrouw op het niveau van
de huidige ongehuwden- A.O.W., als bodemvoorziening te hoog
zijn in relatie tot het vroegere door de kostwinner genoten
inkomen. Bovendien leidt  dit  tot  een  te hoge premiedruk  vocr
het 66n-kostwinnergezin.
Aan het slot van deze studie zullen de gevolgen van een
voorstel gekwantificeerd worden, dat vooral ten doel heeft
de belasting- en premieheffing neutraal te doen zijn ten
opzichte van de keuze door de gehuwde vrouw tussen thuis-
en buitenshuis werken. Het voorstel tracht voorts de finan-
ciole positie van die gezinnen te verbeteren waarvan het
jongste kind nog zo klein is, dat het de gehuwde vrouw ver-
hindert om buitenshuis te gaan werken. In het kort samenge-
vat komt het voorstel hierop neer: de huisvrouw gaat over
een aan haar toe te rekenen inkomen ter hoogte van het mi-
nimumloon zelfstandig inkomstenbelasting en A.O.W./A.W.W.
premie betalen. De gezamenlijke A.O.W./A.W.W. premiegrens
voor de gehuwden gaat voor man en vrouw afzonderlijk gel-
den. Hiertegenover staat dat de gehuwden een lager premie-
percentage dan de ongehuwden gaan betalen. Gaat de gehuwde
vrouw buitenshuis werken dan betaalt ze hierdoor slechts
me&r inkomstenbelasting en A.O.W./A.W.W. premie voor zover
ze buitenshuis meer verdient dan het inkomen dat haar als
huisvrouw werd toegerekend. Gehuwde vrouwen met een jongste
kind beneden de zes jaar krijgen als huisvrouw en als bui-
tenshuis werkende gehuwde vrouw voor de heffing van de in-
komstenbelasting en de A.O.W./A.W.W. premie een vrije voet
die gelijk is aan het minimumloon.
Het voorstel zal blijken voordelig te zijn voor de ongehuw-
den, de echtparen met een jongste kind beneden zes jaar,
en voor de echtparen zonder een kind in deze leeftijdsklas-
se waarvan beide partner buitenshuis werken. Nadelig is
het voorstel voor gezinnen zonder een kind beneden zes
jaar, waarvan de gehuwde vrouw niet buitenshuis werkt. Op-
gemerkt moet worden dat de kwantificering van het voorstel
vooral bedoeld is om een inzicht te krijgen in de orde van
grootte van de veranderingen in de belasting- en premie-
druk, die door het voorstel voor de verschillende groepen
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ontstaat. Er wil dus niet gezegd worden dat het voor- of
nadeel dat de verschillende groepen aan een dergelijk voor-
stel ontlenen, gelijk dient te zijn aan hetgeen uit onze
berekeningen volgt.

1.4. DE OPZET VAN DE STUDIE

In de hoofdstukken 2 tot en met 5 zal aandacht aan de be-
lastingheffing van ongehuwden en gehuwden besteed worden.
In hoofdstuk 2 worden de doeleinden beschreven die aan de-
ze belastingheffing gesteld worden. Ook worden in dit hoofd-
stuk de belastingsstelsels geIntroduceerd waarvoor onder-
zocht wordt of ze deze doeleinden kunnen realiseren. Hier-
aan voorafgaand wordt ingegaan op de vraag of met de be-
lastingheffing van ongehuwden en gehuwden niet-fiscale
doeleinden nagestreefd mogen worden. Als eerste doeleind
komt in hoofdstuk 3 het heffen naar draagkracht aan de or-
de. Onderzocht wordt welk stelsel deze heffing kan reali-
seren. In hoofdstuk 4 wordt nagegaan of de fiscus zich neu-
traal kan opstellen ten opzichte van het huwen, het al dan
niet gehuwd samenleven, de zelfstandige maatschappelijke
positie van de gehuwde vrouw en haar keuze tussen thuis en
buitenshuis werken. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan
op de kenmerken van het huidige belastingstelsel. In welke
mate de aanwezigheid van kinderen de uit de hoofdstukken
3 en 4 te trekken konklusies beInvloedt, wordt in hoofd-
stuk 5 behandeld. In dit hoofdstuk wordt mede aandacht aan
de kinderbijslag besteed.
Een beschrijving en een verklaring van de positie van de
gehuwde vrouw binnen de huidige sociale verzekeringen is
in hoofdstuk 6 te vinden. Dit hoofdstuk wordt besloten met
een beknopte bespreking van de manieren waarop tegemoet ge-
komen kan worden aan de bezwaren die door vele gehuwde vrou-
wen tegen het huidige sociale verzekeringsstelsel worden
ingebracht. In hoofdstuk 7 wordt het voorstel gepresenteerd,
dat tot doel heeft de premie- en belastingheffing meer neu-
traal te doen zijn ten opzichte van de keuze door de gehuw-
de vrouw tussen thuis en buitenshuis werken en dat tevens
de financi8le positie van gezinnen met jonge kinderen ver-
betert.

1. Een uitvoerigere beschrijving van de sociale positie
van de gehuwde vrouw in de loop der tijd is onder an-
dere te vinden bij: Alva Myrdal en Viola Klein,
Womens's two roles, home and work, 2 e druk, London,
Routledge and Kegan Paul Ltd, 1968, blz. 1-12. Viola
Klein, The feminine character, history of an idiology,
London, Kegan Paul, 1946, blz. 8-36.
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H.M. In 't Veld-Langeveld, Vrouw- beroep- maatschappij,
een vertraagde emancipatie, Utrecht, Bijleveld, 1969
blz. 19-40.

2. zie W.H. Postumus - van der Goot (red.) Van moeder op
dochter, Leiden, E.J. Brill, 1948, blz. 414.

3. In 1973 behoorden circa 1 miljoen vrouwen tot de be-
roepsbevolking in strikte zin waarvan circa 400.000
gehuwd waren. Bron. C.B.S. Arbeidskrachtentelling 1973.

4. Zie Dr. W.H. Postumus - van der Goot (red.) a.w. blz.
429-434.

5. S.I. Zwart, Het gezinsbeeld bij de Nederlandse politie-
ke partijen, Bulletin nr. 33, Afdelingen voor sociale
wetenschappen aan de Landbouwhogeschool, Wageningen,
1969, blz. 30.

6. Idem blz. 39.
7. Idem blz. 44.
8. zie hoofdstuk 3, par. 3.7.4.
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2. DOELEINDEN EN MIDDELEN

2.1 INLEIDING

In de leer van de ekonomische politiek is het een gebruike-
lijke methode om uitgaande van gegeven doeleinden te onder-zoeken in welke mate deze doeleinden door de beschikbare
ekonomische instrumenten gerealiseerd kunnen worden. Deze
methode kan ook verhelderend werken bij de vraag in hoever-
re de verschillende stelsels om gehuwden en ongehuwden te
belasten aan de aan deze belastingheffing te stellen eisen
voldoen. Met behulp van deze benadering kan duidelijk ge-maakt worden welke doeleinden niet en welke wel door de
verschillende stelsels gerealiseerd kunnen worden.
Er moet echter meteen opgemerkt worden dat het resultaat
waartoe deze methode leidt, niet vrij zal zijn van de in-
vloed van de subjektieve waardering die de onderzoeker voor
de verschillende doeleinden heeft. Hierdoor zal deze ge-
neigd zijn om van stelsels die de door hem geprefereerde
doeleinden kunnen realiseren de zwakke punten af te zwak-ken of onder te belichten. Ten aanzien van stelsels die
niet door hem geprefereerde doeleinden kunnen realiseren,
zal daarentegen de neiging bestaan op de zwakke punten een
zwaarder accent te leggen.
Het bovenstaande bezwaar neemt echter niet weg dat een kon-
frontatie van doeleinden en middelen een bruikbare methode
is om aan te geven waartussen bij de belastingheffing vangehuwden en ongehuwden gekozen moet worden. Deze konfron-
tatie zal plaats vinden in de hoofdstukken 3 en 4. Hierbij
wordt uitgegaan van gehuwden zonder kinderen. Met de aan-
wezigheid van kinderen wordt rekening gehouden in hoofd-
stuk 5. In dit hoofdstuk zal alvorens de te onderzoeken
doeleinden en belastingstelsels te vermelden (par.2.3),
nader ingegaan worden op het onderscheid tussen de fiscale
en niet-fiscale doeleinden van belastingheffing (par.2.2).
Dit is met name van belang om de plaats van het heffen naardraagkracht ten opzichte van de andere doeleinden van be-
lastingheffing te bepalen.

2.2. FISCALE EN NIET-FISCALE DOELEINDEN

In de belastingleer is het lang een kontroversieel punt ge-
weest of met de belastingheffing naast het fiscale doeleind
ook niet-fiscale doeleinden mogen worden nagestreefd. Onder
het fiscale doeleind wordt verstaan dat de belastingheffing
voor voldoende inkomsten voor de overheid moet zorgen. Over
de wijze waarop deze belastingopbrengst over de burgers
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verdeeld moet worden, zegt het fiscale doeleind op zich-
zelf niets. Daarom wordt voor de verdeling van de belas-
tingdruk aansluiting gezocht bij het vereiste, dat het
fiscale rdcht moet voldoen aan de eisen van rechtvaardig-
heid en doelmatigheid die aan alle recht en dus ook aan
het fiscale recht gesteld worden. 1  Uit de rechtvaardigheids-
eis vloeit voort dat het recht iedereen gelijk moet behan-
delen. Voor het belastingrecht kan men dit vertalen in de
eisen van de algemeenheid van de belastingheffing en de ge-
lijkheid van de belastingdruk.2 Aan de eis van gelijkheid
werd in het verleden de konklusie verbonden dat het fisca-
le doeleind om een heffing naar draagkracht of naar het ge-
noten profijt vraagt. Deze zouden geen politieke verdelings-
beginselen zijn omdat ze het begrip rechtvaardigheid als
uitgangspunt hebben en daardoor vrij van groepsbelangen
zijn. Zoals later zal worden aangetoond is dit een niet te
handhaven standpunt. Tot de niet-fiscale doeleinden worden
de aan de politiek ontleende doeleinden gerekend die met
behulp van de belastingheffing, maar in vele gevallen ook
met andere middelen bereikt kunnen worden. Het heffen naar
draagkracht uitgezonderd behoren de aan de belastinghef-
fing van ongehuwden en gehuwden gestelde doeleinden hier-
toe.
Gedurende een lange periode heeft de gedachte overheerst
dat de belastingen alleen maar aangewend mogen worden voor
het realiseren van het fiscale doeleind, waaronder we in
de verdere tekst tevens een verdeling van de belastingdruk
naar draagkracht of volgens het genoten profijt zullen ver-
staan. Hoewel dit standpunt al sinds decennia in de theo-
rie en de praktijk van de belastingheffing verlaten is,
wordt ten aanzien van de niet-fiscale doeleinden vaak nog
enige terughoudendheid in acht genomen. Dit vanwege de
schade die een teveel aan niet-fiscale doeleinden aan het
fiscale doeleind zou kunnen toebrengen.3 Zo werd het in de
nota Grapperhaus van 1970 bezwaarlijk geacht, om met fis-
cale middelen het niet-fiscale doeleind van een groter
aanbod van arbeid door de gehuwde vrouw na te streven. De
staatssecretaris van financion vond het onaanvaardbaar dat
de heffing naar draagkracht in gevaar zou komen, zolang
niet bewezen was dat dit doeleind niet met andere instru-
menten bereikt kan worden.4 Nog geen twee jaar later werd
door het parlement het wetsontwerp ter invoering van de
beperkte fiscale verzelfstandiging van de gehuwde vrouw
aangenomen, waarbij als niet-fiscaal doeleind het wegnemen
van een fiscale rem op het aanbod van arbeid door de ge-
huwde vrouw werd geintroduceerd. Overigens werd in de me-
morie van toelichting alle moeite gedaan om aan te to-
nen dat hierdoor de heffing naar draagkracht niet in ge-
vaar kwam.
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Hoewel uit het bovenstaande blijkt dat de niet-fiscale
doeleinden ook bij het belasten van gehuwden en ongehuwden
geaccepteerd zijn, wekt de sterke nadruk op het draagkracht-
beginsel toch de indruk dat het fiscale doeleind aan de
niet-fiscale doeleinden superieur is. Ook het woordgebruik
suggereert dit. Bij het fiscale doeleind spreekt men over
de verdeling van de belastingdruk volgens beginselen, het-
geen veel beter klinkt dan het nastreven van politieke be-
paalde niet-fiscale doeleinden. Deze houding ten opzichte
van de fiscale en de niet-fiscale doeleinden van de belas-
tingheffing is echter niet terecht. In de literatuur is
reeds vele keren erop gewezen dat zowel de fiscale als de
niet-fiscale doeleinden op politieke voorkeuren zijn terug
te voeren. In het onderstaande zal hier nadere aandacht
aan worden besteed.
De gedachte dat de belastingen alleen maar aangewend mogen
worden voor het fiscale doeleind stamt van de klassieke
auteurs. Als rechtvaardig werd daarbij die lastenverdeling
beschouwd die alle burgers in gelijke mate treft. Op basis
van dit uitgangspunt werden twee belangrijke beginselen
ontwikkeld die bij de belastingheffing in acht genomen
moesten worden, namelijk het draagkracht- en het profijt-
beginsel.
De meest belangrijke variant van het draagkrachtbeginsel
zegt dat de belastingheffing van iedere burger een gelijk
evenredig nutsoffer dient te vragen zodat iedereen naar
verhouding evenveel van de belastingheffing te lijden
heeft. Het profijtbeginsel wil iedere burger belasting la-
ten betalen naar het voordeel dat hij van de overheidsuit-
gaven heeft. Het draagkracht- en het profijtbeginsel zou-
den er aldus ieder op zijn manier toe leiden dat de belas-
tingheffing iedereen in gelijke mate treft, waardoor er
geen invloed uitgeoefend wordt op de onderlinge welvaarts-
verhoudingen tussen de burgers. Dit betekent echter niet
dat de belastingheffing geen invloed op de inkomensverde-
ling mag hebben. Indien bijvoorbeeld het realiseren van een
gelijk evenredig nutsoffer om een progressieve inkomstenbe-
lasting zou vragen, dan zal er een nivellering van inkomen
plaatsvinden. Deze leidt echter niet tot andere welvaarts-
verhoudingen, omdat door de belastingheffing iedere burger
een gelijk deel van het uit zijn inkomen voor belasting-
heffing te behalen nut verliest.
Op het heffen naar draagkracht of naar het genoten profijt
kan langs twee kanten kritiek uitgeoefend worden. In de
eerste plaats door het uitgangspunt van deze beginselen
aan te vallen, terwijl in de tweede plaats gegeven deze
uitgangspunten de praktische toepasbaarheid van deze be-
ginselen in twijfel getrokken kan worden. Dit laatste wordt
hier echter buiten beschouwing gelaten omdat hier primair
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de uitgangspunten van de fiscale en de niet-fiscale doel-
einden aan de orde zijn.5
Het uitgangspunt van de draagkracht- en de profijtgedachte
is duidelijk. Als men het aanvaardbaar acht dat via een
heffing op basis van deze beginselen de uit het ekonomisch
proces resulterende welvaartsverhoudingen niet gewijzigd
worden, dan betekent dit niets anders dat men deze verhou-
dingen als rechtvaardig beschouwt. De inkomensverdeling
mag daarom alleen veranderd worden in zoverre dit spoort
met het draagkracht- en het profijtbeginsel. De kritiek op
dit uitgangspunt is gemakkelijk te formuleren. Immers over
rechtvaardige welvaarts- en inkomensverhoudingen zal door
de diverse maatschappelijke groeperingen verschillend ge-
dacht worden. De mensen met lage inkomens zullen hier an-
dere ideedn over hebben dan mensen met hoge inkomens. Hier-
door is het onmogelijk te pretenderen dat een heffing naar
draagkracht of naar profijt berust op door iedereen gedeel-
de rechtvaardigheidsoverwegingen. Integendeel, ze berusten
op een politieke voorkeur voor het handhaven van de uit
het ekonomisch proces resulterende welvaartsverhoudingen.
Dit standpunt is evenzeer politiek van aard als de in de
Nederlandse tariefkurve tot uitdrukking komende wens de
welvaartsverschillen te verkleinen.
Het heeft weinig zin, zoals bijvoorbeeld Grapperhaus doet,
de neutrale houding ten opzichte van de welvaartsverdeling
als fiscaal doeleind te handhaven door de wens de onder-
linge welvaartsverschillen te verkleinen als een niet-fis-
caal doeleind te typeren. 6 In een dergelijke gedachtegang
bestaan de belastingtarieven uit twee komponenten. De eer-
ste komponent bestaat uit de tariefstruktuur zoals deze
zou zijn als de overheid zich via de draagkracht- en pro-
fijtgedachte neutraal ten opzichte van de welvaartsverde-
ling zou opstellen; de andere komponent geeft aan in hoe-
verre de tarieven boven de "neutrale belastingheffing" uit
verhoogd moet worden om de wens tot herverdeling te effek-
tueren.
Het is echter zeer de vraag of het juist is om uitgaande
van een neutrale houding ten opzichte van de welvaartsver-
deling het fiscale doel van de belastingheffing te defi-
ni6ren. Immers zodra men erkent dat deze neutrale houding
op een waardeoordeel berust dat in de politiek en door het
merendeel der bevolking niet gevolgd wordt, verliest het
ook alle zin om bij de formulering van het fiscale doel-
eind van de belastingheffing toch van dit uitgangspunt te
vertrekken. Daarbij komt nog dat in de praktijk de belas-
tingheffing niet in een neutraal en een herverdelend ge-
deelte verdeeld kan worden, omdat de belastingwetenschap
nooit eenduidig heeft kunnen aantonen hoe een neutrale ta-
riefstruktuur er zou moeten uitzien.
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Gezien de bovenstaande overwegingen lijkt het weinig zin-
vol om een principieel onderscheid te maken tussen de doel-
einden van de belastingheffing omdat alle doeleinden uit-
eindelijk politiek gefundeerd zijn. Daarom zal in deze stu-
die het heffen naar draagkracht niet als een doelstelling
van hogere rangorde beschouwd worden dan de andere doel-
stellingen die aan de belastingheffing van gehuwden en on-
gehuwden gesteld worden. Het politieke karakter van de
doeleinden van de belastingheffing betekent ook dat deze
doeleinden niet een aparte kategorie vormen, maar als die
doeleinden van de algemene overheidspolitiek beschouwd moe-
ten worden, die met fiscale maar in beginsel ook met ande-
re middelen gerealiseerd kunnen worden. Zo kunnen de in-
vesteringen bevorderd worden met een verlaging van het ta-
rief van de vennootschapsbelasting maar ook door een loon-
politiek die leidt tot een beperkte loonstijging.
Met het bovenstaande betoog wil niet beweerd worden dat de
belastingheffing in onbeperkte mate aangewend kan worden
om de doeleinden van de algemene overheidspolitiek te rea-
liseren. Zowel praktische overwegingen, het belasten van
het belastingapparaat met werkzaamheden die buiten het nor-
male patroon vallen, als een mogelijke aantasting van de
struktuur en de rechtsgrondslagen van het belastingsstel
sel stellen hier hun grenzen. Met name de rechtseisen van

gelijkheid en algemeenheid van de belastingheffing kunnenin gevaar komen. Te denken valt hier aan een inbreuk op
de uit een oogpunt van een rechtvaardige inkomensverdeling
wenselijke geachte verdeling van de belastingdruk door be-
lastingredukties die ten doel hebben bepaalde aktiviteiten
te stimuleren. Dit alles neemt echter niet de strekking
van het betoog weg dat er geen principieel verschil bestaat
tussen het fiscale doeleind en de niet-fiscale doeleinden.
De visie dat de doeleinden van de belastingheffing een on-
derdeel vormen van de doeleinden van de algemene overheids-
politiek sluit niet uit dat men, zoals in deze studie, de
vraag kan stellen hoe bepaalde doelstellingen door middel
van de belastingheffing gerealiseerd kunnen worden. Dit
zou in strijd zijn met de gebruikelijke methode om de re-
latie tussen de doelstellingen en de instrumenten van over-
heidspolitiek op te splitsen in probleemstellingen die te
overzien zijn. Bovendien vragen bepaalde doelstellingen om
specifieke instrumenten. Tegenover dit voordeel staat ech-
ter weer als nadeel dat men bepaalde probleemstellingen in
een te beperkt kader plaatst.Dit kan geIllustreerd worden
met het volgende voorbeeld uit de sfeer van de belasting-
heffing van gehuwden en ongehuwden. Een van de doelstel-
lingen die aan deze belastingheffing gesteld wordt, is dat
de fiscus geen invloed uitoefent op de keuze tussen het al
dan niet gehuwd samenwonen. Hierop wordt echter behalve
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door de fiscus ook op andere manieren invloed uitgeoefend.
Te denken valt aan de sociale verzekeringen, de indivi-
duele huursubsidies, het studiebeurzenbeleid en het adop-
tierecht.
Door zich voornamelijk op het fiscale aspekt te richten,
blijven de genoemde andere aspekten onderbelicht, hetgeen
als nadeel kan hebben dat men voor een fiscale oplossing
kiest die inkonsistent is met de bestaande regelingen op
de genoemde andere gebieden. Zo zou het inkonsistent zijn
man en vrouw vanwege het fiscaal neutraal staan ten op-
zichte van gehuwd zijn voor honderd procent apart te be-
lasten, en tegelijkertijd bij de sociale verzekeringen
een verschil te maken tussen de A.O.W.-uitkeringen voor
gehuwden en ongehuwden. Dit nadeel van de te volgen metho-
de erkennende, zal gedurende de studie in beperkte mate
mede aandacht aan de niet-fiscale aspekten van de te be-
studeren problematiek besteed worden.
Tot slot van deze subparagraaf nog enkele opmerkingen over
de draagkracht- en de profijtgedachte. Het verwerpen van
de opvatting dat de toepassing van deze twee belastingbe-
ginselen tot een politiek neutrale verdeling van de belas-
tingdruk leiden, betekent niet dat aan het heffen naar
draagkracht of naar profijt geen enkele betekenis moet
worden toegekend. Zo is het heffen naar het genoten pro-
fijt een zinvolle zaak indien men hiermee nastreeft dat
bepaalde overheidsvoorzieningen op een niveau tot stand
komen dat overeenkomt met de prefenties der burgers, mits
men dit maar duidelijk als een oplossing ziet die op po-
litieke gronden de voorkeur boven een andere financierings-
wijze geniet.
Ook de draagkrachtgedachte kan een zinvolle betekenis wor-
den toegekend, met name indien men het heffen naar draag-
kracht beperkt tot het gelijk belasten van een gelijke
draagkracht, waarbij onder een gelijke draagkracht een ge-
lijk vermogen om belastingen te dragen verstaan moet wor-
den. Echter ook in dit geval berust het toepassen van de
draagkrachtgedachte op een politieke keuze. Er kan om po-
litieke redenen helemaal van afgezien worden de draag-
krachtgedachte toe te passen. Zo is bij de belastinghef-
fing van gehuwden en ongehuwden zowel het gelijk belasten
van gelijke inkomens als het gelijk belasten van een ge-
lijke draagkracht te verdedigen. Bovendien zal hetgeen on-
der een "gelijk vermogen" valt te verstaan politiek inge-
vuld moeten worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de
drempel die de aftrekregeling ter zake van ziektekosten
kent.

2.3. DE TE ONDERZOEKEN DOELEINDEN EN MIDDELEN

Aan de belastingheffing van ongehuwden en gehuwden worden
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vanuit de maatschappij verschillende doeleinden gesteld.
Hiermee is niet gezegd dat al deze doeleinden door ieder-
een onderschreven worden. Waar de ene voor is, zal een an-
dere tegen zijn. Ten aanzien van deze doelstellingen be-
staat dus geen overeenstemming zoals deze aanwezig is ten
opzichte van de traditionele doelstellingen van de ekono-
mische politiek. 8 Het zoeken naar een optimale oplossing
die zoveel mogelijk recht doet aan alle doeleinden, is
daarom geen zinvolle bezigheid. Daarom zal telkens primair
onderzocht worden hoe de afzonderlijke doelstellingen ge-
realiseerd kunnen worden. Er wordt echter ook aandacht be-
steed aan de gevolgen die het realiseren van een bepaalde
doelstelling op de andere doelstellingen heeft.
De volgende doelstellingen zullen in de studie betrokken
worden:
a. het realiseren van een belastingheffing van ongehuwden

en gehuwden die in overeenstemming met de draagkracht-
gedachte is;

b. het neutraal staan van de fiscus ten opzichte van:
1. het huwen
2. het al dan niet gehuwd samenwonen
3. de zelfstandige maatschappelijke positie van de ge-

huwde vrouw
4. de keuze door de gehuwde vrouw tussen thuis en bui-

tenshuis werken.
c. het geen inbreuk maken door de fiscus op de priv&-sfeer

van de ongehuwden en gehuwden.
Van deze doeleinden verdienen vooral de onder b en c ge-
noemde enige toelichting. Onder het neutraal staan ten aan-
zien van het huwen verstaan we dat aan het privd-besluit te
huwen geen fiscale gevolgen verbonden worden. Het belasten
van een echtpaar als twee ongehuwden staat dan ter diskus-
sie. Sluit men niet bij voorbaat de mogelijkheid uit , dat
de fiscus ook fiscale gevolgen verbindt aan het samenwonen
buiten de echt, dan zou men dit doeleind als het neutraal
staan ten opzichte van het gaan samenwonen kunnen omschrij-
ven. Bij het neutraal staan ten opzichte van het al dan
niet gehuwd samenwonen is er een andere optiek. Het gaat
hier om de vraag of mensen die onder identieke omstandig-
heden samenwonen op eenzelfde wijze belast kunnen worden.
De beslissing om gehuwd of ongehuwd te gaan samenwonen, mag
bij dit doeleind tot een verandering in het fiscale regime
leiden, mits er maar geen onderscheid tussen de binnen en
buiten de echt samenwonenden gemaakt wordt. Met het neu-
traal staan ten opzichte van de zelfstandige maatschappe-
lijke positie van de gehuwde vrouw wordt indien men dit
primair op haar deelneming aan het arbeidsproces betrekt,
het doeleind aangegeven dat de belastingheffing er niet toe
mag leiden dat bij eenzelfde bruto-beloning voor gelijke
arbeid de gehuwde vrouw toch een lager netto-inkomen dan
de gehuwde man of een ongehuwde heeft. Wanneer dit wel het
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het geval is, stelt de fiscus zich niet neutraal op ten
aanzien van de huidige maatschappelijke tendens om de vrouw
binnen het arbeidsproces een aan de man gelijkwaardige po-
sitie te verschaffen. Bij deze gelijkwaardige positie be-
hoort volgens velen dat de gehuwde vrouw voor gelijke ar-
beid niet alleen eenzelfde bruto maar ook eenzelfde netto-
inkomen ontvangt. Aan het doeleind van het neutraal staan
ten opzichte van de zelfstandige maatschappelijke positie
van de gehuwde vrouw kan men ook de ruimere strekking ge-
ven dat de fiscus helemaal geen rekening houdt met haar
burgelijke staat door haar als een ongehuwde te behande-
len. In feite staat dan weer het doeleind ter diskussie
dat de fiscus geen gevolgen verbindt aan het huwen.
Het neutraal staan ten opzichte van de maatschappelijke po-
sitie van de gehuwde vrouw hoeft niet samen te gaan met
een neutraliteit ten opzichte van haar keuze tussen thuis
en buitenshuis werken. Onder deze vorm van neutraliteit
verstaan we dat bij de overgang van thuis naar buitenshuis
werken op een adequate wijze rekening gehouden wordt met
het verlies aan huishoudelijke arbeid, dat door het buitens-
huis werken ontstaat. Is dit niet het geval, dan wordt door
de belastingheffing het thuis werken aantrekkelijker dan
het buitenshuis werken gemaakt.
Als laatste doelstelling is vermeld dat de fiscus geen in-
breuk mag maken op de priv&-sfeer van de ongehuwden en de
gehuwden. Hiermee wordt bedoeld dat de fiscus bij de uit-
voering van een belastingstelsel geen onderzoek mag instel-
len naar handelingen van de belastingbetalers die duide-
lijk tot de privd-sfeer behoren. Als voorbeeld: de fiscus
mag niet onderzoeken of twee ongehuwden al dan niet in kon-
kubinaat leven.
In onze studie zal onderzocht worden hoe de bovenstaande
doelstellingen bereikt kunnen worden door de volgende 5
stelsels om ongehuwden- en gehuwden te belasten:

1. Het samenvoegingsstelsel.
Dit is het stelsel zoals dit in Nederland gedurende de
jaren 1962-1972 werd toegepast. Volgens dit stelsel worden
gehuwden over hun gezamenlijke inkomen belast. Ziet men
de gehuwde vrouw als de additionele inkomenstrekker, dan is
de belastingdruk op haar inkomen mede afhankelijk van het
marginale tarief van haar echtgenoot. Het verschil tussen
de tabeltarieven voor gehuwden en ongehuwden is bij dit
stelsel gebaseerd op draagkrachtoverwegingen. Als draag-
krachtverlagende faktor van het huwelijk wordt aangemerkt
dat een echtpaar met twee personen van &&n inkomen moet
leven. Daar staat als draagkrachtverhogende faktor tegen-
over, dat een echtpaar van bepaalde goederen met twee per-
sonen gebruik kan maken tegen eenzelfde prijs die een on-
gehuwde hiervoor betaalt. Is de gehuwde vrouw huisvrouw,
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dan wordt voorts de waarde van haar huishoudelijke arbeid
als een draagkrachtverhogende faktor meegenomen. Werkt de
gehuwde vrouw buitenshuis dan wordt rekening gehouden met
het draagkrachtverlies dat ontstaat door het minder in de
eigen huishouding kunnen werken. Eenzelfde gezamenlijk in-
komen van een echtpaar wordt daardoor minder zwaar belast
naarmate de gehuwde vrouw in sterkere mate hieraan bij-
draagt.

2. Het splitsingsstelsel.

Ook dit stelsel belast de gehuwden over hun gezamenlijke
inkomen, waardoor evenals bij het vorige stelsel de belas-
tingdruk op het inkomen van de gehuwde vrouw afhankelijk
van het inkomen van de echtgenoot is. Een echtpaar betaalt
over het gezamenlijke inkomen altijd tweemaal het belas-
tingbedrag dat een ongehuwde over het halve gehuwdeninko-
men verschuldigd is. Dit gebeurt ongeacht de vraag, of de
gehuwde vrouw door buitenshuis te werken aan dit gezamen-
lijke inkomen heeft bijgedragen. Dit komt omdat het split-
singsstelsel net als het samenvoegingsstelsel wel rekening
houdt met de draagkrachtverlagende werking van het huwe-
lijk, het met twee personen van 66n inkomen moeten leven,
maar nooit met de andere draagkrachtbepalende faktoren.
Door het op deze wijze buiten beschouwing laten van de
draagkrachtverhogende werking van het huwelijk, worden de
ongehuwden ten opzichte van de gehuwden onder een split-
singsstelsel zwaarder belast dan onder een samenvoegings-
stelsel.

3. Een zuiver individueel stelsel

Onder een zuiver individueel stelsel verstaan we een stel-
sel dat man en vrouw volledig apart over al hun inkomsten
belast volgens een tarief dat voor iedereen, gehuwd of on-
gehuwd, man of vrouw, gelijk is. Er zij uitdrukkelijk op
gewezen dat dit stelsel slechts als theoretische mogelijk-
heid ten tonele wordt gevoerd. In de verdere tekst zal be-
wezen worden dat men bij een praktische toepassing van dit
stelsel op alle gehuwden op onoverkomenlijke problemen zal
stuiten.

4. Het huidige Nederlandse stelsel.

Het huidige Nederlandse stelsel belast in principe het ge-
zamenlijke inkomen van de niet duurzaam gescheiden leven-
de man en vrouw, maar zondert van deze samentelling bepaal-
de inkomsten van de gehuwde vrouw uit. (art.5, lid 1 en 2,
wet I B '64) Deze inkomsten betreffen de winst uit een door
haar feitelijke gedreven onderneming en de zuivdre inkom-
sten uit de door haar verrichte tegenwoordige arbeid met
uitzondering van die uit onderverhuring. Tevens worden W.W.
uitkeringen en inkomsten uit arbeid genoten wegen arbeids-
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ongeschiktheid van de samenstelling uitgesloten. Werkt de
gehuwde vrouw mee in een voor rekening van haar echtgenoot
gedreven onderneming, dan wordt haar afhankelijk van de
arbeidsduur  een deel van de fiscale winst toegerekend (in
1977 maximaal 22.391 gulden) en van de samentelling uitge-
zonderd. Werkt de gehuwde man in het bedrijf van zijn vrouw
mee, dan wordt een gedeelte van de winst aan hem toege-
rekend.
Over de van de samentelling uitgesloten inkomsten wordt de
gehuwde vrouw zelfstandig belast volgens een tarief , dat
behoudend een lagere belastingvrije voet gelijk is aan het
tarief voor de gehuwde man. De ongehuwden hebben een be-
lastingvrije voet die voor de ongehuwden boven de 35 jaar
hoger is dan voor de ongehuwden beneden deze leeftijds-
grens. De belastingvrije voet voor de ongehuwden ligt ech-
ter altijd tussen die van de gehuwde vrouw en de gehuwde
man in. Alle positieve en negatieve inkomensbestanddelen
die niet van de samentelling zijn uitgezonderd worden bij
de man belast. Hierdoor worden alle inkomsten uit vermogen
bij de man belast, en zijn alle buitengewone lasten, per-
soonlijke verplichtingen, en aftrekbare giften op zijn in-
komen aftrekbaar. De enige uitzonderingen hierop vormen de
bij wijze van inhouding geheven A.O.W. en A.W.W. premies
ter zake van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid, de W.W.
uitkeringen en de inkomsten uit arbeid genoten wegens ar-
beidsongeschiktheid; alsmede de verhaalde premies inge-
volge de A.W.B.Z.,A.A.W. en A.K.B.Z.
Wanneer het (belastbaar) inkomen van de man lager is dan
zijn belastingvrije voet, dan kunnen man en vrouw een ver-
zoek indienen om van belastingvrije voet te mogen wisse-
len. (Resolutie B 74/13084) Bovendien mag na een daartoe
strekkend verzoek een negatief inkomen van de ene echtge-
noot op het inkomen van de andere echtgenoot van hetzelf-
de jaar in mindering gebracht worden. (idem) Deze mogelijk-
heid wordt aangeduid als maritale verlieskompensatie.
5. Het huidige stelsel met integrale rolwisseling.9

Dit stelsel is gelijk aan het huidige Nederlandse stelsel
met echter een belangrijke uitzondering. Overal waar in de
wet de termen "de gehuwde  man"   en "de gehuwde vrouw" staan,
dient respektievelijk de echtgenoot met de grootste inkom-
sten uit arbeid of een feitelijk gedreven onderneming, en
de echtgenoot met de geringste inkomsten uit arbeid of een
feitelijk gedreven onderneming gelezen te worden. Hierdoor
kunnen een aantal bezwaren die aan het huidige stelsel kle-
ven uit de weg geruimd worden.
6. Een zuiver individueel stelsel met integrale rolwisse-

ling.

Dit stelsel belast  de  gehuwden  geheel zelf-
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standig over de inkomsten die duidelijk aan man en vrouw
kunnen worden toegerekend. Aftrekposten en inkomsten die
deze kenmerken niet hebben, worden in de belastingheffing
betrokken bij de partner met de hoogste duidelijk toere-
kenbare inkomsten. Het verschil met het vorige stelsel be-
staat hieruit dat niet alleen de inkomsten uit arbeid, maar
ook andere duidelijk toerekenbare inkomsten zelfstandig bij
man of vrouw belast worden. Te denken valt bijvoorbeeld
aan pensioenen.

In de bovenstaande beschrijving van de 6 stelsels werd ge-
makshalve steeds over gehuwden gesproken. Hiermee wil niet
gezegd worden, dat samenwonenden ongehuwden niet op een ge-
lijke wijze als de gehuwden belast kunnen worden. Of dit
mogelijk is, zal onderzocht worden indien aan de orde komt
of de fiscus neutraal kan staan ten opzichte van het al dan
niet gehuwd samenwonen.
Er mag niet onvermeld blijven dat de vermelde stelsels uit
een oogpunt van belastingtechniek niet allemaal aan elkaar
gelijkwaardig zijn. Aan dit aspekt zal echter in de verde-
re tekst maar een beperkte aandacht besteed worden. Niet
omdat dit aspekt niet belangrijk is voor de uiteindelijke
vorm die aan een stelsel van ongehuwden en gehuwden te be-
lasten gegeven wordt, maar veeleer omdat deze studie voor-
al wil onderzoeken welke in theorie de relatie is tussen
de genoemde doeleinden en stelsels.

1. Zie F.H.M. Grapperhaus, Vooruitblik op he€ belasting-
recht, in Tributen aan het recht, Deventer,Kluwer,
1971 blz. 3.

2. Zie H.J.Hofstra, Inleiding tot het belastingrecht,
le druk,Deventer, Kluwer, 1970 blz. 130-131.

3. Het fiscale doeleind wordt in dit verband vaak ruimer
geInterpreteerd, in die zin dat ook de in de belasting
tarieven opgesloten wens om de welvaartsverschillen te
verkleinen tot het fiscale doeleind gerekend wordt.

4. Nota fiscale positie van de werkende gehuwde vrouw
(Nota Grapperhaus), zitting 1969-1970 - 10515,blz.4

5. Voor een uitvoerige, kritische bespreking van de
draagkracht- en de profijtgedachte, zie G. Myrdal,
The political element in the development of economic
doctrine,Harvard University, 1954, hoofdstuk 7.

6. Grapperhaus, a.w. blz.4.
7. Zie H.J.Hofstra, a.w. blz. 147-148.
8. Een rechtvaardige inkomensverdeling, volledige werkge-

legenheid, een stabiel prijspeil, een evenwichtige be-
talingsbalans en een redelijke ekonomische groei.
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9. Dit stelsel werd onder andere voorgesteld door
H.Snijders-Borst, zie H.Snijders-Borst, Integrale
rolwisseling en maritale verlieskompensatie,
Weekblad voor Fiscaal Recht, 103e jaargang, nr.5196,
30 oktober 1974, blz. 894-906.
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3. HET HEFFEN NAAR DRAAGKRACHT

3.1. INLEIDING

Het belasten naar draagkracht is in Nederland gedurende
lange tijd het enige doeleind geweest waaraan de belas-
tingheffing van gehuwden en ongehuwden moest voldoen.
Tegenwoordig is deze opvatting in de theorie en de prak-
tijk van de belastingheffing verlaten. Dit is echter niet
gedaan omdat de draagkrachtgedachte geen geschikt uit-
gangspunt zou bieden om richtlijnen te ontwikkelen voor
het belasten van de gehuwden en de ongehuwden. De reden
is veeleer dat niet langer voorbij gegaan kan worden aan
andere eisen, die aan deze belastingheffing gesteld wor-
den. Te denken valt hier aan de roep om een zelfstandige
fiscale behandeling van de werkende gehuwde vrouw.
Het kan na de in hoofdstuk 2 uitgeoefende kritiek bevreem-
ding wekken dat het heffen naar draagkracht een geschikt
uitgangspunt voor de belastingheffing van gehuwden en on-
gehuwden vormt. In dit hoofdstuk zal dit uitgangspunt al-
lereerst nader toegelicht worden. Na aandacht besteed te
hebben aan de onmogelijkheid de leer van het gelijk even-
redig nutsoffer toe te passen op de vraagstukken van het
verloop van de tarieflijn en de belastingheffing van ge-
huwden en ongehuwden, zal aangetoond worden dat voor de
belastingheffing van ongehuwden en gehuwden een definitie
van draagkracht te ontwikkelen is, die praktisch toepas-
baar is en bovendien een in de politiek aanvaard uitgangs-
punt  heeft. Het heffen naar draagkracht wordt  dus  niet  ge
presenteerd als een fiscaal doeleind, maar als een doel-
eind dat op duidelijke politieke preferenties berust.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: Na de verdedi-
ging  van het uitgangspunt (par.3.2) wordt aandacht besteed
aan de faktoren die de draagkracht van ongehuwden en gehuw-
den bepalen (par.3.3). Met behulp van deze faktoren wordt
bepaald welke inkomens aan een ongehuwde en twee gehuwden
eenzelfde draagkracht verschaffen (par.3.4). Verder komt
de vraag aan de orde of de inkomens die eenzelfde draag-
kracht verschaffen met eenzelfde percentage of met een-
zelfde belastingbedrag belast dienen te worden (par.3.5).
Vervolgens wordt de veronderstelling losgelaten dat de
gehuwde vrouw niet buitenshuis werkt. Bekeken wordt welke
gevolgen dit heeft voor de door de gehuwden te betalen be-
lasting (par.3.6). Een vergelijking van de door ongehuw-
den en gehuwden verschuldigde belasting volgens de hui-
dige tarieven en volgens de tarieven die bij een strikte
toepassing van de draagkrachtgedachte te berekenen zijn,
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komt hierna aan bod. Deze vergelijking wordt zowel ge-
maakt voor inkomenskombinaties die aan een ongehuwde en
twee echtelieden eenzelfde draagkracht verschaffen.
(par.3.7) als voor gelijke inkomens (par.3.8). Na de po-

sitie van de buitenshuis werkende gehuwde vrouw binnen
het samenvoegingsstelsel dat Nederland tot 1973 kende,
besproken te hebben (par.3.9), wordt met een korte samen-
vatting besloten.

3.2. DE INHOUD VAN HET BEGRIP "BELASTEN NAAR DRAAGKRACHT"

3.2.1. De leer van het gelijk evenredig nutsoffer

Het belasting heffen naar draagkracht wordt vaak zonder

meer verbonden met de leer van het gelijke evenredig 
nutsoffer. Dit is echter geen vanzelfsprekende zaak.
De stelling dat de belastingheffing naar draagkracht moet
zijn, zegt immers op zichzelf niets meer dan dat er meer
belasting betaald moet worden naarmate de belastingbeta-
ler over een grotere draagkracht beschikt en dat bij ge-
lijke draagkracht er gelijk belast moet worden. Welke in-
houd aan het begrip draagkracht gegeven moet worden en
welke relatie er tussen de te betalen belasting en de aarr
wezige draagkracht dient te bestaan, wordt door deze stel-
ling nog volledig opengelaten.
Beschouwt men het heffen naar draagkracht als het fiscale
doeleind van de belastingheffing, dan ligt de band met
het gelijke evenredige nutsoffer wel voor de hand. Het
fiscale doeleind kan immers omschreven worden als de ver-

deling van de belastingdruk die de onderlinge welvaarts-
verhoudingen onveranderd laat. In theorie kan dit bereikt
worden door van iedere belastingbetaler een gelijk rela-
tief nutsoffer te vragen. Het begrip draagkracht wordt

dan omschreven als de behoeftebevrediging waartoe een in-
komen de belastingbetaler in staat stelt, voor zover deze
behoeftebevrediging niet voortvloeit uit dat deel van het

inkomen dat benod gd is om in het minimale levensonder-houd te voorzien.
Met behulp van de leer van het gelijke evenredige nuts-

offer heeft men in het verleden geprobeerd te bewijzen
dat de inkomstenbelasting progressief dient te zijn. Ook
over de verhouding tussen het gehuwden- en ongehuwdenta-
rief heeft men met behulp van deze leer uitspraken gedaan.
Voor beide gevallen kan echter bewezen worden, dat een-
duidige uitspraken op basis van deze leer niet mogelijk
zijn.
Het eerste kan duidelijk gemaakt worden door nadere aan-
dacht te besteden aan de konklusie dat een gelijk evenre-
dig nutsoffer om een progressief belastingstelsel zou vra-
gen. Met progressief wordt hier bedoeld dat het marginale
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tarief boven de belastingvrije voet met het inkomen stijgt.
Deze stijging houdt op zodra het inkomen bereikt wordt,
waarbij voor het eerst het maximale marginale tarief toe-
gepast wordt. Deze progressie wordt gebaseerd op de wet
van het afnemen grensnut. De onderliggende redenering is
dat naarmate het inkomen hoger is, de belasting met gul-
dens betaald wordt  die aan de belastingbetaler minder
nut onttrekken. Wil men nu een gelijk evenredig nutsoffer
realiseren, dan zal de belastingbetaler naarmate zijn in-
komen hoger is, een hoger gemiddeld belastingpercentage
over het inkomen boven zijn belastingvrije voet moeten be-
talen.
Tegen deze fundering van de progressie op grond van de
draagkrachtgedachte kan reeds binnen de leer van het ge-
lijke evenredige nutsoffer blijvend kritiek worden gele-
verd. Deze heeft betrekking op de konklusie dat dekombi-
natie van een dalend grensnut en een gelijk evenredig nuts-
offer om een progressief tarief zou vragen. Wiskundig kan
bewezen worden dat de belastingkurve progressief, propor-
tioneel of degressief dient te zijn indien bij een stijging
van het inkomen het grensnut van het inkomen respektieve-
lijk sneller, in dezelfde mate of minder snel dan het ge-
middelde nut daalt. De termen progressief, proportioneel
en degressief geven hierbij aan, dat bij een stijging van
het inkomen het marginaal tarief respektievelijk moet stij-
gen, konstant blijven of dalen. Het bewijs hiervoor werd
reeds in 1889 door Cohen Stuart geleverd.
Op grond van de draagkrachtgedachte zou men dus alleen tot
een progressief tarief kunnen komen, indien bij een stij-
gend inkomen het gemiddelde nut minder snel dan het mar-
ginale nut daalt. Door Van Praag en Kapteijn is een empi-
risch onderzoek ingesteld naar het verloop van de indivi-
duele welvaartsfunktie van het (netto) inkomen in Neder-
land en Belgio.4 Gevraagd werd aan de respondenten hun
eigen en andere netto-inkomens op een numerieke schaal te
waarderen. Uit het onderzoek volgde dat de welvaartsfunk-
tie de vorm van een lognormale verdelingsfunktie heeft.
Volgens beide auteurs lijkt deze funktie zeer veel op de
nutsfunktie van het inkomen. 5 De funktie bleek voor per-
sonen met gelijke inkomens maar vooral voor personen met
verschillende inkomens te kunnen verschillen. Het laatste
houdt verband met het gekonstateerde "preference drift"
verschijnsel. Dit komt hierop neer dat een individu ex-
ante een te verwachten inkomensstijging hoger waardeert
dan ex-post een reeds ontvangen stijging. Anders gezegd:
de welvaartsfunktie schuift met het inkomen mee.
De bovenstaande resultaten hebben betrekking op de waar-
dering die een individu aan zijn netto-inkomen toekent.
Wil men een gelijk evenredig nutsoffer realiseren, dan
dient men te weten hoe het inkomen boven het bestaans-
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minimum gewaardeerd wordt. Zou deze nutsfunktie voor ieder-
een gelijk zijn en dezelfde vorm als de individuele wel-
vaartsfunktie hebben, dan is voor het bereiken van een ge-
lijk relatief nutsoffer een progressief tarief vereist.
Deze nutsfunktie zal echter ongetwijfeld evenals de door
Van Praag en Kapteijn gevonden welvaartsfunktie, zowel
voor personen met gelijke als voor personen met verschil-
lende inkomens verschillen. De eerste eigenschap heeft als
gevolg dat bij eenzelfde inkomen het door de belasting-
heffing veroorzaakte relatieve nutsoffer kan verschillen.
Uit de tweede eigenschap valt af te leiden dat iemand met
een laag inkomen het relatieve nutsoffer dat iemand met
een hoog inkomen door de belastingheffing moet brengen,
anders waardeert dan degene die daadwerkelijk het hoge in-
komen geniet. Met name door dit verschijnsel kan de belas-
tingheffing nooit neutraal zijn ten opzichte van de wel-
vaartsverhoudingen tussen de burgers. Dit vraagt niet al-
leen een tariefkurve die iedereen hetzelfde relatieve nuts-
offer oplegt, maar ook dat iedere belastingbetaler ervan
overtuigd is dat ook de andere belastingbetalers dit nuts-
offer moeten brengen. Omdat dit laatste niet het geval zal
zijn, kan een heffing naar draagkracht ook niet het be-
oogde doel van neutraliteit ten aanzien van de welvaarts-
verhoudingen bereiken. De burgers zullen er immers niet
van overtuigd zijn dat iedereen in gelijke mate van de be-
lastingheffing te lijden heeft.
Hoewel Van Praag en Kapteijn niet het verschil in wel-
vaartsfunktie tussen ongehuwden en gehuwden gemeten heb-
ben, doen zich hier dezelfde problemen voor. Zo zullen de
gehuwden waarschijnlijk de welvaartspositie van de onge-
huwden anders waarderen dan de ongehuwden zelf doen, en
omgekeerd. Ook hier is dan de belastingheffing die geen
invloed heeft op de onderlinge welvaartsverhoudingen niet
mogelijk.
Zelfs al zouden de bovenstaande problemen ten aanzien van
de tariefkurve niet voorkomen, dan zou de draagkrachtge-
dachte nog niet als leidend beginsel voor de bepaling van
de mate van progressie in de inkomstenbelasting aanvaard-
baar zijn. Immers men gaat er dan van uit dat v66r be-
lastingheffing de inkomensverdeling als rechtvaardig aan
te merken is. Het zal een belastingbetaler met een laag
inkomen bijzonder weinig kunnen schelen, dat van hem het-
zelfde relatieve nutsoffer gevraagd wordt als van iemand
met een hoog inkomen. Hij zal het hogere netto-inkomen
van de ander nog altijd als te hoog in vergelijking met
zijn eigen inkomen aanduiden, omdat hij het verschil in
inkomens v66r belastingheffing ongerechtvaardigd groot
vindt. De ontwikkeling van de belastingtarieven in de loop
der tijd laat ook duidelijk zien dat het draagkrachtbe-
ginsel weinig aan de verklaring van dit verloop kan bij-
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dragen. Voor de Tweede Wereldoorlog waren de tarieven ma-
tig progressief, terwijl na deze oorlog vooral voor de ho-
gere inkomens de belastingdruk steeg. Het is duidelijk dat
dit meer verband houdt met het politieke streven naar in-
komensnivellering dan met het heffen naar draagkracht.

3.2.2. Een andere inhoud van het begrip gelijke draagkracht

Na de leer van het gelijke evenredige nutsoffer afgewezen
te hebben als leidend beginsel voor zowel het bepalen van
de mate van progressie in de inkomstenbelasting als de
wijze waarop gehuwden en ongehuwden belast moeten worden,
blijft nog altijd de vraag open of een niet in nutstermen
luidende definitie van draagkracht op deze gebieden meer
mogelijkheden biedt. Een andere definitie is in beginsel
mogelijk, omdat het belasten naar draagkracht niet syno-
niem is aan het realiseren van een gelijk evenredig nuts-
offer. De uitdrukking belasten naar draagkracht zegt im-
mers niets m&&r, dan dat een gelijke draagkracht gelijk
belast moet worden, en dat een hoger belastingbedrag be-
taald moet worden als de draagkracht toeneemt.
Ten aanzien van de vraag in welke mate de te betalen be-
lasting met een verschil in draagkracht dient te varioren,
kan de belastingleer onmogelijk richtlijnen ontwikkelen.
Een andere definitie van het begrip draagkracht kan er
hoogstens toe leiden dat draagkrachtverschillen beter ge-
meten kunnen worden. In welke mate deze verschillen tot
een verschillende belastingdruk moeten leiden, blijft ech-
ter ook dan een keuze die volledig tot het terrein van de
politiek behoort.
Bij de belastingheffing van de gehuwden en ongehuwden is
het gelijk belasten van een gelijke draagkracht aan de
orde. Door dit uitgangspunt is het zoeken naar een andere
definitie van draagkracht zinvol, omdat nu niet aangegeven
hoeft te worden in welke mate een verschillende draagkracht
verschillend belast moet worden. Bovendien is het gelijk
belasten van een gelijke draagkracht een in de politiek
aanvaard uitgangspunt.   Dit  wil niet zeggen  dat dit uitgangEr
punt het enige is, dat bij het belasten van personen met
een gelijke draagkracht in acht genomen wordt. In de poli-
tieke besluitvorming wordt hier vaak van afgeweken. Te den-
ken valt bijvoorbeeld aan de investeringsaftrek. Dit ge-
beurt dan echter niet omdat het gelijk belasten van een
gelijke draagkracht geen aantrekkelijk doeleind van belas-
tingheffing is. Het in mindere mate realiseren van dit
doeleind wordt acceptabel gevonden, omdat dit het bereiken
van andere doeleinden mogelijk maakt.
Het politiek aanvaard zijn van het uitgangspunt dat een
gelijke draagkracht gelijk belast moet worden, betekent
niet dat aan deze politieke wens een pasklare definitie
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van gelijke draagkracht ontleend kan worden die op de be-
lastingheffing van gehuwden en ongehuwden toepasbaar is.
Deze politieke wens geeft slechts aan dat men naast het
inkomen ook addere faktoren bepalend acht voor het ver-
mogen om belastingen te dragen. Dit geeft uitdrukking aan
het gevoelen dat eenzelfde inkomen niet in alle gevallen
tot een gelijke welvaartspositie van de belastingbetaler
leidt. Hiermee wordt niet bedoeld dat bij een gelijk in-
komen er door een verschil in nutsfunkties een verschil
in welvaart ontstaat. Ook tracht men niet te bepalen in
welke mate bij een gelijk inkomen door een verschil in om-
standigheden een verschil in nut ontstaat. Als norm voor
het verschil in welvaart richt de aandacht zich daarente-
gen vooral op het verschillende konsumptieniveau, waartoe
een verschil in omstandigheden leidt. Het konsumptieniveau
van iemand is immers veel beter waar te nemen dan zijn
subjektief ervaren welvaartsniveau. Overigens wordt niet
altijd alle konsumptie geacht aan de welvaart bij te dra-
gen. Te denken valt aan de buitengewone lastenaftrek ter
zake van ziektekosten welke de buiten het normale konsump-
tiepatroon vallende ziektekosten fiscaal aftrekbaar stelt.
De vraag is nu of op grond van het bovenstaande een zoda-
nige inhoud aan het begrip "gelijke draagkracht" gegeven
kan worden, dat het mogelijk wordt aan te geven hoe de
gehuwden en de ongehuwden naar draagkracht belast moeten
worden. Het is duidelijk dat de stelling, dat naast het
inkomen andere faktoren in de hierboven vermelde zin mede
draagkrachtbepalend zijn hiervoor een te summier gegeven
vormt. Omdat het om de belastingheffing van gehuwden en
ongehuwden gaat, is het verstandiger de aandacht te rich-
ten op het op basis van de draagkrachtgedachte verdedigde
samenvoegingsstelsel dat Nederland van 1962 t/m 1972 had.
Maar dit roept de vraag op, of het zinvol is te onderzoe-
ken hoe gehuwden en ongehuwden naar draagkracht moeten
worden belast, indien met de inhoud van het begrip "gelij-
ke draagkracht" uit de praktijk van de belastingheffing
zelf destilleert. Op het eerste gezicht ligt het voor de
hand dat een dergelijk onderzoek tot eenzelfde belasting-
heffing van ongehuwden en gehuwden moet leiden als het
stelsel waaruit men de definitie van een gelijke draag-
kracht heeft afgeleid.
Bij nadere overweging is dit verwijt niet zo zwaarwegend
als het op het eerste gezicht lijkt. De voorgestelde
methode maakt het namelijk mogelijk dat men de faktoren
op het spoor komt, die naast het inkomen in de politiek
aanvaard worden om bij het belasten naar draagkracht in
aanmerking te nemen. Op deze wijze kan voor de belasting-
heffing van ongehuwden en gehuwden een definitie van een
gelijke draagkracht ontwikkeld worden. Voorts is het niet
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noodzakelijk dat men uitgaande van deze definitie tot de-
zelfde tariefsverhoudingen tussen gehuwden en ongehuwden
komt als het samenvoegingsstelsel van de jaren 1962 t/m
1972. In de praktijk van de belastingwetgeving is het,
zoals later zal worden aangetoond, politiek onaantrekke-
lijk de gehuwden en de ongehuwden op een wijze te belas-
ten die volledig spoort met de draagkrachtgedachte.
Door deze onmogelijkheid voorlopig buiten beschouwing te
laten, verkrijgt men een inzicht over de mate waarin in
de praktijk van de belastingheffing het theoretische kon-
cept gevolgd wordt.
Het verschil in belastingdruk tussen ongehuwden en gehuw-
den waartoe het samenvoegingsstelsel van de jaren 1962
t/m 1972 bij een gelijk inkomen leidde, werd gemotiveerd
door te wijzen op de draagkrachtverhogende en de draag-
krachtverlagende werking van het huwelijk.6 Als draag-
krachtverhogende faktoren worden aangemerkt: de huishou-
delijke arbeid van de gehuwde vrouw als deze huisvrouw is,
de besparingen die het gezamenlijke huishouden de echte-
lieden oplevert en de omstandigheid dat de bevrediging
van met name immateriole behoeften, zoals gezelligheid,
voor de gehuwden minder kosten veroorzaken dan voor de
ongehuwden. Aan deze laatste faktor wordt echter, met na-
me omdat hij niet kwantificeerbaar is, zo weinig gewicht
toegekend dat men hem als beleidsrelevante faktor kan ver-
waarlozen. In de verdere tekst blijft deze faktor dan ook
buiten beschouwing. Als de draagkrachtverlagende werking
van het huwelijk werd aangemerkt dat twee gehuwden van don
inkomen moeten leven.
Uit het voorafgaande blijkt dat voor het draagkrachtver-
schil tussen ongehuwden en gehuwden bepalend werd geacht,
dat de gehuwden uit eenzelfde inkomen enerzijds meer en
anderzijds minder kunnen konsumeren dan een ongehuwde.
Hieruit kan de definitie van een gelijke draagkracht wor-
den afgeleid. Indien de mogelijkheid te kunnen konsumeren
de norm is om een verschil in draagkracht vast te stellen,
dan kan een gelijke draagkracht van gehuwden en ongehuw-
den gedefinieerd worden als een gelijke mogelijkheid op
een gelijke konsumptiewaarde. Dus de waarde van de kon-
sumptie van elk der echtelieden dient gelijk te zijn aan
die van een ongehuwde. Er wordt echter van een gelijke
mogelijkheid gesproken, omdat op deze wijze de draagkracht
losgekoppeld kan worden van de werkelijke konsumptieve
uitgaven. Een gelijke draagkracht heeft immers behalve
op de konsumptie ook betrekking op de besparingen die men
uit een inkomen kan verrichten. De term gelijke konsump-
tiewaarde wordt gebruikt om niet de indruk te wekken, dat
gehuwden en ongehuwden ook over de gehele linie een ge-
lijk konsumptiepatroon moeten hebben. Dit is allerminst
het geval. Het konsumptiepatroon van ongehuwden en gehuw-
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den is slechts van belang voor zover dezelfde vormen van
konsumptie of de gehuwden per persoon een lager bedrag
dan een ongehuwde kosten, of bij de gehuwden uit een in-
komen in natura kunnen plaatsvinden daar waar een onge-
huwde een deel van zijn geldinkomen moet aanwenden. Hier-
bij moet respektievelijk gedacht worden aan de besparing
door het gezamenlijk gebruik en de huishoudelijke arbeid
door de gehuwde vrouw.
De bovenstaande omschrijving van een gelijke draagkracht
biedt een geschikt uitgangspunt om te bepalen wanneer bij
gehuwden en ongehuwden een gelijke draagkracht aanwezig
is en op welke wijze deze gelijke draagkracht belast moet
worden. Het probleem is echter dat sommige faktoren die
volgens deze definitie een duidelijke invloed op de draag-
kracht hebben, moeilijk in geld uit te drukken zijn. Dit
zal blijken in par.3.4 waar berekend wordt bij welke in-
komens een ongehuwde en twee echtelieden eenzelfde draag-
kracht hebben.

3.2.3. Het verschil met de leer van het gelijke
evenredige nutsoffer

In de literatuur komt men een analyse tegen die de belas-
tingheffing van ongehuwden en gehuwden bestudeert met als
uitgangspunt dat het doeleind van deze heffing de realisa-
tie van een gelijk relatief nutsoffer is.7 Van deze metho-
de zal in het onderstaand een gestyleerd beeld gegeven
worden. Het begrip draagkracht wordt in deze analyse ge-
definioerd als de behoeftebevrediging waartoe het inkomen
dat niet nodig is voor het minimale levensonderhoud, ie-
mand in staat stelt. Deze analyse leidt wat betreft de
draagkrachtfaktoren die naast het inkomen van belang zijn
voor de belastingheffing van gehuwden en ongehuwden, tot
geen ander resultaat dan de definitie van draagkracht in
konsumptietermen. De faktoren die naast het inkomen in-
vloed hebben op de mogelijkheid tot konsumptie, hebben
immers per definitie ook invloed op de te bereiken behoef-
tebevrediging.
Het grote verschil tussen beide methoden bestaat echter
hierin, dat alleen bij de definitie van draagkracht in
konsumptietermen er bepaald kan worden wanneer een onge-
huwde eenzelfde draagkracht heeft als de gehuwden. Bij
een definitie van draagkracht in termen van behoeftebevre-
diging is dit een onmogelijke zaak. Hiervoor is te weinig
bekend over het verloop van de nutskurven van de ongehuw-
den en de gehuwden. Bovendien is het zeer onwaarschijn-
lijk dat een ongehuwde de welvaartspositie van de gehuw-
den hetzelfde waardeert als zij zelf doen, en omgekeerd.
Uit dit alles blijkt dat het onmogelijk is de ongehuwden-
en de gehuwdentarieven te bepalen, die geen invloed heb-
ben op de welvaartsverhoudingen tussen ongehuwden en ge-
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huwden.
Men probeert dit teleurstellend resultaat te voorkomen
door twee heroische veronderstellingen te maken. Ten eer-
ste wordt verondersteld dat het gehuwdentarief steeds een
gelijk evenredig nutsoffer van gehuwden met verschillende
inkomens vraagt. Ten tweede wordt aangenomen dat de ge-
huwden en de ongehuwden een gelijke nutsfunktie hebben.
Vervolgens wordt een methode ontwikkeld met behulp waar-
van men kan vaststellen bij welke inkomens de ongehuwden
en elk der echtelieden eenzelfde draagkracht kunnen be-
reiken. Hierbij neemt men aan dat de gehuwde vrouw niet
buitenshuis werkt, en dat de ongehuwden een zelfstandige
huishouding voeren.
Deze methode komt hierop neer: bij het belastbare inkomen
van de gehuwde man wordt de geschatte waarde van de draag-
krachtverhogende faktoren van het huwelijk opgeteld.
Deelt men deze som door twee dan verkrijgt men het inko-
men dat een ongehuwde moet verdienen om eenzelfde behoef-
tebevrediging als de gehuwden te bereiken. Als voorbeeld:
stel de gehuwde man verdient 40.000 gulden en de waarde
van de huishoudelijke arbeid van de gehuwde vrouw be-
draagt 10.000 gulden. Verwaarloost men de besparing door
het huwelijk dan heeft een ongehuwde een inkomen van
25.000 gulden nodig om hetzelfde nut als elk der echte-
lieden te bereiken. Hierbij is aangenomen dat de ongehuw-
de tegen 5.000 gulden, de helft van de waarde van de huis-
houdelijke arbeid van de gehuwde vrouw, alle huishoudelij-
ke arbeid kan uitbesteden. Hij heeft dan na aftrek van dit
bedrag net als elk der echtelieden 20.000 gulden te be-
steden die hem bij gelijke nutsfunkties eenzelfde nut op-
leveren.
Veronderstelt men het gehuwdentarief als bekend, dan weet
men ook het beschikbare inkomen van het echtpaar. Telt
men bij dit beschikbare inkomen weer de geschatte waarde
van de draagkrachtverhogende faktoren van het huwelijk op,
dan geeft deze som gedeeld door twee het inkomen weer dat
de ongehuwde na belastingheffing moet verdienen om een-
zelfde behoeftebevrediging te kunnen bereiken als na be-
lastingheffing voor elk der echtelieden mogelijk is. Op
deze wijze kan men het ongehuwdentarief bepalen dat van
de ongehuwde eenzelfde relatief nutsoffer als van de ge-
huwden vraagt. Herhaalt men deze procedure voor alle in-
komens uit de tarieftabel der gehuwden, dan verkrijgt men
de tarieftabel die aan alle ongehuwden dit gelijk relatief
nutsoffer oplegt. Er wordt immers steeds verondersteld
dat het gehuwdentarief een gelijk evenredig nutsoffer van
de gehuwden met verschillende inkomens vraagt, terwijl
voor de ongehuwden en de gehuwden een gelijke nutsfunktie
wordt aangenomen.
Tegen de methode die het begrip draagkracht met de leer
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van het gelijk evenredig nutsoffer verbindt, is gemakke-
lijk kritiek uit te oefenen. Zodra men een van de onrea-
11stische vooronderstellingen laat vallen, wordt het on-
mogelijk om met behulp van deze methode een tariefstruk-
tuur af te leiden die van de ongehuwden en gehuwden een
gelijk relatief nutsoffer vraagt. Immers zowel bij onge-
lijke nutsfunkties van ongehuwden en gehuwden als bij een
tariefkurve van de gehuwden die niet op de realisatie van
een gelijk nutsoffer maar op herverdeling gericht is,
wordt dit een onmogelijkheid.
Het onrealistische gehalte van beide veronderstellingen
wordt meestal in de literatuur wel onderkend. Met name
wordt toegegeven dat de vooronderstelling dat het als be-
kend aangenomen tarief een gelijk evenredig nutsoffer tot
stand brengt, werkelijkheidsvreemd is. De tarieven van een
progressieve inkomstenbelasting hebben immers primair als
doel een herverdeling van inkomens tot stand te brengen.
Veronderstelt men dat een gelijk evenredig nutsoffer om
een minder scherpe progressie zou vragen, dan spoort de
volgens de bovenstaande methode berekende verhouding tus-
sen het ongehuwden- en het gehuwdentarief niet met het be-
oogde doel van een heffing naar draagkracht. Bij gelijke
inkomens kan er dan een inkomensherverdeling van de onge-
huwden naar de gehuwden plaatsvinden, die verder gaat dan
voor de realisatie van een gelijk evenredig nutsoffer nood-
zakelijk is.8 Dit is met name het geval wanneer de gehuw-
den een hoger inkomen dan de ongehuwden nodig hebben om
eenzelfde draagkracht te bereiken. Een herverdeling van de
gehuwden naar de ongehuwden vindt plaats wanneer de onge-
huwden een hoger inkomen dan de gehuwden nodig hebben om
eenzelfde draagkracht te bereiken.
De op basis van beide veronderstellingen berekende ver-
houding tussen het ongehuwden- en gehuwdentarief behoeft
niet te verschillen van de verhouding die men krijgt als
men vertrekt van de in par.2.2 ontwikkelde definitie van
"gelijke draagkracht" als zijnde een gelijke mogelijkheid
op een gelijke konsumptiewaarde. Dit roept echter de vraag
op waarom men zich dan tegen deze methode moet verzetten.
Het eerste punt van kritiek is duidelijk: de methode leidt
niet tot het resultaat dat ze pretendeert te bereiken, na-
melijk de realisatie van een gelijk evenredig nutsoffer.
Het tweede punt van kritiek is fundamenteler. Door de
draagkrachtgedachte bij het begin van de analyse te ver-
binden met de leer van het gelijke evenredige nutsoffer
wordt op dit terrein van de belastingheffing ook de met
deze opvatting verbonden filosofie ten aanzien van de doel-
einden van belastingheffing binnengehaald. Dit heeft in
het verleden vaak tot de stelling geleid ,dat de belasting-
heffing van ongehuwden en gehuwden alleen maar op de rea-
lisatie van een heffing naar draagkracht gericht mag worden
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Andere doeleinden zoals het bevorderen van het aanbod van
arbeid door de gehuwde vrouw en het erkennen van de zelf-
standige positie van de gehuwde vrouw door haar arbeids-
inkomsten zelfstandig te belasten, werden als in strijd
zijnde met het heffen naar draagkracht, het fiscale doel-
eind van de belastingheffing, afgewezen. In par. 2.2 heb-
ben we op het onhoudbare en het fundamenteel onjuiste van
een dergelijk standpunt gewezen.

3.2.4. De relatie met het fiscale inkomensbegrip

Alvorens te beginnen aan een beschouwing over de draag-
krachtfaktoren die naast het inkomen meegenomen moeten
worden bij de belastingheffing van gehuwden en ongehuwden,
moet eerst enige aandacht besteed worden aan hetgeen onder
het fiscale inkomen moet worden verstaan. In de litera-
tuur zijn uitgebreide diskussies gevoerd over de vraag
welke inkomensbestanddelen tot het fiscale inkomen gere-
kend moeten worden. Net als bij de onderhavige problema-
tiek is hierbij het uitgangspunt dat een gelijke draag-
kracht gelijk belast moet worden. De diskussie rond het
juiste fiscale inkomensbegrip gaat met name over de vraag
of, en zo ja in hoeverre de diverse elementen van draag-
kracht van de belastingbetaler zoals inkomen in natura,
giften, vermogenswinsten, renten, dividenden en looninko-
men voor de bepaling van de verschuldigde inkomstenbelas-
ting op &&n noemer gebracht kunnen worden.
Een verschil in persoonlijke omstandigheden maakt drie
elementen uit deze diskussie uit het oogpunt van een
rechtvaardige verdeling van de belastingdruk over gehuw-
den en ongehuwden belangrijk. Dit betreft de fiscale be-
handeling van het inkomen dat de gehuwde vrouw als huis-
vrouw door haar huishoudelijke arbeid kreodrt, de even-
tuele extra vrije tijd die de huisvrouw zonder kinderen
in vergelijking met andere burgers heeft en de besparing
door het huwelijk.
Voor de bepaling van de verschuldigde belasting maakt het
bij een samenvoegingsstelsel niets uit of men de geschat-
te waarde van deze draagkrachtverhogende faktoren van het
huwelijk belast door deze onder het fiscale inkomensbe-
grip op te nemen, of door deze waarde in de tarieven te
verwerken. Op beide manieren kan men de draagkrachtver-
hogende werking van het huwelijk in de belastingheffing
betrekken. Het is echter voor de wetgever gemakkelijker
deze moeilijk in geld uit te drukken draagkrachtverhogen-
de faktoren buiten het fiscale inkomensbegrip te houden.
Door deze in de tarieven te verwerken, ontgaat men het
probleem ze expliciet te moeten waarderen. Dit heeft de
Nederlandse wetgever in 1960 gedaan ten aanzien van de
waarde van de arbeid van de huisvrouw en de besparing
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door het huwelijk. Op grond van deze faktoren werd in dat
jaar het ongehuwdentarief ten opzichte van het gehuwden-
tarief verlaagd. De wetgever waagde zich echter niet aan
een kwantificering van de waarde van deze faktoren.
Een dergelijke handelswijze zou onmogelijk geweest zijn,
indien men ze onder het fiscale inkomensbegrip had opge-
nomen. Voorts werd op deze wijze geen inbreuk gemaakt op
de regel dat, uitgezonderd de huurwaarde van de eigen wo-
ning, in Nederland geen inkomen belast wordt dat niet uit
een deelneming aan het ekonomisch verkeer stamt.
Wanneer we meer in konkreto gaan onderzoeken hoe gehuwden
en ongehuwden naar draagkracht belast moeten worden, zul-
len we uitgaan van het huidige Nederlandse fiscale inko-
mensbegrip. De faktoren die naast dit inkomen de draag-
kracht beinvloeden zullen we in de belastingvrije voeten
en de tarieven verwerken. Wel zullen we deze faktoren
kwantificeren. De draagkrachtfaktoren die naast het in-
komen van belang zijn, komen op &6n uitzondering na over-
een met de faktoren die door de wetgever genoemd zijn bij
de verdediging van het samenvoegingsstelsel. Die ene uit-
zondering betreft de eventuele meer dan normale hoeveel-
heid vrije tijd van de gehuwde vrouw zonder kinderen.

3.3. WELKE FAKTOREN BEPALEN MEDE DE DRAAGKRACHT ?

3.3.1. Inleiding

In deze paragraaf zullen we de faktoren onderzoeken welke
de draagkrachtverschillen bepalen tussen twee gehuwden
zonder kinderen en een ongehuwde. Er wordt hierbij aange-
nomen dat de gehuwde vrouw niet buitenshuis werkt. Later
in de tekst zal aandacht besteed worden aan de invloed van
het buitenshuis werken door de gehuwde vrouw op de draag-
kracht van de gehuwden.
Met ongehuwden worden steeds alleenstaande, zelfstandig
wonende ongehuwden bedoeld die een eigen huishouding voe-
ren. Ongehuwden met een eigen inkomen die nog thuis bij
de ouders wonen, worden niet in de beschouwing betrokken.
Belangrijkste reden hiervoor is het steeds kleiner worden
van deze groep. Tegenwoordig wordt langer dan vroeger een
beroeps- of schoolopleiding gevolgd, terwijl in de loop
der tijd de huwelijkse leeftijd voortdurend gedaald is.
Bovendien wonen tegenwoordig veel jeugdige ongehuwden
zelfstandig.
Wanneer steeds over man en vrouw, of over echtelieden
wordt gesproken, dan impliceert dit niet dat de hieronder
volgende analyse niet betrekking zou hebben op personen
die in konkubinaat leven, of op samenwonenden homofielen
die in vergelijkbare omstandigheden leven als de gehuwden.
Voorzover de omstandigheden waaronder deze groepen leven
gelijk zijn aan die der gehuwden, zijn de konklusies van
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de hieronder volgende analyse ook op hen toepasbaar. Het
probleem hoe deze gelijkheid van omstandigheden door de
fiscus zou moeten worden vastgesteld, laten we hier bui-
ten beschouwing.
De hieronder vermelde faktoren bepalen de draagkrachtver-
schillen tussen een echtpaar waarvan alleen de man bui-
tenshuis werkt en een ongehuwde met een eigen huishouding.
Deze faktoren zijn:
a. het inkomen.
t

Het is duidelijk dat een verschil in inkomen tussen
een ongehuwde en een gehuwde man mede tot een verschil
in draagkracht tussen de ongehuwde en de gehuwden
leidt.

b. het aantal onderhoudsplichtingen.
Naarmate er meer personen uit eenzelfde inkomen worden
onderhouden, kunnen er per persoon minder goederen ge-
kocht worden en daalt dus de draagkracht van deze per-
sonen. Deze faktor bepaalt daarom mede de draagkracht-
verschillen tussen een ongehuwde en twee echtelieden.

c. de waarde van de niet-geldelijk beloonde arbeid.
Konsumptie is niet alleen mogelijk met behulp van goe-
deren en diensten die gekocht worden uit inkomen uit
arbeid en vermogen, maar ook uit de goederen en dien-
sten die men ten behoeve van zichzelf produceert. In
dit verband is vooral de waarde van belang die de huis-
vrouw door haar huishoudelijke arbeid schept. De draag-
kracht van twee gehuwden wordt daarom niet alleen be-
paald door het inkomen van de man, maar ook door de
waarde van de huishoudelijke arbeid van de vrouw. Dit
toegerekend inkomen dient bij het inkomen van de man
geteld te worden voor de bepaling van hun draagkracht.

d. de genoten hoeveelheid vrije tijd.
Wanneer een gehuwde vrouw zonder kinderen haar huis-
houden in minder dan 40 uur per week op orde kan hou-
den, dan heeft ze in vergelijking met een ongehuwde
een meer dan normale hoeveelheid vrije tijd. De vraag
is of deze extra vrije tijd zo positief gewaardeerd
wordt dat deze als draagkrachtverhogende faktor mee-
genomen moet worden. Hiervoor pleit dat de gehuwde
vrouw een stukje konsumptie heeft dat de ongehuwden
ontberen. Onder konsumptie verstaan we dan de kombina-
ties van vrije tijd, goederen en diensten die tot een
direkte behoeftebevrediging leiden. Deze definitie van
konsumptie wijkt af van de gebruikelijke die alleen
goederen en dienstpn tot de konsunptie rekent. Men laat
dan echter helemaal buiten beschouwing dat om te kunnen
konsumeren hiervoor vrije tijd beschikbaar moet zijn.
Men kan daarom stellen dat de welvaart van iemand toe-
neemt naarmate hij bij eenzelfde inkomen over meet vrije
tijd beschikt. Op grond hiervan zou men kunnen konklu-

40



deren dat de gehuwde vrouw haar extra vrije tijd posi-
tief waardeert. Als echter deze extra-vrije tijd een ge-
dwongen karakter heeft omdat ze geen baan buitenshuis
kan vinden, is het echter ook mogelijk dat de extra-
vrije tijd maar matig gewaardeerd wordt. Immers in dit
geval zou de gehuwde vrouw er de nadruk op kunnen leg-
gen, dat ze de satisfactie mist die het buitenshuis
werken kan opleveren. Het is dan uiterst twijfelachtig
of de extra vrije tijd als een draagkrachtverhogende
faktor van het huwelijk meegenomen moet worden. Op de-
ze kwestie wordt later in de tekst teruggekomen.

e. besparing door het gezamenlijke huishouden.
Een faktor die de draagkracht van de gehuwden positief
beInvloedt ten opzichte van de draagkracht van de onge-
huwde, is het feit dat twee gehuwden van allerlei goe-
deren gezamenlijk gebruik kunnen maken tegen ongeveer
dezelfde prijs die een ongehuwde hiervoor betaalt. Te
denken valt hier aan de woning, het meubilair, de auto
en aan de verwarming en de verlichting van het huis.
Zou dit gezamenlijk gebruik niet mogelijk zijn, dan zou
het inkomen van de man hoger moeten zijn om aan man en
vrouw eenzelfde konsumptie te verschaffen.
In de volgende twee subparagrafen zal nader op c) en
d) worden ingegaan.

3.3.2. De waarde van de huishoudelijke arbeid

Ten aanzien van de waarde van deze huishoudelijke arbeid
kan men twee standpunten innemen. In de eerste plaats kan
men deze waarde gelijkstellen aan de prijs van vervangen-
de huishoudelijke hulp. In de tweede plaats is echter ook
te verdedigen, dat voor deze waardebepaling aangesloten
moet worden bij de waarde die de huisvrouw zelf aan deze
arbeid of, meer in algemene termen uitgedrukt, aan het
huisvrouw-zijn toekent. Deze waarde is gelijk aan het in-
komen waarvan ze afziet door niet buitenshuis te gaan wer-
ken. Dit inkomen is echter geen vaststaande grootheid, om-
dat afhankelijk van de "disutilities" en de "utilities"
die verbonden zijn aan de verschillende mogelijkheden om
buitenshuis te werken, dit inkomen zelfs voor iedere af-
zonderlijke vrouw kan verschillen. In de verdere tekst is
voor de eerste oplossing gekozen. Hierdoor wordt aangeslo-
ten bij de motivering die werd gegeven voor het verschil
tussen het ongehuwden- en gehuwdentarief onder het samen-
voegingsstelsel dat Nederland tot 1973 kende.9 Hoewel het
tweede uitgangspunt zeer zeker van belang is, met name
voor een onderzoek naar het inkomen waarbij de gehuwde
vrouw buitenshuis gaat werken, is het echter niet mogelijk
om de huisvrouw over het op grond van dit uitgangspunt be-
paalde inkomen te belasten. Niet alleen omdat de fiscus
dit inkomen niet kent, maar ook omdat de buitenshuis wer-
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kenden evenmin belast worden naar het inkomen waartegen
ze bereid zijn van baan te veranderen.
Huishoudelijke arbeid wordt niet alleen door de gehuwde
vrouw, maar ook door vele ongehuwden verricht omdat lang
niet alle ongehuwden deze arbeid uitbesteden. De meesten
zullen het grootste deel hiervan in de avonduren zelf ver-
richten. De vraag is, of dit inkomen niet belast moet wor-
den. Het antwoord op deze vraag kan op de volgende wijze
gegeven worden. Tot behoeftebevrediging leiden niet alleen
materiole goederen en diensten, maar ook vrije tijd. Een
gehuwde vrouw zonder kinderen kan haar huishoudelijke taak
in ieder geval volbrengen binnen het normale aantal uren
dat iedereen per week werkt. Dit betekent dat haar huis-
houdelijke arbeid, in tegenstelling tot de huishoudelijke
arbeid van een ongehuwde, niet ten koste van de normaal
geachte hoeveelheid vrije tijd gaat. Het is daarom gerecht-
vaardigd voor de ongehuwden het draagkrachtverhogende ef-
fekt van deze arbeid te laten wegvallen tegen dit verlies
aan vrije tijd, zodat de huishoudelijke arbeid van de ge-
huwde vrouw wel, de huishoudelijke arbeid van de ongehuwde
daarentegen niet als draagkrachtverhogend wordt beschouwd.
Een reden te meer hiervoor vormt de houding van de fiscus
tegenover de doe-het-zelf aktiviteiten die in de vrije tijd
worden uitgevoerd. De marktwaarde hiervan is zeer aanzien-
lijk. Toch vindt er geen belastingheffing over deze waarde
plaats. Dit gebeurt niet alleen om praktische redenen. De
gemiddelde burger zou het onjuist vinden dat de fiscus
zich met zijn vrijetijdsbesteding zou bemoeien.
Op deze wijze doorredenerend zou deze gedachtengang ertoe
moeten leiden alle overwerk fiscaal onbelast te laten.
Hoewel we dit in het kader van deze theorie juist achten,
is de praktische toepasbaarheid vanwege de fraude-mogelijk-
heden gering.

3.3.3. De extra - vrije tijd van de huisvrouw

Als argument tegen het belasten van de extra vrije tijd
van de gehuwde vrouw werd reeds aangevoerd, dat deze ex-
tra vrije tijd niet voor alle vrouwen op een vrijwillige
keuze berust. Het is immers best mogelijk dat de gehuwde
vrouw voor hele dagen buitenshuis zou willen werken, maar
geen geschikte baan kan vinden. Ook is het mogelijk dat
de gehuwde vrouw een extra hoeveelheid vrije tijd van bij-
voorbeeld 10 uur liever voor part-time arbeid buitenshuis
zou willen aanwenden, maar ook in dit geval geen geschikt
werk kan vinden. In deze gevallen zou de extra vrije tijd
misschien wel zeer laag gewaardeerd kunnen worden. Het is
dan de vraag of deze nog als draagkrachtverhogende faktor
in aanmerking genomen moet worden.
Het argument dat niet alle vrouwen de extra vrije tijd
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waarderen, zou voldoende zwaar zijn om deze vrije  tijd
onbelast te laten, indien het merendeel der vrouwen deze
lage waardering zou hebben. Hierover bestaat echter geen
enkele duidelijkheid. Men kan immers ook voorbeelden ge-
ven, waaruit wel een positieve waardering spreekt. Te
denken valt aan oudere vrouwen die liever niet meer bui-
tenshuis werken, omdat ze gezien hun leeftijd de voorkeur
geven aan het rustigere huisvrouwenbestaan. Omdat in ab-
strakto niet bepaald kan worden hoe de extra vrije tijd
gewaardeerd wordt, zal in de verdere tekst zowel met het
aanwezig zijn als met het ontbreken van een positieve
waardering rekening gehouden moeten worden.
In eerste instantie zullen we ervan uitgaan, dat het meren-
deel der huisvrouwen een positieve waardering voor de ex-
tra vrije tijd heeft. Wanneer men deze vrije tijd tegen
een uniforme prijs zou waarderen en op basis hiervan in de
belastingheffing betrekt, dan kan men als bezwaar hierte-
gen aanvoeren dat op deze wijze de vrouwen waarbij deze
positieve waardering ontbreekt, niet korrekt behandeld
worden. Bij de beoordeling van dit argument moet echter
bedacht worden, dat de fiscus ook ten aanzien van andere
draagkrachtverhogende faktoren geen rekening houdt met de
subjektieve waardering die de belastingbetaler voor deze
faktoren heeft. Te denken valt bijvoorbeeld aan de waar-
dering die de belastingbetalers voor de arbeid hebben,
waarmee ze hun inkomen verdienen. Iemand met vervelend of
vuil werk zal eenzelfde inkomen eerder als te laag aanmer-
ken dan iemand met interessant werk. Eenzelfde belasting-
druk zal in beide gevallen psychisch anders ervaren wor-
den.
Het is duidelijk, dat de overheid bij de belastingheffing
met dergelijke onmeetbare grootheden uiterst moeilijk re-
kening kan houden, en dit in de praktijk ook niet doet.
Naar onze mening valt daarom niet in te zien waarom dan wel
ten aanzien van de extra vrije tijd van de huisvrouw een
uitzondering gemaakt moet worden. Wanneer het aannemelijk
is dat de extra vrije tijd over het algemeen positief ge-
waardeerd wordt, dan hoeft men uitzonderingen op dit al-
gemeen beeld geen rekening gehouden te worden.
Het in aanmerking nemen van de extra vrije tijd van de
huisvrouw als draagkrachtverhogende faktor, kan men ook
bekritiseren door erop te wijzen dat de huisvrouwen als
groep hierdoor in een uitzonderingspositie geplaatst wor-
den. Het is immers niet gebruikelijk om personen die part-
time buitenshuis werken over hun meer dan normale hoeveel-
heid vrije tijd te belasten. Of dit gebruikt nog accepta-
bel is in een tijd waar meer dan vijftig procent van het
nationaal inkomen in de vorm van sociale premies en be-
lastingen naar de staat vloeit, moet echter ten sterkste
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worden betwijfeld. Degene die vrijwillig weinig werkt, pro-
fiteert van de gemeenschapsvoorzieningen zonder zelf veel
hieraan bij te dragen. De kosten van dit niet werken, wor-
den daardoor in belangrijke mate op andere belastingbeta-
lers afgewenteld.
Dit argument pro het belasten van de extra vrije tijd van
deze personen neemt echter niet weg, dat deze heffing in
de praktijk van de belastingheffing nog helemaal niet
plaatsvindt. Bovendien is voor het belasten van de extra
vrije tijd van de huisvrouw geen steun te vinden in de
door de wetgever gegeven motivering voor het samenvoegings-
stelsel van de jaren 1962 t/m 1972. Er wordt namelijk
slechts gesproken over de waarde van de huishoudelijke ar-
beid van de gehuwde vrouw, zonder deze nader te kwantifi-
ceren en zonder te spreken over de eventuele extra vrije
tijd van de huisvrouw zonder kinderen. Hieruit moet men
konkluderen, dat het niet met de heersende politieke op-
vattingen overeenkomt om de extra vrije tijd van de huis-
vrouw te belasten. In de volgende paragrafen zal hiervan
worden afgeweken omdat, uitgaande van een positieve waar-
dering voor de extra vrije tijd, niet valt in te zien
waarom dit geen draagkrachtbepalende faktor is. Dit geldt
niet alleen voor de extra vrije tijd van de huisvrouw.
Waar dit praktisch uitvoerbaar is, zou dit ook voor de
extra-vrije tijd van anderen moeten gelden.
De extra vrije tijd zullen we tegen dezelfde prijs waar-
deren als de tijd dat de gehuwde vrouw huishoudelijke ar-
beid verricht. Dit betekent dat bij een positieve waar-
dering voor haar vrije tijd, de huisvrouw een inkomen
krijgt toegerekend op basis van de veronderstelling dat ze
40 uur in haar huishouden werkt. Het moet zonder voorbe-
houd worden toegegeven dat deze waardering arbitrair is.
Vrije tijd kent immers geen uniforme prijs die op alle
vrouwen toegepast zou kunnen worden. Dit blijkt uit de
ekonomische theorie die de prijs van vrije tijd vaak re-
lateerd aan het inkomen dat iemand buitenshuis zou kunnen
verdienen. Hierdoor zouden echter voor de verschillende
vrouwen verschillende prijzen gelden. De fiscus kan echter
onmogelijk voor iedere vrouw apart gaan bepalen hoeveel ze
buitenshuis kan verdienen. Bovendien hoeft de waardering
van de vrije tijd helemaal niet met deze prijs samen te
vallen, indien het buitenshuis te verdienen inkomen alleen
uit een onaantrekkelijke baan verkregen kan worden.
Gezien het bovenstaande is het beter om voor de waarde-
ring van de extra vrije tijd van de huisvrouw aan te slui-
ten bij de arbeid die ze daadwerkelijk verricht.
Bovendien is deze prijs het meest geschikt om de vrije
tijd te waarderen die ontstaat indien een deel van de
huishoudelijke arbeid wordt uitbesteed, omdat hier de
prijs van de vervanging de meest relevante is. Het zich
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laten vervangen in het huishouden heeft hierdoor geen in-
vloed op het inkomen in natura, dat de gehuwde vrouw
wordt toegerekend. Huishoudelijke hulp beInvloedt in de-
ze visie de draagkracht niet omdat het aantrekken van de-
ze hulp het karakter van een inkomensbesteding heeft, en
daarom veeleer een uiting van draagkracht dan een draag-
krachtbepalende faktor is.
Zoals eerder vermeld, wordt in de verdere tekst ook re-
kening gehouden met het ontbreken van een positieve waar-
dering van de extra vrije tijd. Dit zal gebeuren door de
gehuwde vrouw een lager inkomen in natura toe te rekenen,
dan in het geval dat deze waardering wel aanwezig is.
Samenvattend: er zijn vijf faktoren die het verschil in
draagkracht tussen gehuwden en ongehuwden beinvloeden,
te weten: het inkomen, het aantal onderhoudsplichtigen,
de waarde van de huishoudelijke arbeid van de vrouw, de
extra vrije tijd van de huisvrouw en de besparing die het
huwelijk oplevert op uitgaven waarvan beide echtelieden
profiteren. De som van de waarde van de twee als voor-
laatste genoemde faktoren, zullen we in de verdere tekst
met de term huishoudelijk inkomen van de gehuwde vrouw
aanduiden. Aan dit huishoudelijk inkomen zal een hogere
waarde toegekend worden, indien we uitgaan van een posi-
tieve waardering door de huisvrouw voor haar vrije tijd
dan wanneer we het ontbreken van deze positieve waarde-
ring veronderstellen. In dit laatste geval wordt aan de
extra-vrije tijd geen enkele waarde toegekend.

3.4. WANNEER IS DE DRAAGKRACHT VAN ONGEHUWDEN EN GEHUWDEN
GELIJK ?

3.4.1. Een nadere toelichting

Na eerst bepaald te hebben welke faktoren de draagkracht
van ongehuwden en gehuwden beInvloeden, komen we nu toe
aan de vraag wanneer ongehuwden en gehuwden een gelijke
draagkracht hebben. Alvorens hier nader op in te gaan,
zullen we meer expliciet dan in het voorafgaande aangeven
wat met de draagkracht van gehuwden bedoeld wordt. Omdat
we de gehuwden met de zelfstandig wonende ongehuwden ver-
gelijken, ligt het voor de hand hieronder de draagkracht
van man en vrouw afzonderlijk te verstaan. Een gelijke
draagkracht in de zin van een gelijke mogelijkheid tot
een gelijke konsumptiewaarde zou imiers een leeg begrip
zijn, indien dit niet per persoon of per groep van de-
zelfde omvang afgemeten zou worden.
Bij het huidige gezinstype bestaat er weinig aanleiding
om de afzonderlijke draagkracht van man en vrouw niet
aan elkaar gelijk te stellen. Het is immers niet gebrui-
kelijk, dat de ene partner veel meer dan de andere
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partner uitgaven doet, waarvan alleen hij of zij het pro-
fijt heeft. E&n uitzondering hierop vormt misschien de
extra vrije tijd die de huisvrouw geniet. Deze uitzonde-
ring zullen we echter in de verdere tekst verwaarlozen.
We zullen nu verder zeggen dat twee gehuwden eenzelfde
draagkracht als een ongehuwde hebben, wanneer de draag-
kracht van man en vrouw afzonderlijk aan die van de on-
gehuwde gelijk is. Dit maakt het mogelijk om aan te geven
bij welk inkomen van de man en bij welk inkomen van de on-
gehuwde er een gelijkheid in draagkracht is. Met de term
inkomen wordthierbij steeds het belastbare inkomen be-
doeld. De draagkracht van elk der echtelieden is gelijk
aan:

Ym+Yh+SD = (3.1)9 2

waarbij Ym het inkomen van de man waarvan de vrouw niet
buitenshuis werkt, Yh het huishoudelijk inkomen, S de be-
sparing door het huwelijk en Dq de draagkrachtpositie van
elk der echtelieden aangeeft. Ueze draagkracht is berekend
door bij het inkomen van de man de waarde van het huis-
houdelijk inkomen en de besparing door het huwelijk op te
tellen, en deze som door 2 te delen. Er wordt door 2 ge-
deeld omdat we de draagkracht van de afzonderlijke echte-
lieden wensen te berekenen. De aldus te berekenen draag-
kracht der echtelieden is de draagkracht voor belasting-
heffing. Immers deze draagkracht wordt bedoeld met de ge-
lijke draagkracht die men gelijk wil belasten. Hierdoor
geeft de faktor S de besparing door het huwelijk aan zo-
als deze zou zijn als er geen belasting geheven zou wor-
den, en het hele inkomen besteedbaar zou zijn. In de ver-
dere tekst zal de draagkracht van elk der echtelieden
kortheidshalve ook aangeduid worden als de draagkracht van
de gehuwden en de draagkracht van het echtpaar.
De draagkracht van een ongehuwde (Do) is alleen afhanke-
lijk van zijn inkomen (Yo). Er geldt dus:

Do = Yo (3.2)

Hij heeft een gelijke draagkracht als elk der echtelie-
den, indien:

Y  +Y  +S
m h (3.3)Y  =0 2

Met behulp van (3.3) kan gemakkelijk de invloed van de
besparing door het huwelijk op de draagkracht van de ge-
huwden worden uitgelegd. Laten we als voorbeeld de
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huisvestingskosten nemen, waarvan beide partner in ge-
lijke mate profiteren. Door deze onder S op te nemen,
brengen we, rekening houdend met de faktor 2, tot uit-
drukking dat een ongehuwde voor eenzelfde woongenot niet
de helft maar dezelfde kosten als de gehuwden dient te
betalen.
Men kan (3.3) ook schrijven als:

Yo-Syh-Ym+S (3.3')
2

Nemen we aan dat Yh alleen de waarde van de huishoudelij-
ke arbeid van de gehuwde vrouw bevat, en dat de ongehuwde
tegen de prijs 4 Yh alle huishoudelijke arbeid kan uitbe-
steden. Volgens (3.3') heeft dan een ongehuwde eenzelfde
draagkracht als een echtpaar, wanneer zijn inkomen zo
groot is dat na aftrek van de kosten van de huishoudelij-
ke hulp hij een konsumptiewaarde gelijk aan 4 (Ym + S)
kan bereiken.
Bevat Yh mede de waarde van de extra-vrije tijd van de
huisvrouw, dan wordt middels 4 Yh mede tot uitdrukking
gebracht dat de ongehuwde niet over deze extra-vrije tijd
beschikt. Omdat (3.3') in feite alleen maar op een andere
wijze dan (3.3) de betekenis van Yh voor de draagkracht
van ongehuwden en gehuwden tot uitdrukking brengt, zal in
de verdere tekst alleen maar met (3.3) gewerkt worden. Op
deze wijze wordt beter aangesloten bij het gebruik Yh als
een faktor te beschouwen die de draagkracht van de gehuw-
den verhoogd.
Alvorens (3.3) nader te kwantificeren, zal eerst aange-
toond warden dat deze vergelijking voldoet aan de defi-
nitie van "gelijke draagkracht" als zijnde een gelijke
mogelijkheid op een gelijke konsumptiewaarde. Gemakshalve
veronderstellen we hiertoe dat de ongehuwden en de gehuw-
den hun hele inkomen konsumeren. Ziet men de faktor S als
een stuk konsumptie waarvoor de gehuwden geen prijs voor
behoeven te betalen, dan geeft het rechterlid van (3.3)
de waarde van de konsumptie aan, de konsumptiewaarde, die
elk der echtelieden kan bereiken. Het linkerlid geeft dan
aan hoeveel een ongehuwde moet verdienen om eenzelfde
konsumptiewaarde te kunnen bereiken.
Door in de definitie van "gelijke draagkracht" te spreken
over een gelijke konsumptiewaarde en niet over een gelij-
ke konsumptie wordt tot uitdrukking gebracht, dat een ge-
lijke draagkracht niet de konsumptie van een identiek
goederen- en dienstenpakket door de ongehuwden en de ge-
huwden hoeft te betekenen. Immers hun levenssferen en
daardoor ook hun uitgavenpatroon zijn te verschillend, om
deze opvatting van een gelijke draagkracht tot een ge-
schikt uitgangspunt te maken voor een nadere analyse van
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de verhouding tussen de belastingtarieven van gehuwden
en ongehuwden. Het is dan immers onmogelijk te bepalen
wanneer een gelijke draagkracht aanwezig is. Definieert
men een gelijke draagkracht als een gelijke mogelijkheid
op een gelijke konsumptiewaarde, dan bestaat deze moge-
lijkheid wel omdat een gelijke waarde niet de eis inhoudt
dat ook het uitgavenpatroon hetzelfde is. Slechts door de
faktoren Yh en S wordt aandacht aan het uitgavenpatroon
besteed.

3.4.2. Kwantificering

We gaan vervolgens trachten (3.3) nader te kwantificeren.
De waarde van het huishoudelijk inkomen (Yh) is niet ge-
makkelijk te bepalen. De huishoudelijke arbeid is immers
in verschillende delen te splitsen, waarvoor op de arbeids-
markt verschillende beloningen bestaan. De Nederlandse Ge-
zinsraad bracht in 1972 een rapport uit, waarin voor het
jaar 1971 op grond van een dergelijke splitsing de waarde
van de huishoudelijke arbeid, afhankelijk van de gezins-
grootte en het welvaartsniveau waarop een gezin leeft,

10
tussen de 8.000 en 23.000 gulden werd geschat.
In het onderstaande zullen wij op grond van eenvoudigere
meer arbitraire uitgangspunten van twee alternatieven uit-
gaan die beide in inkomens van 1975 luiden. Ook in de ver-
dere hoofdstukken hebben de uitgevoerde berekeningen
steeds op 1975 betrekking. Het eerste alternatief is een
huishoudelijk inkomen gelijk aan het minimumloon voor vol-
wassenen. Dit loon bedroeg in 1975 ongeveer 15.000 gulden
Met de keuze van het bruto minimumloon wil niet gezegd zijn
dat het huishoudelijk inkomen voor een gehuwde vrouw zon-
der kinderen in de realiteit hieraan gelijk is. De bedoe-
ling van deze keuze is aan te geven, dat gezien het wette-
lijke karakter van het minimumloon het huishoudelijk in-
komen minstens hieraan gelijk moet zijn. In dit toegere-
kend inkomen van 15.000 gulden wordt ook de waarde van de
extra vrije tijd van de huisvrouw geacht te zijn inbegre-
pen. Ten einde enig inzicht te krijgen in de uitkomsten
bij een lager huishoudelijk inkomen, is bij het tweede
alternatief de waarde van het huishoudelijk inkomen gelijk
gesteld aan een bruto looninkomen van 10.000 gulden. Men
zou dit alternatief zo kunnen interpreteren,dat de waar-
de van 10.000 gulden alleen de toegerekende beloning voor
de daadwerkelijke huishoudelijke aktiviteit van de gehuw-
de vrouw bevat en niet de waarde van de extra vrije tijd 17.
In dit hoofdstuk zullen we ons konformeren aan de huidige
praktijk dat de huisvrouw geen premies voor de sociale
verzekeringen hoeft te betalen. Abstraherend van andere
fiscale aftrekposten kunnen we dan de inkomens van 10.000
en 15.000 gulden als volledig belastbaar beschouwen.
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Om de waarde van de besparing die het huwelijk oplevert
te kunnen bepalen, zou men voor verschillende inkomens
van de man moeten onderzoeken welk gedeelte van de ver-
richte bestedingen door man en vrouw gezamenlijk gebruikt
worden. Er is niet geprobeerd dit voor elk inkomensni-
veau zo exact mogelijk vast te stellen. Om aan de veilige
kant te blijven, hebben we de besparing door het huwelijk
op 0,2 Y  gesteld. Dit is een veilige grens omdat alleen
al door  e huisvestings- en autokosten veel gezinnen de-

12ze grens zullen overschrijden. Verder laten we buiten
beschouwing dat ook de huishoudelijke arbeid van de huis-
vrouw "economics of scale" oplevert. Een huisvrouw hoeft
immers niet tweemaal zoveel tijd aan het huishouden te
besteden als een ongehuwde. Er zij voorts nogmaals op ge-
wezen dat hier de waarde van de besparing door het huwe-
lijk bepaald wordt, zoals die zou zijn als er geen be-
lasting geheven wordt en dus het hele inkomen besteed-
baar zou zijn.
We kunnen nu met behulp van (3.3) voor verschillende in-
komens van de gehuwde man het inkomen van de ongehuwde
bepalen, dat een gelijke draagkracht geeft. We beperken
ons hier tot twee kombinaties. De eerste kombinatie ver-
bindt een huishoudelijk inkomen van 15.000 gulden met
een besparing door het huwelijk van 0,2 Y de tweede ver-m,
bindt dezelfde besparing met een huishoudelijk inkomen
van 10.000 gulden.
Het blijkt dat bij lage inkomens de ongehuwde meer dan
de gehuwde man moet verdienen, wil er van een gelijke
draagkracht sprake zijn. (zie tabel 3.1) Het duidelijkst
komt dit naar voren bij een huishoudelijk inkomen van
15.000 gulden. In dit geval kan de ongehuwde pas wanneer
de gehuwde man 20.000 gulden of meer verdient, met een
lager inkomen eenzelfde draagkracht realiseren. Bij een
huishoudelijk inkomen van 10.000 gulden is dit reeds het
geval als de gehuwde man 13.000 gulden of meer verdient.
Boven deze grenzen neemt het absolute verschil tussen
Yo en Ym met het inkomen van de gehuwde man toe. Dit
komt doordat het huishoudelijk inkomen een konstante
waarde heeft en de besparing door het huwelijk minder
dan 100 procent bedraagt. Verdient de gehuwde man minder
dan 50.000 gulden, dan is het verschil tussen zijn inko-
men en het eenzelfde draagkrachtverschaffende inkomen
van een ongehuwde nooit erg groot. Later zal blijken dat
dit belangrijke gevolgen heeft voor de verhouding tussen
het ongehuwden- en het gehuwdentarief.
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Tabel 3.1 Inkomens die aan een ongehuwde en twee echte-
lieden eenzelfde draagkracht verschaffen. a)

Inkomen van de ongehuwde met
een gelijke draagkrachtInkomen van

de gehuwde
man Ym+0,2 Ym+15.000 Ym+0,2 Ym+10.000

Yo=       2            Yo=       2

1                            2                                    3

5.000 10.500 8.000
8.000 12.300 9.800

10.000 13.500 11.000
13.000 15.300 12.800
15.000 16.500 14.000
20.000 19.500 17.000
30.000 25.500 23.000
50.000 37.500 35.000

100.000 67.500 70.000

a) Alle inkomens hebben betrekking op 1975; de besparing
door het huwelijk werd steeds op 0,2 Ym gesteld.

3.4.3 Een korrektie op de eerdere uitkomsten

De uitkomsten van de draagkrachtvergelijking tussen een
echtpaar en een ongehuwde zullen vooral voor de lagere
inkomens van de gehuwde man verwondering wekken. Zo zul-
len de meeste mensen niet verwacht hebben, dat bij een
inkomen van de gehuwde man van 15.000 gulden de ongehuw-
de 16.500 gulden moet verdienen om een gelijke draag-
kracht te realiseren. Men zou in tegenstelling tot deze
uitkomsten vermoed hebben, dat het echtpaar een aanzien-
lijk hoger inkomen zou moeten hebben dan de ongehuwde.
De uitkomsten van de draagkrachtvergelijking wijken van

· deze verwachting af, omdat rekening gehouden is met de
waarde van de huishoudelijke arbeid van de gehuwde vrouw.
Deze waarde wordt vaak buiten beschouwing gelaten als
men de positie van gehuwden en ongehuwden vergelijkt, om-
dat men het zo normaal vindt dat de ongehuwden 's avonds
hun huishouden zelf doen, dat men de waarde van deze ar-
beid laat opwegen tegen de huishoudelijke arbeid door de
gehuwde vrouw. Bij de draagkrachtvergelijking werd dit
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niet gedaan. De huishoudelijke arbeid door de ongehuwde
werd als een vrijetijdsbesteding beschouwd, die net als
elke andere in vrije tijd verrichte arbeid als fiscaal
irrelevant beschouwd wordt.
Toch moet erkend worden dat de uitkomsten van de draag-
krachtvergelijking voor de allerlaagste inkomens weinig
realistisch zijn. Het zal iedereen duidelijk zijn dat
als een gehuwde man 8.000 gulden en een ongehuwde 12.300
gulden verdient, een ongehuwde en een echtpaar geen ge-
lijke draagkracht hebben. De reden is dat men, in tegen-
stelling tot hetgeen bij onze berekeningen werd aangeno-
men, niet over de hele linie en met name niet voor de
allerlaagste inkomens het inkomen in natura een gelijke
betekenis mag geven  als het geldinkomen  van de ongehuwde.
Het meest extreem komt dit naar voren, indien men het in-
komen van de gehuwde man op nul stelt. Bij een huishoude-
lijk inkomen van 15.000 gulden zou dan een ongehuwde met
een inkomen van 7.500 gulden eenzelfde draagkracht als
dit echtpaar hebben. Bij deze berekeningswijze wordt dan
volledig vergeten dat wil er voor een echtpaar sprake
van draagkracht zijn, er tenminste een bepaald minimum-
geldinkomen aanwezig moet zijn.
Men kan de zaak ook anders benaderen door erop te wijzen
dat bij een erg laag inkomen van de man, het huishoude-
lijk inkomen van de gehuwde vrouw maar een zeer lage
waarde heeft. Zo zal een echtpaar met een inkomen rond
de 10.000 gulden veelal klein behuisd zijn, zodat er wei-
nig huishoudelijke arbeid te doen valt. Wanneer de gehuw-
de vrouw in een dergelijke situatie niet parttime of he-
le dagen buitenshuis werkt, dan zullen er ongetwijfeld
zwaarwegende redenen zijn die haar dit verhinderen. Im-
mers buitenshuis werken is in deze situatie praktisch een
ekonomische noodzaak.Zou aan deze vrouwen toch een volle-
dig huishoudelijk inkomen toegerekend worden, dan zal met
name de meer dan normale hoeveelheid vrije tijd die nood-
gedwongen gekonsumeerd wordt tegen een te hoge prijs ge-
waardeerd worden.
De uitkomsten van de draagkrachtvergelijking kunnen voor
het gedwongen karakter van de vrije tijd gekorrigeerd
worden, door aan de gehuwde vrouw een lager huishoudelijk
inkomen toe te rekenen als haar man weinig verdient. Dit
roept de vragen op in welke mate gekorrigeerd moet wor-
den, en tot welk inkomen van de man deze korrektie aan-
gebracht moet worden.
Het is duidelijk dat het antwoord op deze vragen niet
anders dan arbitrair kan zijn. Zo zal het inkomen van de
man, waarbij de gehuwde vrouw zich niet meer uit pure
ekonomische noodzaak gedwongen voelt om buitenshuis te
gaan werken voor de meeste echtparen verschillend zijn.
Omdat er toch een keuze gedaan moet worden, wordt gekozen
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voor de te verdedigen oplossing dat zolang de gehuwde man
minder dan het bruto-minimumloon verdient, het huishoude-
lijk inkomen voor een lager bedrag in de draagkrachtver-
gelijking wordt opgenomen. Het wettelijk minimumloon kan
immers beschouwd worden als het maatschappelijk aanvaard-
bare minimum-inkomen, dat een gezin met slechts &6n inko-
menstrekker nodig heeft om in het levensonderhoud te kun-
nen voorzien. Het bruto wettelijke minimumloon was in
1975 ongeveer gelijk aan 15.000 gulden. In de verdere
tekst zal, het verschil tussen dit bruto en het belast-
bare minimumloon verwaarlozend, bij een belastbaar inko-
men van 15.000 gulden het volledige huishoudelijke inko-
men toegerekend worden. Overigens moet opgemerkt worden
dat een inkomen beneden het minimumloon alleen bij niet-
werknemers kan voorkomen. Een werknemer heeft immers al-
tijd een inkomen dat minstens aan het minimum-inkomen ge-
lijk is.
De korrektie op de toerekening van het huishoudelijk in-
komen kan het beste als volgt gebeuren. Is het inkomen
van de gehuwde man lager dan 15.000 gulden, dan wordt naar
mate hij minder verdient een lager huishoudelijk inkomen
aan het echtpaar toegerekend. Om te abrupte sprongen in
het door de gehuwden te betalen belastingbedrag te voor-
komen, zullen we tot een inkomen van de man van 15.000
gulden voor iedere 1.000 gulden inkomenstoeneming het
huishoudelijk inkomen met een vast bedrag laten stijgen.
Bij 15.000 gulden wordt dan het volledige huishoudelijke
inkomen toegerekend.
De tabel 3.2 laat de resultaten van de berekening zien.
Vanaf een inkomen van de gehuwde man van 15.000 gulden
Zijn ze gelijk aan die van tabel 3.1, omdat vanaf dit in-
komen een volledig huishoudelijk inkomen wordt toegere-
kend. Beneden deze grens moet uitgaande van een huishou-
delijk inkomen van 15.000 gulden een ongehuwde nog altijd
iets meer dan een echtpaar verdienen om eenzelfde draag-
kracht te breiken. Dit resultaat kan men voor de aller-
laagste inkomens als irrealistisch beschouwen. Het heeft
echter het voordeel dat te abrupte sprongen in het te be-
talen belastingbedrag voorkomen worden, wanneer in een
later stadium uitgaande van een heffing naar draagkracht
het gehuwdentarief uit het ongehuwdentarief wordt afge-
leid. (zie par.3.7 en 3.8)

52



Tabel 3.2 Inkomens die aan een ongehuwde en twee echte-
lieden eenzelfde draagkracht verschaffen. a)

Inkomen van de ongehuwde met
Inkomen van een gelijke draagkracht
de gehuwde
man

Y +0-2 Y +Y Y +0,2 Y +Ym ' mh   m mh
Y =                  Yo=       20 2

1                               2                                 3

5.000 5.500 4.665
8.000 8.800 7.468
10.000 11.000 9.333
13.000 14.300 12.129
15.000 16.500 14.000
20.000 19.500 17.000
30.000 25.000 23.000
50.000 37.500 35.000

100.000 67.500 70.000

a) In de kolommen 2 en 3 is tot een inkomen van de gehuw-
de man van 15.000 gulden per 1.000 gulden een huishou-
delijk inkomen toegerekend van respektievelijk 1.000
en 666 gulden. Boven de grens van 15.000 gulden werd
steeds een huishoudelijk inkomen van respektievelijk
15.000 en 10.000 gulden toegerekend.

Later in de tekst zullen de bovenstaande resultaten ge-
bruikt worden bij de berekening van de verhouding tussen
het ongehuwden- en gehuwdentarief, zoals die bij een hef-
fing naar draagkracht resulteert.

3.5. BELASTINGBEDRAGEN EN PERCENTAGES

3.5.1. De verhouding tussen het door een ongehuwde en een
echtpaar te betalen belastingbedrag bij een hef-
fing naar draagkracht

In par. 3.4.3 hebben we bepaald bij welke inkomens de
draagkracht van een ongehuwde en een echtpaar aan elkaar
gelijk zijn. Dit gebeurde door bij het inkomen van de man
de besparing door het huwelijk en het huishoudelijke in-
komen van de huisvrouw op te tellen. Deze som gedeeld
door twee geeft het inkomen aan, dat een ongehuwde moet
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verdienen om eenzelfde draagkracht te bereiken als elk
van de echtelieden.
Op welke wijze moeten nu deze eenzelfde draagkracht ver-
schaffende inkomens worden belast? Het begrip een gelij-
ke draagkracht werd door ons gedefinioert als een gelij-
ke mogelijkheid op een gelijke konsumptiewaarde. Uit de-
ze definitie volgt dat een gelijke draagkracht gelijk be-
last wordt, indien ook na belastingheffing deze gelijke
mogelijkheid op een gelijke konsumptiewaarde aanwezig is.
Door de belastingheffing zal deze gelijkheid uiteraard
op een lager niveau tot stand komen.
Met behulp van de onderstaande vergelijkingen kan de ver-
houding tussen de door een ongehuwde en een echtpaar te
betalen belastingbedragen over inkomens die eenzelfde
draagkracht verschaffen, afgeleid worden. Deze vergelij-
kingen zijn:

Ym + Yh +
S

(3.3)
Yo =      2

S  = sY (3.4)m

Ym - tmYm + Yh + St (3.5)Y-t Y  =
0 0 0               2

St = s(1-tm)Y (3.6)m

De nieuw ingevoerde symbolen hebben de volgende betekenis:
to gemiddeld belastingtarief over Yo;
tm gemiddeld belastingtarief over Ym;
St de besparing door het huwelijk na belastingheffing;
s  de besparing door het huwelijk voor belastingheffing

als perunage van het belastbaar inkomen van de man.
De besparing door het huwelijk na belastingheffing is
als perunage van het beschikbare inkomen van de man
eveneens gelijk aan s. ( derhalve geldt dat:
S = S/Ym = St/(1-tm)Ym )

Dat voor en na belastingheffing een ongehuwde en een echt-
paar, zij het op een verschillend niveau, een gelijke
draagkracht moeten hebben wordt weergegeven door respek-
tievelijk (3.3) en (3.5). Bij welke inkomens een ongehuw-
de en een echtpaar voor belastingheffing een gelijke
draagkracht hebben kan met (3.3) en (3.4) berekend worden.
De besparing door het huwelijk voor belastingheffing kan
met (3.4) bepaald worden, waarbij s een verondersteld
proportioneel verband tussen S en Ym aangeeft. De op de-
ze manier te berekenen besparing is de besparing, zoals
deze zou zijn als er geen belasting geheven zou worden en
dus het hele inkomen Ym besteedbaar zou zijn.
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De inkomens die na belastingheffing een gelijke draag-
kracht verschaffen, kunnen met (3.5) en (3.6) berekend
worden. Met (3.6) kan de besparing door het huwelijk na
belastingheffing vastgesteld worden. Deze is afhankelijk
van het beschikbare geldinkomen (1-tm)Ym· Ten aanzien
van de omvang van deze besparing wordt ten opzichte van
het beschikbare inkomen van hetzelfde proportionele ver-
band uitgegaan als tussen S en Ym werd aangenomen.
(zie 3.4 en 3.6) Uit (3.5) en (3.6) blijkt dat door de
belastingheffing de draagkracht van een echtpaar zowel
door de te betalen belasting als door de hierdoor afne-
mende besparing door het huwelijk geringer wordt.
Uit (3.5) is met behulp van (3.3),(3.4) en (3.6) te be-
rekenen hoe de relatie tussen de door een ongehuwde en
een echtpaar te betalen belasting dient te zijn bij de
gebruikte definitie van een gelijke draagkracht. Het re-
sultaat is weergegeven in:

toY0 = 4(1+s)tmym (3.7)

Uit (3.7) valt af te lezen dat een ongehuwde minstens
de helft van het belastingbedrag dient te betalen, dat
een echtpaar met een gelijke draagkracht moet opbrengen.
Zou er geen besparing door het huwelijk zijn (s=o), dan
zou de ongehuwde precies de helft moeten betalen. Een
gulden belasting neemt dan bij het echtpaar evenveel
draagkracht weg als een halve gulden bij de ongehuwde,
omdat de besparing door het huwelijk door de belasting-
heffing niet wordt aangetast.
De verhouding tussen de belastingvrije voeten van onge-
huwden en gehuwden is te berekenen uit (3.3).a) Heeft men
bijvoorbeeld deze voet voor de gehuwde man bepaald en
stelt men Ym in (3.3) hieraan gelijk, dan resulteert
hieruit de voet van de ongehuwde. Een ongehuwde met een
inkomen dat gelijk is aan deze voet heeft dan eenzelfde
draagkracht als een echtpaar waarvan het inkomen van de
man gelijk is aan zijn belastingvrije voet.

3.5.2. De verhouding tussen de gemiddelde tarieven over
inkomens die eenzelfde draagkracht verschaffen

In de uitdrukking "het gelijk belasten van een gelijke
draagkracht van ongehuwden en gehuwden" ligt de sugges-
tie opgesloten, dat dit door middel van een gelijk abso-
luut belastingbedrag of door een gelijk belastingpercen-
tage bereikt kan worden. Met name het eerste deel - het
gelijk belasten - suggereert een dergelijke heffingswijze.
Met bahulp van (3.3) t/m (3.7 kan bewezen worden, dat
een gelijk belastingbedrag of een gelijk belastingper-
centage slechts met een heffing naar draagkracht in
a) (3.3) ontstaat uit (3.5) als geldt: tm=to=o
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overeenstemming te brengen zijn, indien men uitgaat van
zeer onrealistische vooronderstellingen.
riit (3.7) volgt dat een gelijk absoluut belastingbedrag
verschuldigd is, indien s de waarde 1 heeft. In dit geval
neemt 100 gulden belasting bij het echtpaar en de ongehuw-
de evenveel draagkracht weg. Het echtpaar kan in deze si-
tuatie niet alleen 100 gulden minder besteden, maar ver-
liest ook voor 100 gulden aan besparing door het huwelijk.
Per persoon verliezen de echtelieden dan evenveel draag-
kracht als de ongehuwde. Opgemerkt moet worden dat bij
een waarde van s gelijk aan 1 de ongehuwde en het echt-
paar wel hetzelfde belastingbedrag moeten betalen maar
dit bij verschillende geldinkomens doen. Naast de bespa-
ring door het huwelijk beinvloedt immers ook het huishou-
delijke inkomen het inkomensniveau, dat een ongehuwde
moet bereiken om eenzelfde draagkracht als een echtpaar
te hebben. Hierdoor moet een ongehuwde bij een s gelijk
aan 1 altijd een hoger geldinkomen hebben dan een echt-
paar.Dit volgt uit (3.3) indien voor s de waarde 1 wordt
ingevuld.
Het is duidelijk dat een besparing door het huwelijk van
honderd procent (s=1) in de realiteit niet gehaald zal
worden. Een groot deel van de uitgaven van gehuwden levert
geen enkele besparing op. Te denken valt bijvoorbeeld aan
de uitgaven voor kleding en voedsel. De besparing door
het huwelijk is dan in werkelijkheid ook minder dan hon-
derd procent. Het gevolg is. dat het met eenzelfde be-
lastingbedrag belasten van gehuwden en ongehuwden die
voor belastingheffing eenzelfde draagkracht hebben, geen
heffing naar draagkracht oplevert.
Het heffen van eenzelfde belastingpercentage over inko-
mens die respektievelijk aan een ongehuwde en een echt-
paar eenzelfde draagkracht verschaffen, levert geen hef-
fing naar draagkracht op indien, net als in het vooraf-
gaande, uitgegaan wordt van een konstante waarde van Yh·
en van een besparing door het huwelijk die voor en na
belastingheffing in eenzelfde proportioneel verband ten
opzichte van respektievelijk het belastbare en het be-
schikbare inkomen staat. Een heffing naar draagkracht
vraagt onder deze omstandigheden niet om eenzelfde be-
lastingdruk voor de ongehuwde en het echtpaar met dezelf-
de draagkracht maar om een belastingdruk die voor het
echtpaar hoger is dan voor de ongehuwde. Dit kan bewezen
worden door (3.7) met behulp van (3.4) te herschrijven
tot:

t     Ym + S0 =
(3.8)t       2Ym o
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De breuk to/tm is kleiner dan 1, indien dit ook voor het
rechterlid van (3.8) geldt. Uit (3.3) is af te lezen dat
dit bij een positieve waarde van Yh inderdaad het qeval
is.
Slechts door uit te gaan van een uitermate irrealistisch
verloop van de besparing door het huwelijk, kan men tot
de konklusie komen dat inkomens die eenzelfde draagkracht
verschaffen met eenzelfde percentage belast moeten worden.
Dit kan duidelijk gemaakt worden met de volgende verge-
lijkingen.

Ym + bym
Yo -    2

(3.9)

Y. + S
b  =  n                                          (3.10)Y

m

S  =
f(Ym) (3.11)

(1-tm)Y  + b (1-t )Ym   t mm (3.12)
(1-to)Yo = 2

Yh + St (3.13)

bt = (1-tm)Ym

St = f(1-tm)Ym (3.14)

Toelichting op de nieuw ingevoerde symbolen en de nieuw
ingevoerde vergelijkingen:
a. b geeft het huishoudelijk inkomen (Yh) en de besparing

door het huwelijk voor belastingheffing (S) aan als
perunage van het belastbaar inkomen van de man (Ym);

b. De besparing door het huwelijk voor belastingheffing
(S) wordt afhankelijk gesteld van (Ym) zonder echter
de relatie tussen beide nader te specificeren;

c. bt geeft het huishoudelijk inkomen (Yh) en de bespa-
ring door het huwelijk na belastingheffing (St) aan
als perunage van het beschikbare inkomen van de man
(1-tm)Ym;

d. De besparing door het huwelijk na belastingheffing
(St) wordt afhankelijk gesteld van het beschikbare
inkomen van de man (1-tm)Ym· Deze relatie wordt ge-
acht gelijk te zijn aan die tussen S en Ym·
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Tussen de vergelijkingsstelsels (3.9) t/m (3.14) en (3.31
t/m (3.6) bestaan geen fundamentele verschillen. Zo geven
zowel (3.9) en 3.12) als (3.3) en (3.5) aan, dat voor en
na belastingheffing de draagkracht van een onqehuwde ge-
lijk moet zijn aan de draagkracht van de afzonderlijke
echtelieden. Er bestaat wel een verschil tussen de beide
vergelijkingsstelsels op de volgende punten:
a. Het konstante huishoudelijk inkomen wordt in de draag-

krachtvergelijkingen (3.9) en (3.12) niet meer als een
zelfstandige grootheid opgevoerd, maar wordt via de fak-
toren b en bt respektievelijk aan het belastbare en het
beschikbare inkomen van de man verbonden.

b. In welke mate het huwelijk voor en na de belastinghef-
fing tot een besparing leidt, wordt voorlopig openge-
laten.

Door de waarde van Yo uit (3.9) in (3.12) te substitueren,
kan deze laatste vergelijking gereduceerd worden tot:

(1-to)(1+b) = (1-tm)(1+bt) (3.15

Uit (3.15) volgt dat een ongehuwde en een echtpaar die
voor belastingheffing eenzelfde draagkracht hebben met
eenzelfde percentage belast moeten worden indien bt ge-
lijk is aan b. Is bt groter dan b, dan betaalt het echt-
paar een hoger percentage dan de ongehuwde. Is bt kleiner
dan b, dan betaalt het echtpaar een lager belastingper-
centage dan de ongehuwde.
Uit (3.10) en (3.12) kan worden afgeleid dat bt groter,
kleiner of gelijk aan b is indien respektievelijk:

Yh > S-S    St-  t
(3.16)

(1-tm)Ym f tmYm (1-t lym m
Uit (3.16) valt af te leiden dat bt praktisch altijd aro-
ter dan b is. Door de konstante waarde van Yh is het lin-
kerlid altijd positief. Het rechterlid is daarentegen al-
leen maar positief als de verhouding tussen de besparing
door het huwelijk en het inkomen, verder aan te duiden
met de term relatieve besparing, met het inkomen toeneemt.
In dit verband betekent dit een grotere relatieve bespa-
ring bij het belastbare dan bij het beschikbare inkomen.
Immers slechts dan is het quotidnt van de door de belas-
tingheffing veroorzaakte daling van de besparing door het
huwelijk (S-St) en de te betalen belasting (tmYm) groter
dan het quotient van de besparing na belastingheffing
(St) en het beschikbare inkomen (1-tm)Ym•
Of het rechterlid inderdaad positief is, kan alleen met
behulp van een nauwkeurig budgetonderzoek bepaald worden.
Indien we veronderstellen dat een budgetonderzoek een
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dergelijke uitkomst oplevert, dan zal het rechterlid in
de meeste gevallen toch niet groter dan het linkerlid
zijn. Zo is het linkerlid gelijk aan 1.1 indien Ym en Yh
beide 15.000 gulden bedragen en tm, de tarieftabel 4 uit
1975 toepassend, aan 47 procent-punten gelijk is. Laat
men Ym en tm bij eenzelfde waarde van Yh toenemen, dan
daalt het linkerlid in waarde. Echter ook indien Ym ge-
lijk is aan 100.000 gulden en tm 47 procent-punten be-
draagt (tarieven 1975), heeft het linkerlid nog altijd
een waarde van 0,28. Dergelijke grote verschillen tussen
de quotionten in het rechterlid, kan men als in strijd
met de werkelijkheid beschouwen. Zo zou bij een verschil
van 0,28 het eerste quotiont de onwaarschijnlijke hoge
waarde van 0,48 moeten hebben, indien het tweede quotiont
gelijk is aan 0,2. Slechts door voor Ym veel hogere inko-
mens dan 100.000 gulden in te vullen, verkrijgt men uit-
komsten waarbij niet bij voorbaat de mogelijkheid uitge-
sloten hoeft te worden dat het rechterlid van (3.16) gro-
ter is dan het linkerlid.
Er kan gekonkludeerd worden dat het linkerlid van (3.16)
praktisch altijd groter dan het rechterlid zal zijn, zo-
dat bt Ook praktisch altijd groter dan b is. Derhalve
dient bij een heffing naar draagkracht over inkomens die
eenzelfde draagkracht verschaffen, een echtpaar niet een-
zelfde maar een hoger belastingpercentage dan een onge-
huwde te betalen.
Zou voor alle inkomensniveau's de gelijkheid van b en bt
wel met de realiteit overeenstemmen, dan kan men de ver-
houding tussen het gehuwden- en ongehuwdentarief gemakke-
lijk vaststellen indien b en bt tevens voor alle inkomens-
niveau's konstant zijn. Volgens (3.9) en (3.10) heeft een
ongehuwde dan een even grote draagkracht als twee echte-
lieden, indien zijn inkomen gelijk is aan 4(1+b)Ym·
Bij een gegeven ongehuwdentarief kunnen twee echtelieden
dan net als bij een splitsingsstelsel het verschuldiqde
belastingpercentage eenvoudig bepalen. Door hun inkomen
met de faktor 4(1+b) te vermenigvuldigen, kunnen ze in
de ongehuwdentabel bij een ongehuwden-inkomen van
5(1+b)Ym het verschuldiqde belastinqpercentage aflezen.
Hoewel een dergelijk stelsel de eenvoud zou dienen, is
de veronderstelde gelijkheid van b en bt te zeer in strijd
met de realiteit om van heffing naar draagkracht te kun-
nen spreken.
Ten aanzien van het belasten van ongehuwden en gehuwden
met inkomens die eenzelfde draagkracht verschaffen, is in
1958 een onderzoek ingesteld door een kommissie van de
"Vereniging voor Belastingwetenschap". Vertaalt  men  haar
methode in termen van b en bt dan volgt ook uit de ana-
lyse van deze kommissie dat eenzelfde draagkracht ver-
schaffende inkomens met eenzelfde of een verschillend
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belastingpercentage belast moet worden, indien respektie-
velijk b en bt aan elkaar gelijk of verschillend van el-
kaar zijn. Opgemerkt moet worden dat de meerderheid van
deze kommissie een gelijke draagkracht als een gelijke
behoeftebevrediging definieert, welke geacht wordt aan-
wezig te zijn indien er identieke pakketten goederen en
diensten gekonsumeerd worden. De kommissie kiest hiermee
een uitgangspunt dat eerder door ons als onrealistisch
bestempeld werd.

13

3.6. DE GEHUWDE VROUW WERKT WEL BUITENSHUIS

3.6.1. De uitgangspunten

Bij een belastingheffing naar draagkracht moet het door
de gehuwde vrouw buitenshuis verdiende inkomen voor de be-
paling van de verschuldigde belasting bij het inkomen van
de man worden opgeteld. De draagkracht van de afzonderlij-
ke echtelieden wordt immers bepaald door hun gezamenlijke
inkomen. Naarmate dit inkomen hoger is, kunnen ze allebei
in gelijke mate hun konsumptieniveau opvoeren. Dit geldt
echter alleen onder de voorwaarde dat de echtelieden in
gelijke mate in het gezamenlijke inkomen delen. Konform
aan de veronderstellingen in par.3.4 wordt ook in deze pa-
ragraaf hiervan uitgegaan.
De draagkracht van een echtpaar waarvan beide echtelieden
buitenshuis werken, zal vergeleken worden met de draag-
kracht van een echtpaar waarvan alleen de man buitenshuis
werkt. Deze laatste groep neemt dus een centrale positie
in bij het onderzoek, omdat eerder de draagkracht van de-
ze echtparen vergeleken werd met de draagkracht van de
ongehuwden. Ook in dit deel van het onderzoek definioren
we "gelijke draagkracht" weer als een gelijke mogelijkheid
op een gelijke konsumptiewaarde. In eerste instantie gaan
we ervan uit dat het huishoudelijke inkomen mede de waar-
de van de extra vrije tijd van de huisvrouw bevat.
Indien de gehuwde vrouw niet buitenshuis werkt, wordt de
draagkracht van een echtpaar bepaald door het inkomen van
de man, het huishoudelijk inkomen van de vrouw en de be-
sparing door het huwelijk. Gaat de gehuwde vrouw buitens-
huis werken, dan komt er als draagkrachtverhogende faktor
het inkomen van de vrouw bij. Daar staat echter als draag-
krachtverlagende faktor tegenover dat de waarde  van  het
huishoudelijk inkomen afneemt. Daarom wordt in de verdere
tekst aangenomen, dat bij een volledige baan buitenshuis
het huishoudelijk inkomen in zijn geheel verloren gaat.
Werkt de gehuwde vrouw maar een gedeelte van de normale ar-
beidsweek buitenshuis, dan vermindert de waarde van haar
huishoudelijk inkomen pro tanto. Er wordt dus geen re-
kening gehouden met de werkelijke uitgaven die een echt-
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paar zich getroost om de buitenshuis werkende gehuwde
vrouw in het huishouden te vervangen. Te denken valt bij-
voorbeeld aan de kosten van huishoudelijke hulp. Of de
vrouw en/of haar man 's avonds zelf nog huishoudelijke

arbeid verrichten, is evenmin van belang. In dit opzicht
worden ze hetzelfde behandeld als de ongehuwden. De huis-
houdelijke arbeid die deze groep eventueel in vrije tijd
verricht, werd als een onbelaste vrijetijdsbesteding ge-
zien. (zie par.3.3.2)
Om de volgende reden is er van afgezien de feitelijke uit-
gaven voor huishoudelijke hulp als draagkrachtverlagende
faktor te kiezen. De geringere vrije tijd van een echtpaat
dat het verlies van de overdag verrichte huishoudelijke
arbeid kompenseert door 's avonds zelf het huishouden te
doen, zou dan ten onrechte niet als een draagkrachtverla-
gende faktor in aanmerking genomen worden. We beschouwen
de kosten van vervangende huishoudelijke hulp aldus niet

als verwervingskosten, omdat er tussen het buitenshuis
werken en het hebben van huishoudelijke hulp kennelijk
geen strikt verband bestaat. Huishoudelijke hulp wordt in
deze visie gezien als een inkomensbesteding waarop men
eventueel kan bezuinigen door het huishoudelijke werk
's avonds in vrije tijd te verrichten.
De besparing door het huwelijk werd voor echtparen waar-
van alleen de man buitenshuis werkt, slechts van het in-
komen van de man afhankelijk gesteld. Buiten beschouwing
werd gelaten dat ook de huishoudelijke arbeid van de huis-
vrouw mede aan deze besparing bijdraagt. Gaat de gehuwde
vrouw buitenshuis werken, dan kunnen ook uit haar inkomen
bestedingen verricht worden die tot een besparing door
het huwelijk leiden. Een deel van deze bestedingen zijn
echter als een substituut te beschouwen voor het verlies

aan huishoudelijk inkomen dat door het buitenshuis werken
veroorzaakt wordt. Te denken valt aan het in dienst nemen
van betaalde huishoudelijke hulp, de aanschaf van meer en
duurdere huishoudelijke apparatuur en het kopen van kant-
en - klaar maaltijden. Omdat geen rekening gehouden werd
met de besparing door het huwelijk die de huishoudelijke
arbeid van de huisvrouw oplevert, zullen we nu ook geen
rekening houden met de besparing die deze vervangende uit-
gaven opleveren.
Hierbij treedt echter de moeilijkheid op dat deze vervan-

gende uitgaven voor ieder echtpaar verschillend kunnen
zijn. Man en vrouw kunnen immers het verlies van de huis-
houdelijke arbeid overdag, ook kompenseren door 's avonds
de huishoudelijke arbeid geheel of gedeeltelijk zelf te
verrichten. Om de eenvoud te dienen, veronderstellen we
verder dat het inkomen van de gehuwde vrouw alleen maar
tot een besparing door het huwelijk leidt voor zover dit
inkomen groter is dan het verlies aan huishoudelijk in-
komen. Hierbij laten we de verfijning achterwege dat voor
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de berekening van deze besparing eigenlijk alleen de ver-
loren gegane waarde van de huishoudelijke arbeid op het
buitenshuis verdiende inkomen in mindering gebracht mag
worden, en niet de mede in het huishoudelijke inkomen be-
grepen zijnde waarde van de extra vrije tijd van de huis-vrouw. In feite wordt dus bij de berekening van de bespa-
ring door het huwelijk verondersteld, dat de gehuwde vrouw
voor ieder uur dat ze buitenshuis werkt zich thuis door
een huishoudelijke hulp laat vervangen tegen dezelfde
prijs waarmee de waarde van het huishoudelijke inkomen be-
rekend werd.
Indien het huishoudelijke inkomen niet de waarde van de
extra-vrije tijd van de huisvrouw bevat, dan blijft het
bovenstaande geheel van toepassing als de gehuwde vrouw
huisvrouw is. Alleen moet nu voor het huishoudelijke in-
komen een lagere waarde ingevuld worden. Werkt de gehuwde
vrouw buitenshuis, dan wordt het huishoudelijke inkomen
door het buitenshuis werken geacht verloren te gaan voor
zover de gehuwde vrouw buitenshuis meer uren werkt dan
het aantal uren extra vrije tijd dat een huisvrouw heeft.
Als voorbeeld: indien de extra vrije tijd tien uur per
week bedraagt en de gehuwde vrouw dertig uur per week
buitenshuis gaat werken, dan wordt het huishoudelijke in-
komen geacht te dalen met het bedrag dat overeenkomt met
de waarde van twintig uur huishoudelijke arbeid. Zou men
de daling van het huishoudelijke inkomen op dertig uur
baseren dan laat men volledig buiten beschouwing dat deze
gehuwde vrouw in tegenstelling tot een ongehuwde binnen
een normale werkweek van veertig uur nog tien uur aan het
huishouden kan besteden. Baseert men de waardedaling van
het huishoudelijk inkomen op twintig uur dan houdt men
hier wel rekening mee. Deze tien uur worden dan immers
meegenomen  bij de berekening van de draagkracht van de
gehuwden. Aldus wordt de draagkracht van de gehuwden niet
te laag berekend. Werkt de gehuwde vrouw veertig uur bui-
tenshuis dan wordt het huishoudelijke inkomen geacht vol-
ledig verloren te gaan, omdat de gehuwde vrouw dan binnen
de normale arbeidsweek geen tijd meer aan het huishouden
kan besteden.
Ook in het geval dat het huishoudelijke inkomen niet de
waarde van de extra-vrije tijd bevat, veronderstellen we
dat het inkomen van de buitenshuis werkende gehuwde vrouwalleen Maar tot de besparing door het huwelijk bijdraagt
voor zover dit inkomen groter is dan de verloren gegane
waarde van het huishoudelijke inkomen.

3.6.2. De bepaling van een gelijke draagkracht

In deze subparagraaf zullen we bepalen wanneer een echt-
paar waarvan ook de vrouw buitenshuis werkt, eenzelfde
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draagkracht heeft als een echtpaar waarvan de vrouw niet
buitenshuis werkt. Er wordt steeds verondersteld dat het
huishoudelijke inkomen mede de waarde van de extra-vrije
tijd van de huisvrouw bevat. Laat men deze veronderstel-
ling vallen dan verandert het onderstaande maar on een
tweetal punten. Ten eerste moet voor Yh steeds een lage-
re waarde ingevuld worden, terwijl ten tweede niet meer
verondersteld mag worden dat ieder uur dat buitenshuis
gewerkt wordt het huishoudelijk inkomen doet dalen. Omdat
dit echter de enige verschillen zijn, laten we in het on-
derstaande het geval dat Yh niet mede de waarde van de
extra-vrije tijd bevat, verder buiten beschouwing.
De draagkracht van een echtpaar waarvan ook de vrouw bui-
tenshuis werkt, kunnen we op grond van de in par.3.6.1
vermelde uitgangspunten weergeven door de vergelijking:

Y'  + Y + S' + (Y -A)m          v                           h (3.17)
g 2

waarvan de symbolen de volgende betekenis hebben:
D'  de draagkracht van het echtpaar waarvan de vrouw bui-g

tenshuis werkt;

Y'  het inkomen van de man, waarvan de vrouw buitenshuis
werkt;

S'  de besparing door het huwelijk;
Yh  het huishoudelijk inkomen van de vrouw;

het verlies aan Yh door het buitenshuis werken;
Yv  het inkomen dat de gehuwde vrouw buitenshuis verdient.

De besparing door het huwelijk is nu gelijk aan:
S' = S(Y' +Y - A) (3.18)m v

waarbij s aangeeft in welke mate het totale geldinkomen
van het echtpaar minus het verlies aan huishoudelijk in-
komen (de faktor A) tot de besparing door het huwelijk
leidt. a)
Het verlies aan huishoudelijk inkomen door het buitens-
huis werken door de gehuwde vrouw kan met behulp van de
volgende relatie worden berekend:

A = z Y (3.19)h
waarbij z het gedeelte van de normale arbeidstijd aanqeeft
dat de gehuwde vrouw buitenshuis werkt.
De symbolen D'g, Y'm en S' zijn voorzien van een accent-
teken om aan te geven dat ze betrekking hebben op echtpa-
ren waarvan de vrouw buitenshuis werkt. Wordt dit teken
weggelaten, dan betreft het een echtpaar waarvan de vrouw
niet buitenshuis werkt. De symbolen Yv, Yh, A, s en z

a) het buitenshuis werken door de gehuwde vrouw wordt
geacht geen invloed op de waarde van s te hebben.

63



hebben nooit een accentteken omdat ze of een waarde heb-
ben die onafhankelijk is van het al dan niet buitenshuis
werken (Yh en s) of alleen maar voorkomen als de vrouw
buitenshuis werkt (Yv, A en z). Door substitutie van
(3.18) en (3.19) in (3.17) kan deze herschreven worden
tot:

(1+S)(Y' +Y -Z Y) +Y (3.20)
D' = m v h h

9                2

De draagkracht van het echtpaar is groter naarmate het
buitenshuis verdiende inkomen van man en vrouw, het huis-
houdelijk inkomen en de besparing door het huwelijk gro-
ter zijn. De draagkracht is kleiner naarmate een groter
deel van het huishoudelijk inkomen verloren gaat door het
buitenshuis werken. Uit (3.20) blijkt ook dat bij een ge-
lijkheid van het huishoudelijk inkomen en het gedurende
een normale arbeidsweek buitenshuis verdiende inkomen
(Yh = Yv; z = 1), de draagkracht van het echtpaar door
het buitenshuis werken van de gehuwde vrouw onveranderd
blijft. In dat geval verandert het door het echtpaar te
betalen belastingbedrag niet door het buitenshuis werken.

3.6.3. De belastingdruk op inkomens van echtparen waarvan
de vrouw wel en niet buitenshuis werkt

Alvorens te kunnen vaststellen hoe echtparen waarvan de
vrouw wel en niet buitenshuis werkt naar draagkracht be-
last moeten worden, moet eerst bepaald worden wanneer de-
ze echtparen een gelijke draagkracht hebben. Immers ons
uitgangspunt was dat een gelijke draagkracht gelijk be-
last moet worden.
De draagkracht van een echtpaar waarvan de vrouw niet bui-
tenshuis werkt, is gelijk aan:

(1+s)Ym + Yh (3.21)D  =
g 2

Werkt de gehuwde vrouw wel buitenshuis, dan bedraagt deze
draagkracht volgens (3.20):

D' =
(1+s)(Y'm + Yv - zyh) + Yh

9                  2

Stelt men Dg en D'g aan elkaar gelijk, dan blijken deze
twee echtparen eenzelfde draagkracht te hebben, indien
geldt:

Yv - zyh = Ym- Y'm (3.22)

De vrouw die buitenshuis werkt, moet volgens (3.22) hier-
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mee na aftrek van het verlies aan huishoudelijk inkomen
(zyh) evenveel verdienen als haar echtgenoot minder ver-
dient dan de man van de niet-buitenshuis werkende vrouw.
Een gelijk bdlasten van een gelijke draagkracht betekent
dat ook na belastingheffing, zij het op een lager niveau,
de draagkracht van deze twee echtparen aan elkaar gelijk
moet zijn. De draagkracht na belastingheffing van het
echtpaar waarvan de vrouw niet buitenshuis werkt, is ge-
lijk aan:

D = (1+s)(1-tm)Ym + Yh (3.23)

gt           2

De draagkracht na belastingheffing van het echtpaar waar-
van de vrouw wel buitenshuis werkt, bedraagt:

(1+s)(1-t'm) CY'm + Yv) - (1+s)ZY  +Yh   h  (3.24)
D'gt =                    2

De nog niet eerder in deze subparagraaf vermelde symbolen
hebben de volgende betekenis:
D .  de draagkracht na belastingheffing van het echtpaargt

waarvan de vrouw niet buitenshuis werkt;
D'gt de draagkracht na belastingheffing van het echtpaar

waarvan de vrouw wel buitenshuis werkt;
t    de door het echtpaar waarvan de vrouw niet buitens-

huis werkt te betalen belasting als percentage van
het inkomen van de man;

t'm  de door het echtpaar waarvan de vrouw wel buitens-
huis werkt te betalen nelasting als percentage van
de som van het inkomen van de man en het door de
vrouw buitenshuis verdiende inkomen.

Door nu Dgt en D'gt aan elkaar gelijk te stellen, kan met
behulp van (3.22) bepaald worden dat:

tmYm = t'mCY'm + Yv) (3.25)

Uit (3.25) blijkt dat de echtparen die voor belastinghef-
fing een gelijke draagkracht hadden, uit hun geldinkomen
eenzelfde belastingbedrag aan de fiscus moeten afstaan.
Blijkens (3.22) is Ym kleiner dan (Y'm + Yv)· Het echt-
paar waarvan de vrouw niet buitenshuis werkt, dient der-
halve over het verdiende geldinkomen een hoger qemiddeld
belastingpercentage te betalen dan het andere echtpaar.
De door dit laatste echtpaar verschuldigde belasting is
gelijk aan het belastingbedrag dat hoort bij een inkomen
gelijk aan (Y'm + Yv - ZYh) uit de tarieftabel voor echt-
paren waarvan de vrouw niet buitenshuis werkt.
De gehuwde vrouw werkt meestal niet gedurende haar gehe-
le huwelijk buitenshuis. Beschouwt men haar om deze reden
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als de additionele inkomenstrekker, dan wordt de over het
saldo (YV - ZYh) verschuldigde belasting door het margi-
nale tarief van de man bepaald. Eenzelfde inkomen van de
gehuwde vrouw wordt dan zwaarder belast naarmate de man
een hoger inkomen heeft.
Tot slot van par.3.6.3 dient erop gewezen te worden dat
het heffen naar draagkracht niet inhoudt dat twee ongehuw-
den die gaan trouwen en beide hele dagen blijven werken,
na het huwelijk altijd m&&r belasting betalen dan voor
het huwelijk. Hiertoe zou men kunnen konkluderen op grond
van de draagkrachtverhogende werking van het huwelijk.De-
ze beperkt zich in dit geval tot de besparing door het
huwelijk. Toch mag deze konklusie niet getrokken worden.
Voor de bepaling van de verschuldigde belasting bij een
heffing naar draagkracht moet men twee gehuwden niet met
twee ongehuwden met dezelfde inkomens, maar met twee on-
gehuwden met dezelfde draagkracht vergelijken. Derhalve
dient men van de situatie uit te gaan waarin de afzonder-
lijke echtelieden een gelijke draagkracht als een ongehuw-
de hebben. Op grond van deze vergelijking is het mogelijk
dat het huwelijk tot een belastingverlaging leidt.
De verklaring hiervoor is, dat bij een heffing naar draag-
kracht niet alleen de besparing door het huwelijk bena-
drukt wordt. Er wordt mede rekening gehouden met het feit
dat de totale draagkracht van de echtelieden geacht wordt
over hen beide verdeeld te worden. De stijging van de to-
tale draagkracht die door het huwelijk optreedt, hoeft
daarom niet te betekenen dat het huwelijk ook de draag-
kracht van allebei de echtelieden doet toenemen. Met name
zal dit niet het geval zijn, wanneer er een groot verschil
tussen hun inkomens bestaat. De partner met het hoogste
inkomen gaat er dan door het huwelijk in draagkracht op
achteruit ten gunste van de partner met het laagste inko-
men. Bij een progressief tarief leidt deze nivellering
van draagkracht er op zichzelf genomen toe, dat twee ge-
huwden na het huwelijk minder belasting verschuldigd zijn
dan voor het huwelijk. Omdat echter de besparing door het
huwelijk de totale draagkracht doet toenemen, hangt het
van de konkrete omstandigheden af, of het huwelijk al dan
niet tot een belastingverlaging leidt. De kans dat deze
verlaging inderdaag optreedt, is groter naarmate de in-
komens van man en vrouw verder uit elkaar liggen.

3.7. DE BELASTINGDRUK OP INKOMENS DIE EENZELFDE DRAAG-
KRACHT VERSCHAFFEN

3.7.1. Een vergelijking van tarieven

In par.3.3.6 werd bepaald welke inkomens aan een ongehuw-
de en een echtpaar een gelijke draagkracht verschaffen.

66



Daarbij werd uitgegaan van een besparing door het huwe-
lijk, die voor en na belastingheffing steeds twintig pro-
cent van respektievelijk het belastbare en het beschikba-
re inkomen bedroeg. Aan het huishoudelijke inkomen werden
de alternatieve waarden van 10.000 en 15.000 gulden toe-
gekend. Verdiende de gehuwde man minder dan het minimum-
loon dan werd het huishoudelijke inkomen op een lager be-
drag vastgesteld. De gehuwde vrouw werd geacht niet bui-
tenshuis te werken.
Nog niet berekend werd met welke tarieven deze inkomens
bij een heffing naar draagkracht volgens (3.7) belast  moe
ten worden. In het onderstaande worden de resultaten van
een dergelijke berekening vermeld. Deze zullen vergeleken
worden met de eveneens op grond van de draagkrachtgedachte
verdedigde ongehuwden- en gehuwdentarieven uit 1975. Deze
zullen we verder aanduiden als de huidige tarieven. De
verechillen in uitkomst zullen later verklaard worden. Het
ongehuwdentarief waarmee vergeleken wordt, is dat van de
ongehuwden van 35 jaar en ouder. Van deze groep mag immers
verondersteld worden dat ze een zelfstandige huishouding
voeren.
Eigenlijk ligt een vergelijking met het in 1972 geldende
tarief meer voor de hand, omdat in dit jaar in Nederland
voor het laatst volledig een samenvoegingsstelsel toege-
past werd. Bij dit stelsel verschilde het ongehuwdentarief
op twee manieren van het gehuwdentarief: een gehuwde had
een hogere belastingvrije voet dan een ongehuwde, en
voorts werd het inkomen boven de belastingvrije voet bij
een gehuwde lichter dan bij een ongehuwde belast. Op deze
wijze werd het draagkrachtsverschil tussen de gehuwden en
de ongehuwden op twee manieren tot uitdrukking gebracht.
Sinds 1973 verschilt het ongehuwden- en gehuwdentarief
indien de vrouw niet buitenshuis werkt, alleen nog maar
door de hogere belastingvrije voet die een gehuwde man
heeft in vergelijking met een ongehuwde. Boven de belas-
tinvrije voeten is het tarief gelijk. Ondanks deze wijzi-
ging vertoont het verschil tussen het gehuwden-en onge-
huwdentarief in 1973 bij gelijke inkomens ongeveer een-
zelfde beeld als in 1972. De overgang naar het nieuwe
stelsel heeft daardoor de verhouding tussen het ongehuw-
den- en gehuwdentarief niet fundamenteel gewijzigd. Dit
maakt het mogelijk om de door ons afgeleide heffing naar
draagkracht te vergelijken met de meer recente belasting-
tarieven van 1975. Overigens werden alle berekeningen ook
voor 1972 herhaald. Het resultaat bleek in grote lijnen
overeen te komen met de hieronder te presenteren cijfers.
Om deze reden wordt een vermelding van de uitkomsten voor
1972 achterwege gelaten.
De berekening van de tarieven die de eenzelfde draagkracht
verschaffende inkomens uit par.3.3.6 naar draagkracht be-
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lasten, is als volgt uitgevoerd:
Uitgegaan werd van:

toYo = 4(1+s)tmym (3.7)

Van (3.7) zijn Yo en Ym uit par.3.3.6 bekend. Ook de waar-
de van de faktor s is bekend, te weten 0,2. Onbekend zijn
to en tm· Om te bepalen welke gemiddelde tarieven de onge-
huwden en de gehuwden naar draagkracht belasten, moet men
daarom of het gehuwdentarief tm of het ongehuwdentarief
to als bekend veronderstellen. Het ligt voor de hand in-
dien men to of tm als bekend moet veronderstellen, hier-
voor het huidige ongehuwden- of gehuwdentarief te nemen.
Alleen op deze wijze kan bepaald worden of voor inkomens
die volgens onze berekeningen eenzelfde draagkracht ver-
schaffen, het huidige verschil tussen het ongehuwden en
het gehuwdentarief afwijkt van het verschil op basis van
een heffing naar draagkracht volgens (3.7).
Het bekend moeten veronderstellen van to of tm vloeit
voort uit het gegeven, dat bij een gegeven Yo, Ym en s
(3.7) een vergelijking met twee onbekenden is, die daar-
door onoplosbaar is. Het betekent echter niet dat er een
principiole voorkeur voor to of tm bestaat. Daarom zal met
behulp van (3.7) zowel to uit het huidige gehuwdentarief
als tm uit het huidige ongehuwdentarief afgeleid worden.
Om de diverse gemiddelde tarieven van elkaar te onder-
scheiden, worden de volgende nieuwe symbolen ingevoerd:

t (75) de gemiddelde belastingdruk op het inkomen van de
gehuwde man volgens het gehuwdentarief 1975 (ta-
riefgroep 4);

to(75) de gemiddelde belastingdruk op het inkomen van de
ongehuwde volgens het ongehuwdentarief 1975 (ta-
riefgroep 3);

Em(75) de  gemiddelde belastingdruk op het inkomen van de
gehuwde man zoals deze volgens (3.7) uit to(75) is
af te leiden.

Eo(75) het ongehuwdentarief op het inkomen van de onge-
huwde zoals dit volgens (3.7) uit tm(75) is af te
leiden.

De tabellen 3.3 en 3.4 geven tm(75), to(75), Em(75) en
to(75) voor inkomens van een ongehuwde en een echtpaar
die, zoals in par.3.3.6 berekend werd, eenzelfde draag-
kracht verschaffen. a) De inkomens uit tabel 3.3 berusten
op de veronderstelling dat het huishoudelijk inkomen van
de huisvrouw 15.000 gulden bedraagt. Aan de inkomens uit
tabel 3.4 ligt een huishoudelijk inkomen van 10.000 gul-
den ten grondslag. Deze bedragen werden lager gesteld als

a) Er werden enkele inkomenskombinaties aan die uit par.
3.3.6 toegevoegd.
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de gehuwde man minder dan 15.000 gulden verdient. Het ver-
schil tussen het gehuwden- en het ongehuwdentarief bij
een heffing naar draagkracht volgens (3.7) kan uit de ta-
bellen 3.3 en 3.4 afgelezen worden door tm(75) met to( 75),
en Em(75) met to(75) te vergelijken. In het eerste geval
is tm(75) en in het tweede geval to(75) als bekend ver-
ondersteld bij de berekening van de tarieven die naar
draagkracht heffen. Voor het verschil in belastingdruk
volgens de huidige tarieven dient tm(75) met to(75) ver-
geleken te worden.

Tabel 3.3.

De belastingdruk op inkomens die aan een echtpaar en
een ongehuwde eenzelfde draagkracht verschaffen. a)

(in % punten)
Inkomen Inkomen
gehuwde ongehuwde tm(75)  to(75)  tm(75) to(75) tm(75)-Em(75) to(75)-to(75)

1 2 3 4 5 6 7   8
5.000 5.500     -      -      -
8.000 8.800    1,0 6,2 11,4 0,6 -10,4 5,6

10.000 11.000    4,4 9,0 16,5 2,4 -12,1 6,6
11.000 12.100 5,8 10,4 19,1 3,2 -13,3 7,2
13.000 14.300 8,1 12,6 23,1 4,4 -15,0 12,2
15.000 15.500 10,4 14,3 26,2 5,7 -15,8 8,6
20.000 19.500 14,3 16,6 27,0 8,8 -12,7 7,8
25.000 22.500 17,7 18,5 27,8 11,8 -10,1 6,7
30.000 25.500 20,7 20,0 28,4 14,5     - 7,7 5,5
35.000 28.500 23,3 22,0 29,9 17,2 - 6,6 4,8
40.000 31.500 26,6 23,6 31,0 20,2 - 4,4 3,4
50.000 37.500 31,6 27,3 34,1 25,3 - 2,5 2,0
66.000 47.100 38,2 32,1 38,2 32,1
75.000 52.500 41,2 34,8 40,6 35,3 0,6 -0,5

100.000 67.500 47,2 40,4 45,4 41,9 1,8 -1,5
125.000 82.500 51,4 44,5 49,0 46,7 2,4 -2,2
150.000 97.500 54,3 47,8 51,8 50,2 4,1 -2,4

a) Op basis van de volgende veronderstellingen
1) Yv = 0
2) s  = 0,2
3) Tot een inkomen van de gehuwde man van 15.000 gulden

werd voor iedere 1.000 gulden inkomen ook 1.000 gulden
huishoudelijk inkomen toegerekend. Daarna werd het
huishoudelijk inkomen steeds op 15.000 gesteld.

Uit de tabellen 3.3 en 3.4 blijkt dat bij een heffing vol-
gens (3.7) de gemiddelde belastingdruk voor een echtpaar
altijd hoger is dan voor een ongehuwde, (vergelijk de ko-
lommen 3 en 6, en de kolommen 4 en 5).Volgens de huidige
tarieven is dit pas vanaf een gehuwdeninkomen van 30.000
gulden in tabel 3.3, en van 25.000 gulden in tabel 3.4
het geval:(vergelijk de kolommen 3 en 4). Beneden deze
grenzen is de gemiddelde druk van de gehuwden lager dan
de druk van een ongehuwde. Er mag echter niet gekonklu-
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deerd worden dat boven deze grenzen de huidige tarieven
wel met een heffing naar draagkracht volgens (3.7) spo-
ren. Immers het verschil tussen de belastingdruk van een
ongehuwde en een echtpaar behoeft niet volgens beide ta-
rieven gelijk te zijn. Dit blijkt uit de kolommen 7 en 8.
De kolom 7 geeft het verschil tussen het huidige gehuwden-
tarief en het gehuwdentarief bij een heffing naar draag-
kracht volgens (3.7) uitgaande van een ongehuwdentarief
dat in beide gevallen gelijk is aan to(75). De kolom 8
kan op een soortgelijke wijze verklaard worden. a)

Tabel 3.4.

De belastingdruk op inkomens die aan een echtpaar en
een ongehuwde eenzelfde draagkracht verschaffen. a)

(in % punten)
Inkomen Inkomen
gehuwde ongehuwde tm(75) to(75) tm(75) to(75) tm(75)-Em(75) to(75)-to(75)
man

1 2 3 4 5 6 7   8
5.000 4.665    -      -      -      -          -
8.000 7.468 1,0 3,7 5,8 0,6 -4,8 3,1

10.000 9.333 4,4 7,0 10,9 2,8 -6,5 4,2
11.000 10.263   5,8 8,2 12,8 3,7 -7,0 4,5
13.000 12.129 8,1 10,4 16,2 5,2 -8,1 5,2
15.000 14.000 10,4 12,4 19,2 6,7 -8,8 5,7
20.000 17.000 14,3 14,6 20,7 10,1 -6,4 4,5
25.000 20.000 17,7 17,0 22,7 13,3 -5,0 3,7
30.000 23.000 20,7 18,8 24,0 16,1 -3,3 2,7
35.000 26.000 23,3 20,4 25,2 18,9 -1,9 1,5
40.000 29.000 26,6 22,3 27,0 21,2 -0,4 1,1
41.500 29.900 27,4 22,8 27,4 22,8
50.000 35.000 31,6 25,7 30,0 27,1 1,6 -1,4
75.000 50.000 41,2 33,6 37,3 37,1 3,9 -3,5

100,000 65.000 47,2 39,5 42,8 43,5 4,4 -4,0
125.000 80.000 51,4 43,9 46,8 48,2 4,6 -4,3
150.000 95.000 54,3 47,4 50,0 51,5 4,3 -4,1

a) Op basis van de volgende veronderstellingen
1)  Yv = 0
2) s = 0,2
3) Tot een inkomen van de gehuwde man van 15.000 gulden

werd voor iedere 1.000 gulden inkomen 667 gulden huis-
houdelijk inkomen toegerekend. Daarna werd het huishou-
delijk inkomen steeds op 10.000 gulden gesteld.

a) De kolom 7 is gelijk aan:
[tm(75) - to(750 - 13rn(75) - to(750 = trn(75) - Em(75)
De kolom 8 is gelijk aan:
[tm(75) - Eo(75)] - 0:111(75) - to(750 = to(75) - £0(75)
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Uit de tabellen (3.3) en (3.4) kan nu de volgende konklu-
sie getrokken worden: tot een gehuwdeninkomen van 66.000
gulden indien Yh gelijk is aan 15.000 gulden (tabel 3.3),
en tot een gehuwdeninkomen van 41.500 gulden indien Yh OP
10.000 gulden gesteld wordt (tabel 3.4), belasten de hui-
dige tarieven een ongehuwde ten opzichte van een echtpaar
te zwaar in vergelijking met de tarieven die uit (3.7)
kunnen worden afgeleid. Boven deze grenzen doet zich de
omgekeerde situatie voor.

3.7.2 Draagkrachtverhogende werking van het huwelijk niet
rechtstreeks uit de huidige tarieven af te leiden

De konklusie dat de huidige tarieven een ongehuwde ten op-
zichte van een echtpaar tot de genoemde inkomensgrenzen
te zwaar en boven deze grenzen te licht belasten in verge-
lijking met een heffing naar draagkracht volgens (3.7),
impliceert niet dat aangegeven kan worden in welke mate
de in de huidige tarieven verwerkte draagkrachtverhogende
werking van het huwelijk verschilt van de door ons aange-
nomen waarden van S en Yh. Hiervoor zijn verschillende
oorzaken aan te wijzen. Zo heeft de wetgever er zich nooit
over  uitgelaten in hoeverre  en op welke  wi j ze de besparing
door het huwelijk en de waarde van de gezinsarbeid van de
huisvrouw de verhouding tussen het gehuwden- en ongehuw-
dentarief bepaald hebben. Wel heeft de wetgever deze fak-
toren tesamen met de draagkrachtverlagende werking van het
huwelijk gebruikt om te verdedigen dat bij gelijke inko-
mens de ongehuwden meer belasting dan de gehuwden dienen
te betalen.
Ook is het onmogelijk uit het huidige gehuwden- en onge-
huwdentarief de wijze af te leiden waarop de draagkracht-
verhogende werking van het huwelijk hierin verwerkt is.Om
dit te berekenen, moet men namelijk van de fiktie uitgaan
dat de huidige gehuwden- en ongehuwdentarieven naar draag-
kracht belasten. Hieruit vloeit voort, dat men veronder-
stelt dat aan (3.7) wordt voldaan. Indien men niet weet
op welke wijze de wetgever met besparing door het huwelijk
rekening houdt, heeft deze vergelijking de volgende vorm:

toY0 = 4(tmYm + S-St) a) (3.7')

a) Deze vergelijking is af te leiden uit:
(1) Y = m hY +Y +S

O 2

(2) (1-to)Yo =(1 - tm)Ym + Yh + St
2

In (1) en (2) wordt volledig opepgelaten hoe S en St be-
paald worden.Ten aanzien van Yh is verondersteld dat deze
voor en na belastingheffing eenzelfde waarde heeft.
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Indien bekend zou zijn op welke wijze volgens de wetgever
S en St respektievelijk van Ym en (1-tm)Ym afhankelijk
zijn, dan kan men de belastbare inkomens van ongehuwden
en gehuwden die een gelijke draagkracht verschaffen uit
de tarieftabellen berekenen. Men kan immers voor tmYm een
bepaalde waarde invullen en vervolgens met behulp van de
gehuwdentabel het bij dit belastingbedrag behorende be-
lastbare en beschikbare inkomen van een echtpaar vaststel-
len. Bij de gegeven relaties van S en St kan dan vervol-
gens het door een ongehuwde verschuldigde belastingbedrag
met behulp van (3.7') bepaald worden. Het bij dit bedrag
behorende belastbare inkomen van een ongehuwde kan aan de
ongehuwdentabel ontleend worden. Bekend zijn dan Yo, Ym,
S  en  S t ·   Door  de  voor  Yo,   Ym  en S gevonden waarden  in   ( 3.3)
in te vullen, kan men de waarde vaststellen die de fiscus
aan Yh toekent, waardoor ook de som van Yh en S bekend is.
Door deze procedure voor verschillende waarden van tmYm
te herhalen, verkrijgt men een beeld van de wijze waarop
de wetgever rekening gehouden heeft met de draagkrachtver-
hogende werking van het huwelijk.
De grote moeilijkheid is echter dat men niets weet van de
wijze waarop de wetgever S en St berekend heeft. Daardoor
kan uit de huidige tarieven niet afgeleid worden, welke in-
komens aan een ongehuwde en een echtpaar eenzelfde draag-
kracht verschaffen. Zelfs voor de inkomensparen uit de ta-
bellen 3.3 en 3.4 waarbij de huidige tarieven gelijk zijn
aan de tarieven bij een heffing naar draagkracht volgens
(3.7), weet men niet of deze inkomens volgens de wetgever
aan een ongehuwde en een echtpaar eenzelfde draagkracht
verschaffen. Immers als de wetgever bijvoorbeeld de be-
sparing door het huwelijk volledig als draagkrachtverho-
gende faktor zou verwaarlozen (S=St=0) voldoen deze inko-
mensparen en de hierbij behorende belastingpercentages
niet aan de onder deze veronderstelling uit (3.7') af te
leiden eis, dat tIYI aan 4tmYm gelijk moet zijn. Er mag
dan niet meer verondersteld worden dat deze inkomensparen
eenzelfde draagkracht verschaffen. Het probleem is in fei-
te dat men zich voor een vicieuze cirkel geplaatst ziet.
De som van Yh en S wil men uit de tarieven afleiden, maar
om dit te kunnen doen, moet de waarde van de faktoren S
en St reeds bekend zijn, hetgeen niet het geval is.
Op grond van het voorafgaande kan gemakkelijk bewezen.wor-
den dat de in de Nota Grapperhaus uit 197014 ondernomen
poging, om uit de bestaande tarieven de draagkrachtverho-
gende werking van het huwelijk af te leiden op een impli-
ciete veronderstelling over het verloop van S en St be-
rust. Er werd de volgende methode gebruikt: voor een be-
paald belastingbedrag werd eerst nagegaan welk belastbaar
inkomen hierbij behoort volgens het gehuwdentarief 1969.
Vervolgens werd voor hetzelfde belastingbedrag het belast-
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bare inkomen vastgesteld,  dat twee gehuwden  bi j  een  op  het
ongehuwdentarief 1969 gebaseerd splitsingsstelsel zouden
hebben gehad. Het positieve verschil tussen het laatste
en het eerste. inkomen werd gelijkgesteld aan de draag-
krachtverhogende werking van het huwelijk. a) Deze bereke-
ning werd voor verschillende belastingbedragen uitgevoerd,
zodat een beeld werd verkregen van de relatie tussen de
hoogte van het gehuwdeninkomen en de draagkrachtverhogen-
de werking van het huwelijk.
De aan deze berekening ten grondslag liggende gedachte is
duidelijk. Het splitsingsstelsel op basis van het ongehuw-
dentarief houdt geen rekening met de draagkrachtverhogende
werking van het huwelijk. Het veronderstelt dat voor het
bereiken van eenzelfde draagkracht een echtpaar tweemaal
zoveel als een ongehuwde moet verdienen. Een echtpaar be-
taalt tweemaal zoveel belasting als een ongehuwde met het
halve gehuwdeninkomen. Houdt men wel rekening met de
draagkrachtverhogende werking van het huwelijk, zoals het
gehuwdentarief 1969 doet, dan wordt de verhouding tussen
de eenzelfde draagkracht verschaffende inkomens kleiner
dan twee. Het is dan uiterst aanlokkelijk te stellen dat
evenals bij het splitsingsstelsel een echtpaar eenzelfde
draagkracht heeft als twee ongehuwden die elk de helft
van het door dit echtpaar verschuldigde belastingbedrag
betalen. Heeft men de hierbij behorende inkomens bepaald,
dan kan men de draagkrachtverhogende werking van het hu-
welijk gelijkstellen aan tweemaal het ongehuwdeninkomen
minus het gehuwdeninkomen.
Op basis van bovenstaande redenering heeft men in de Nota
Grapperhaus uit het gehuwden- en ongehuwdentarief de
waarde van de draagkrachtverhogende werking van het huwe-
lijk bepaald. Toch is deze rekenmethode onjuist, omdat ze
impliciet aan de faktor S een bepaalde waarde toekent.
Uit (3.7') is af te leiden dat bij een gelijke draag-
kracht het echtpaar slechts dan het dubbele van het be-
lastingbedrag van een ongehuwde moet betalen, indien men
veronderstelt dat de besparing door het huwelijk ofwel
nihil ofwel voor en na belastingheffing steeds hetzelfde

a) Als voorbeeld: in 1969 betaalde een echtpaar over
10.513 gulden evenveel belasting als twee ongehuwden
die ieder 6.000 gulden verdienden. De draagkrachtver-
hogende werking van het huwelijk is dan bij 10.513
gulden gelijk aan (2 x 6.000) - 10.513 = 1.487 gulden.
Overigens wordt in de Nota Grapperhaus het bedrag van
1.487 gulden toegerekend aan een gehuwdeninkomen van
12.000 gulden. Dit is onjuist omdat dit bedrag bere-
kend werd, door een gehuwdeninkomen van 10.513 gulden
te vergelijken met de inkomenspositie van twee onge-
huwden die elk 6.000 gulden verdienen.
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is. Beide veronderstellingen zijn echter duidelijk in
strijd met de realiteit. Ook de rekenmethode uit de
Nota Grapperhaus biedt daarom geen bruikbaar alternatief
om de waarde van de draagkrachtverhogende faktoren van
het huwelijk te berekenen.

3.7.3. Een andere aanpak

De vorige subparagraaf liet zien dat het onmogelijk is de
draagkrachtverhogende werking van het huwelijk te bepalen
die in het gehuwden- en ongehuwdentarief verwerkt is, om-
dat het niet bekend is welk verloop van S en St de wetge-
ver veronderstelt. Wil men toch hierover een uitspraak
doen, dan is een andere aanpak vereist. De enige aanpak
die overblijft, is te veronderstellen dat de overheid de
besparing door het huwelijk op een bepaalde met de reali-
teit overeenkomende wijze in de tarieven verwerkt heeft.
Is het verloop van S en St aldus bekend, dan kunnen op de
eerder beschreven wijze de inkomens van een ongehuwde en
een echtpaar die eenzelfde draagkracht verschaffen, en
daardoor ook de waarde van Yh, gemakkelijk bepaald worden.
Door deze waarde van Yh te vergelijken met de schattingen
van Yh die men reoel acht, kan men beoordelen of de over-
heid adequaat met de draagkrachtverhogende werking van
het huwelijk rekening houdt. Immers ten aanzien van het
verloop van S en St heeft men reeds verondersteld dat de
overheid van re8le schattingen uitgaat.
Voor de berekening van Yh uit de huidige ongehuwden- en
gehuwdentarieven zal net als in vorige paragrafen aange-
nomen worden dat voor en na belastingheffing de besparing
door het huwelijk voor alle inkomensniveau's 20 procent
van respektievelijk het belastbare en het beschikbare in-
komen bedraagt. Voorzover deze schatting  te  laag is, heeft
dit tot gevolg dat de totale draagkrachtverhogende werking
door het huwelijk te laag geschat wordt. Dit geldt echter
niet voor de afzonderlijke faktoren die tot deze draag-
krachtverhogende werking leiden. De besparing door het
huwelijk wordt te laag geschat, het huishoudelijke inko-
men daarentegen wordt te hoog geschat. Schat men de be-
sparing door het huwelijk te hoog, dan geldt het omgekeer-
de. Het bewijs daartoe is via (3.3) en (3.7) te leveren,
maar zal hier achterwege gelaten worden.

3.7.4. De uitkomsten van de berekening van Yh

Op basis van de veronderstelling dat de wetgever ervan
uitgaat dat S = 0,2Ym en St = 0,2(1-tm)Ym, zijn uit de
huidige ongehuwden- en gehuwdentarieven de inkomens die
aan een ongehuwde en een echtpaar eenzelfde draagkracht
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verschaffen en de daarbij behorende waarde van Yh bere-
kend.

Tabel 3.5.
De inkomens van een ongehuwde en een echt-
paar die volgens de in 1975 geldende tarie-
ven een gelijke draagkracht verschaffen en
de daarbij behorende waarden van Yh en S. a)

Y                Y                 S             Ym                               o                                                            h

8.000 b) 6.202 1.600 2.804
9.000 6.800 1.800 2.800

10.000 7.400 2.000 2.800
13.000 9.235 2.600 2.870
15.000 10.735 3.000 3.470
20.000 13.956 4.000 3.912
25.000 17.587 5.000 5.174
30.000 21.032 6.000 6.064
35.000 24.855 7.000 7.710
40.000 28.736 8.000 9.472
41.500 29.900 8.300 10.000
50.000 35.970 10.000 11.940
66.000 47.100 13.200 15.000
75.000 52.979 15.000 15.958

100.000 69.186 20.000 18.372
125.000 85.539 25.000 21.078
150.000 100.921 30.000 21.842

a) De volgende veronderstellingen zijn gebruikt:
1) S = 0,2 Ym,
2) St= 0,2 (1-tm)Ym,
3) de ongehuwden- en gehuwdentarieven van 1975

(resp. tariefgroep 3 en 4) belasten naar draagkracht
volgens toYo = 4 (tmYm + S-St),

4) Yh heeft voor en na belastingheffing dezelfde
waarde.

b) Bij dit inkomen werd ervan geabstraheerd, dat be-
lastingbedragen onder 76 gulden niet geInd werden.

Wanneer men de huishoudelijke inkomens uit tabel 3.5. ver-
gelijkt met de schatting van het huishoudelijk inkomen
uit par.3.4.2 van 10.000 en 15.000 gulden, dan kan ge-
konkludeerd worden dat de wetgever pas bij een inkomen
van de gehuwde man van 41.500 gulden een huishoudelijk
inkomen van 10.000 gulden en pas bij een inkomen van de
gehuwde man van 66.000 gulden een huishoudelijk inkomen
van 15.000 gulden toerekent. Beneden deze grenzen is het
huishoudelijk inkomen voor aanzienlijk geringere bedragen
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in de tarieven verwerkt. Dit in tegenstelling tot de in-
komens boven deze grenzen waar het toegerekend huishoude-
lijk inkomen de bedragen van 10.000 en 15.000 gulden over-
treft.
Als samenvattende konklusie kan men stellen, gegeven de
geschatte waarde van de besparing door het huwelijk , dat
met name als de gehuwde minder dan 41.500 gulden verdient,
de in 1975 geldende tarieven in te geringe mate rekening
houden met de draagkrachtverhogende werking door het hu-
welijk. Boven dit inkomen en met name vanaf een inkomen
van 75.000 gulden wordt in aanzienlijke mate met deze wer-
king rekening gehouden.

3.8. DE BELASTINGDRUK OP GELIJKE INKOMENS

Bij een heffing naar draagkracht is het vooral uit theo-
retisch oogpunt van belang te weten met welke tarieven de
inkomens belast moeten worden, die aan een ongehuwde en
een echtpaar dezelfde draagkracht verschaffen. Uit prak-
tisch oogpunt bekeken, is echter de vraag belangrijker op
welke wijze absoluut gelijke inkomens van ongehuwden en
gehuwden bij een heffing naar draagkracht belast worden.
De ongehuwden en gehuwden zullen indien ze elkaars belas-
tingdruk vergelijken, dit immers doen voor gelijke inko-
mens. In de tabellen 3.6 en 3.7 wordt de belastingdruk op
gelijke inkomens volgens de huidige tarieven weergegeven.
Tevens wordt de belastingdruk volgens een heffing naar
draagkracht vermeld die op dezelfde veronderstellingen
berust als aan respektievelijk de tabellen 3.3 en 3.4 ten
grondslag liggen. Ook de gebruikte symbolen hebben dezelf-
de betekenis. Er wordt nog steeds verondersteld dat de ge-
huwde vrouw niet buitenshuis werkt.
Volgens de huidige tarieven is bij eenzelfde inkomen de
belastingdruk voor een ongehuwde altijd hoger dan voor de
gehuwden. Omdat het huidige tarief de inkomens van gehuw-
den en ongehuwden boven hun respektievelijke belasting-
vrije voeten gelijk belast, wordt het verschil in belas-
tingdruk veroorzaakt door het positieve verschil tussen
de belastingvrije voet van de gehuwde man en een ongehuw-
de. Naarmate het inkomen toeneemt krijgt de belastingbe-
sparing die de hogere belastingvrije voet aan de gehuwden
oplevert een steeds kleiner gewicht, zodat de gemiddelde
druk van de gehuwden die van een ongehuwde gaat naderen.
Bij een heffing naar draagkracht volgens (3.7) is de ge-
middelde druk van de gehuwden aanvankelijk groter dan de
druk van de ongehuwden. Na een bepaalde inkomensgrens
geldt het gmgekeerde. Dit blijkt zowel uit het verloop vanLtm(75) - to(75)] als uit het verloop van [Em(75) - to(75)1
Voor het eerste verschil liggen in de tabellen 6 en 7
de draaipunten bij respektievelijk 40.000 en 25.000 gulden.
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(vergelijk de kolommen 2 en 5). Voor het tweede verschil
vindt in de tabellen 3.6 en 3.7 de omslag bij respektie-
velijk 66.000 en 35.000 gulden plaats (vergelijk de kolom-
men 4 en 3).

Tabel 3.6.

De gemiddelde belastingdruk op gelijke inkomens van
ongehuwden en gehuwden volgens de huidige tarieven en
volgens de tarieven bij een heffing naar draagkracht
volgens (3.7) a) (in % punten)

Inkomen tm(75) to(75) Em(75) to(75) tm(75)-Em(75) to(75)-to(75)

1 2 3 4 5  6   7

5.000   -      -      -      -          -
8.000 1,0 4,8   11,4 - -10,4 4,8
10.000  4,4 7,9 16,5 1,6 -12,1 6,3
11.000 5,8 9,0 19,1 2,4 -13,3 6,6
13.000 8,1 11,4 23,1 3,7 -15,0 7,7
15.000 10,4 13,2 26,2 4,8 -15,8 8,4
20.000 14,3 17,2 27,0 9,4 -12,7 7,8
25.000 17,7 19,8 27,8 14,1 -10,1 5,7
30.000 20,7 22,9 28,4 18,8 - 7,7 4,1
35.000 23,3 25,7 29,9 23,1 - 6,6 2,6
40.000 26,6 28,7 31,0 27,3 - 4,4 1,4
47.100 30,0 32,1 33,2 32,1 - 3,2            -
50.000 31,6 33,6 34,1 33,9 - 2,5 -0,3
66.000 38,2 39,8 38,2 41,4         -           -0,6
75.000 41,2 42,6 40,6 44,5 0,6 -1,9
100.000 47,2 48,3 45,4 50,7 1,8 -2,4
125.000 51,4 52,4 49,0 54,7 2,4 -2,3
150.000 54,3 55,1 51,8 57,4 2,5 -2,3

a) 1) to(75) en tm(75) zijn respektievelijk gebaseerd op
de tariefgroepen  3 en_4 uit 1975

2) Bij de berekening van tm(75) en to(75) werd uitge-
gaan van de volgende veronderstellingen: a) Yv = 0

b) s = 0,2
c) tot een

inkomen van de man van 15.000 gulden werd voor iede-
re 1.000 gulden inkomen ook 1.000 gulden huishoude-
lijk inkomen toegerekend. Daarna werd het huishoude-
lijk inkomen steeds op 15.000 gulden gesteld.

Deze resultaten duiden reeds aan dat ook voor gelijke in-
komens gekonkludeerd kan worden, dat beneden bepaalde in-
komensgrenzen de huidige tarieven de ongehuwden te zwaar
en de gehuwden te licht belasten in vergelijking met een
heffing naar draagkracht volgens (3.7). Boven deze gren-
zen doet zich de omgekeerde situatie voor. Om echter van
deze tariefsverschillen een goed beeld te krijgen, moet
evenals bij de eenzelfde draagkracht verschaffende inko-
mens gedaan werdi de aandacht weer op de verschillen
[tm(75)   -  Em(75)1   en   [to(75)   - Eo(75)1 gericht worden.
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Tabel 3.7

De gemiddelde belastingdruk op gelijke inkomens van
ongehuwden en gehuwden volgens de huidige tarieven
en volgens de tarieven bij een heffing naar draag-
kracht volgens (3.7) a)

(in % punten)

Inkomen tm(75) to(75) Em(75) to(75) tm(75)-Em(75) to(75)-to(75)

1 2 3 4 5  6   7

5.000   -      -      -      -          -              -
8-000  1,0 4,8 5,8 1,6 -4,8 3,2
10.000 4,4 7,9 10,9 3,5 -6,5 4,4
11.000 5,8 9,0 12,8 4,4 -7,0 4,6
13.000 8,1 11,4 16,2 5,9 -8,1 5,5
15.000 10,4 13,2 19,2 7,9 -8,8 5,3
20.000 14,3 17,2 20,7 13,3 -6,4 3,9
25.000 17,7 19,8 22,7 18,0 -5,0 1,8
29.900 20,6 22,8 24,0 22,8 -3,4            -
30.000 20,7 22,9 24,0 22,9 -3,3            -
35.000 23,3 25,7 25,2 27,1 -1,9 -1,4
40.000 26,6 28,7 27,0 31,0 -0,4 -2,3
41.500 27,4 29,4 27,4 31,9         -           -2,5
50.000 31,6 33,6 30,0 37,1 1,6 -3,5
75.000 41,2 42,6 37,3 46,8 3,9 -4,2

100.000 47,2 48,3 42,8 52,4 4,4 -4,1
125.000 51,4 52,4 46,8 56,2 4,6 -3,8
150.000 54,3 55,1 50,0 58,2 4,3 -3,1

a) De berekening van de gemiddelde tarieven is op een
uitzondering na identiek aan de berekening van de
tarieven uit tabel 3.6. De uitzondering betreft het
onder punt 2 c gestelde. Tot een inkomen van de ge-
huwde man van 15.000 gulden werd voor iedere 1.000
gulden inkomen 667 gulden huishoudelijk inkomen toe-
gerekend. Daarna werd het huishoudelijk inkomen steeds
op 10.000 gulden gesteld.

Het eerste verschil laat zien dat de huidige tarieven in-
dien men Yh Op 15.000 gulden waardeert, tot een inkomen
van 66.000 gulden de gehuwden te laag belasten (zie kolom
6, tabel 3.6). De grens ligt bij 41.500 gulden indien Yh
op 10.000 gulden gesteld wordt (zie kolom 6, tabel 3.7).
Boven deze grenzen worden de gehuwden volgens de huidige
tarieven te zwaar belast. De verschillen zijn echter klei-
ner dan beneden deze grenzen. Het tweede verschil toont
aan dat beneden een inkomen van 47.100 gulden de huidige
tarieven de ongehuwden te zwaar en boven dit inkomen te
licht belasten (zie kolom 7,tabel 3.6). Deze grens geltit
indien Yh 15.000 gulden bedraagt. Is Yh gelijk aan 10.000
gulden, dan ligt het omslagpunt bij 29.900 gulden (zie ko-
lom 7, tabel 3.7).
Voor gelijke inkomens kan dus eenzelfde konklusie getrok-
ken worden als voor eenzelfde draagkracht verschaffende

78



inkomens gedaan werd. Dit is niet verrassend omdat in bei-
de gevallen de uitgevoerde berekeningen op dezelfde uit-
gangspunten en op dezelfde rekentechniek berusten. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat zowel in de tabel3.3 als de tabel 3.6 de verschillen [tm(75) - Em(75)] en
Eto(75) - Ec(75)] een soortgelijk verloop laten zien. In
beide tabellen veranderen deze verschillen van teken in-
dien het gehuwden- en het ongehuwden inkomen respektieve-
lijk boven de 66.000 gulden en 47.100 gulden  gaan uit-
stijgen. Dit zijn inkomens die aan een echtpaar en een on-
gehuwde eenzelfde draagkracht verschaffen (zie tabel 3.3).
Het verloop van de verschillen [tm(75) - Em(75)Jen
[to(75) - Eo(75)] is gemakkelijk te verklaren, indien men
aanneemt dat in de huidige tarieven evenals in de uit
(3.7) afgeleide tarieven een besparing door het huwelijk
van twintig procent verwerkt zit. De in de huidige tarie-
ven verdiskonteerde waarde van Yh heeft dan een verloop
zoals in tabel 3.5 wordt weergegeven. Blijkens deze tabel
wordt tot een gehuwdeninkomen van 66.000 gulden en een on-
gehuwdeninkomen van 47.100 gulden het huishoudelijk inko-
men voor minder, en boven deze grenzen voor meer dan
15.000 gulden in de tarieven verwerkt. De in de tabellen
3.3 en 3.6 vermelde uit (3.7) berekende tarieven, hebben
een konstante waarde van Yh van 15.000 gulden als basis.
Hierdoor worden beneden de grenzen van 66.000 en 47.100
gulden de gehuwden te licht dan wel de ongehuwden te zwaar
belast, indien men de huidige tarieven vergelijkt met de
uit (3.7) afgeleide tarieven. Boven deze grenzen geldt het
omgekeerde. Veronderstelt men dat het huishoudelijk inko-
men een waarde van 10.000 gulden heeft, dan kan het ver-loop van [tm(75) - Em(75)] en [t*(75) -to(75)3 op een
soortgelijke wijze verklaard worden.
Opgemerkt moet worden dat de uitkomsten van de vergelij-
king van de huidige tarieven met de tarieven bij een hef-
fing naar draagkracht volgens (3.7) natuurlijk beinvloed
zijn door de waarde, die bij de berekening van de laatst
vermelde tarieven aan de besparing door het huwelijk en
het huishoudelijk inkomen werd toegekend. Omdat de waar-
dering van de draagkrachtverhogende faktoren van het hu-
welijk bewust aan de lage kant gebleven is, zullen andere
waarderingen van de faktoren hoger uitvallen. Hierdoor
zal de konklusie dat de huidige tarieven beneden bepaalde
inkomensgrenzen te weinig met de draagkrachtverhogende
werking van het huwelijk rekening houden, alleen maar ver-
sterkt worden.
Er kan nu de vraag gesteld worden, waarom de wetgever voor
de lagere gehuwdeninkomens zo weinig rekening houdt met
de draagkrachtverhogende werking van het huwelijk. Een be-
langrijke reden hiervoor is ongewtijfeld, dat het politiek
niet aantrekkelijk is gehuwden met lage inkomens zwaarder
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te belasten dan de ongehuwden. Immers de gehuwden, die als
kiezerspotentieel belangrijker dan de ongehuwden zijn,zullen
deze lastenverdeling maar matig waarderen. Zij zullen be-
nadrukken dat de gehuwden in tegenstelling tot de ongehuw-
den met twee personen van &&n geldinkomen moeten leven. De
waarde van de huishoudelijke arbeid van de gehuwde vrouw
zal men laten wegvallen tegen de waarde van de huishoude-
lijke arbeid die de ongehuwden 's-avonds verrichten.
Overigens moet erkend worden dat een daadwerkelijke invoe-
ring van een heffing naar draagkracht problemen kan oproe-
pen. Zou men bij een ongewijzigd ongehuwdentarief het hui-
dige gehuwdentarief tm(75) door het tarief Em(75) vervan-
gen, dan zal beneden de eerder vermelde inkomensgrenzen de
stijging van de belastingdruk voor de ge4uwden zeer aan-
zienlijk zijn. Dit blijkt uit het saldo Ltm(75) - Ent (750
uit de tabellen 3.6 en 3.7. Dit is met name het geval in-
dien het huishoudelijk inkomen op 15.000 gulden gesteld
wordt. Bij betrekkelijk lage inkomens stijgt de gemiddel-
de belastingdruk van de gehuwden naar een niveau dat bij
de huidige tarieven slechts bij aanzienlijk hogere inko-
mens bereikt wordt. De overweging dat deze hoge druk met
de draagkrachtgedachte spoort, neemt echter niet het be-
zwaar weg dat deze belastingpercentages uit bescheiden
geldinkomens betaald moeten worden. Er resteert dan na be-
lastingheffing in absolute termen nog slechts een laag be-
schikbaar inkomen voor de belastingbetaler.
Zou men bij een onveranderd gehuwdentarief het huidige on-
gehuwdentarief to(75) door het tarief Eo(75) vervangen,
dan leidt dit beneden de eerder vermelde grenzen tot een
forse belastingverlaging voor de ongehuwden. Dit blijkt
uit het verschil [to(75) - 20(75)] uit de tabellen 3.6 en
3.7. Een dergelijke belastingverlaging zal tot een aan-
zienlijke middelenderving voor de overheid leiden.
Er moet ook op een andere komplikatie gewezen worden. Het
heffen van de gehuwden volgens tm(75) uit de tabellen
3.6 en 3.7 heeft tot gevolg dat het marginale tarief van
de gehuwden een zonderling verloop krijgt. Tot 15.000 gul-
den is dit marginale tarief voor deze inkomens zeer aan-
zienlijk. Het voor een inkomensstijging van 1 procent be-
rekende marginale tarief dat bij tm(75) uit tabel 3.6
hoort, stijgt 36,6 procent-punten vlak boven de vrije
voet naar 45,8 procent-punten vlak onder 15.000 gulden. Na
15.000 gulden vindt een abrupte daling naar 25 procent-
punten plaats, waarna het marginale tarief volgens het
normale patroon naar het maximale_marginale tarief stijgt.
Ook het marginale tarief dat uit to(75) afgeleid kan wor-
den, heeft een merkwaardig verloop. Tot 16.500 gulden is
het tarief erg laag. Het bij Eo(75) uit tabel 3.6 behoren-
de marginale tarief bedraagt boven de vrije voet 10,9 pro-
cent-punten. Daarna stijgt het naar 13,6 procent-punten.
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Na 16.500 gulden vindt een abrupte stijging naar 25 pro-
cent-punten plaats. Volgens het normale patroon stijgt
het marginale tarief vervolgens naar het maximale tarief.
Oorzaak van het zonderlinge verloop van de marginale ta-
rieven is de stijging van het toegerekend huishoudelijke
inkomen die volgens onze veronderstellingen tot een ge-
huwdeninkomen van 15.000 gulden plaatsvindt. Oierdoor is
het marginale tarief van de gehuwden dat uit tm(75) is af
te leiden tot 15.000 gulden erg hoog. In feite worden de
gehuwden tot dit inkomen niet alleen over de stijging van
hun geldinkomen, maar ook de stijging van hel huishoude-
lijk inkomen belast. Daarentegen is het uit to(75) voor
de ongehuwden te berekenen marginale tarief tot 16.500
gulden erg laag, omdat voor de ongehuwden in tegenstelling
tot de gehuwden geen stijging van een toegerekend inkomen
plaatsvindt. a)
De bovenstaande komplikaties hoeven echter niet de invoe-
ring van een heffing naar draagkracht volgens (3.7) in de
weg te staan. Er is ook de oplossing mogelijk waarbij men
deze heffing effektueert door in vergelijking met de hui-
dige tarieven tot de reeds eerder aangegeven inkomensgren-
zen de gehuwden zwaarder en de ongehuwden lichter te be-
lasten. Hierdoor kan de belastingverzwaring voor de ge-
huwden lager zijn dan men op grond van het verschil
[trn(75) - Em(75)] zou verwachten, en kan de mutatie in de
belastingopbrengst beperkt blijven. De verschuiving is be-
perkt indien men Yh Op 10.000 gulden stelt. Kiest men
voor de gehuwden een tarief met een voortdurend stijgend
marginaal terief dan vermijdt men de bezwaren die aan de
tarieflijn tm(75) kleven. Het gevolg hiervan is wel dat

a) Er kan bewezen worden dat bij een heffing naar draag-
kracht het volgende verband bestaat tussen de margina-
le tarieven van een ongehuwde en een echtpaar:

T

1) To =   m
1  AYh

1+lts SY
m

AY

2)   Tm  =  To   (1+Ti.s    AYil)
m

De symbolen To en Tm geven de marginale tarieven van
een ongehuwde en een echtpaar aan over hun respektieve-
lijke inkomenstoenemingen AYo en AYm die een bestaande
gelijkheid in draagkracht in de uitgangsituatie hand-
haven. Uit 1) en 2) blijkt dat zodra AYh = 0 de margi-
nale tarieven To en Tm gelijk zijn.
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de marginale tarieven van de ongehuwden een vsrloop krij-
gen als eerder ten aanzien van de tarieflijn to(75) ge-
schilderd werd. Bij een niet te abrupte stijging in het
marginale tarief zodra het huishoudelijk inkomen volledig
wordt toegerekend, hoeft dit echter geen bezwaar te zijn.
Boven de bedoelde inkomensgrenzen zou men in vergelijking
met de huidige tarieven de gehuwden lichter en de onge-
huwden zwaarder moeten belasten om een heffing naar draag-
kracht volgens (3.7) te realiseren. Omdat dit kleinere
tariefsmutaties vraagt dan beneden deze grenzen noodzake-
lijk zijn, zal de aanpassing hier op de minste weerstand
stuiten.

3.9. DE AFTREK VOOR DE BUITENSHUIS WERKENDE GEHUWDE VROUW
IN HET TOT 1973 GELDENDE SAMENVOEGINGSSTELSEL

Het samenvoegingsstelsel dat Nederland tot 1973 had, tel-
de voor de bepaling van de door een echtpaar verschuldig-
de inkomstenbelasting de inkomens van man en vrouw bij
elkaar op, alvorens het voor hen geldende tarief hierop
toe te passen. Bestond echter het inkomen van de gehuwde
vrouw uit arbeidsinkomen, dan werd alvorens de inkomens
op te tellen, op het inkomen van de gehuwde vrouw een af-
trek toegepast wegens het door het buitenshuis werken
ontstane verlies van huishoudelijke arbeid. Deze aftrek
bedroeg in 1972 1.040 gulden plus 20 procent van het be-
drag waarmee haar onzuiver inkomen deze 1.040 gulden over-
trof. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen vrouwen met
en zonder kinderen. Aan deze aftrek werd een maximum van
4.184 gulden gesteld. Voor inkomens lager dan 1.040 gulden
was de aftrek gelijk aan het inkomen. De maximale aftrek
van 4.184 gulden werd bereikt bij een inkomen van 16.735
gulden. Een dergelijk inkomen kon in 1972 door het meren-
deel der gehuwde vrouwen slechts bij een volledige dag-
taak buitenshuis verdiend worden, zodat de maximale af-
trek duidelijk aan de lage kant was indien men hem verge-
lijkt met de waarde van de verloren gegane huishoudelij-
ke arbeid. Defleert men de door ons vocr 1975 aangehouden
ramingen van het huishoudelijke inkomen (10.000 en 15.000
gulden) voor de sinds 1972 opgetreden loonstijgingen, dan
komt men voor 1972 uit op respektievelijk 6.580 en 9.870
gulden. Het laatste bedrag bevat mede de waarde van de15

extra vrije tijd van de huisvrouw zonder kinderen. Omdat
een huisvrouw met kinderen niet over deze extra vrije
tijd beschikt, kan men het bedrag van 9.870 gulden voor
deze vrouwen volledig als een toegerekend inkomen voor
haar huishoudelijke arbeid zien.
Indien men de 20 procent-aftrekregeling uit 1972 verge-
lijkt met de aftrekregeling uit par.3.6, dan is het meest
opvallende verschil dat in 1972 de aftrek gerelateerd
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wordt aan het door de gehuwde vrouw buitenshuis verdien-
de inkomen, en niet zoals in par.3.6 gedaan werd aan het
aantal uren dat de gehuwde vrouw buitenshuis werkt. Hier-
door ontvangt de gehuwde vrouw volgens de 20 procent-rege-
ling een grotere aftrek naarmate haar uurloon hoger is.
Bij een aftrek die gerelateerd is aan het aantal uren dat
de gehuwde vrouw buitenshuis werkt, beinvloedt haar inko-
men de aftrek per uur uiteraard niet.
De  motivering  voor de 2 6procent-aftrekregeling zoals  die
in de Nota Grapperhaus terug te vinden is, kan als volgt
worden weergegeven:
1. Een aftrekregeling voor de buitenshuis werkende gehuw-

de vrouw mag er niet toe leiden, dat man en vrouw over
hun gezamenlijke inkomen lichter belast worden dan twee
ongehuwden met ieder het halve gehuwdeninkomen. Immers
als de gehuwde vrouw hele dagen buitenshuis werkt,
heeft het echtpaar door de besparende werking van het
huwelijk nog altijd een grotere draagkracht dan de twee
ongehuwden.

2. Naarmate het inkomen van het echtpaar stijgt, neemt ook
de draagkrachtverhogende werking van het huwelijk toe
die in het gehuwdentarief is verwerkt. Globaal gezien
is de draagkrachtverhogende werking geljjk aan 10 pro-
cent van het gehuwdeninkomen.
Deze draagkrachtverhogende werking werd berekend vol-
gens de reeds eerder beschreven methode uit de Nota
Grapperhaus. Er wordt nogmaals aan herinnerd, dat deze
methode de besparing door het huwelijk impliciet op
nul stelt. Dit werd echter in de Nota Grapperhaus niet
onderkend.

3. Volgens de Nota Grapperhaus neemt de waarde van de tot
de draagkrachtverhogende werking behorende huishoude-
lijke arbeid met het gehuwdeninkomen toe. Als verkla-
ring wordl gegeven dat twee ongehuwden met ieder het
halve gehuwdeninkomen meer huishoudelijk werk uitbeste-
den, naarmate men uitgaat van een hoger gehuwdeninko-
men. Hierdoor bespaart een echtpaar door de huishoude-
lijke arbeid van de gehuwde vrouw een groter bedrag
uit naarmate het inkomen van het echtpaar groter is.

4. Gaat een gehuwde vrouw buitenshuis werken dan moet een
hogere aftrek wegens het verlies aan huishoudelijke
arbeid verleend worden, naarmate het gezamenlijke inko-
men van man en vrouw hoger is.

5. Als maatstaf voor de aftrek zou gezien het voorafgaan-
de, het gezamenlijke inkomen en het aantal buitenshuis
gewerkte uren moeten gelden. Door echter te veronder-
stellen, dat de gehuwde vrouw bij een volledige dag-
taak 40 procent van het gezamenlijke inkomen verdient
en gegeven de draagkrachtverhogende werking van 10
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procent van het gezamenlijk inkomen, kan met het ver-
lies aan huishoudelijke arbeid ook relateren aan het
inkomen van de vrouw. Het aftrekpercentage wordt dan
25 procent.a) Bij halve dagen werken, zou het aftrek-
percentage 20 procent moeten bedragen. Omdat de meeste
gehuwde vrouwen volgens de Nota Grapperhaus geen hele
dagen buitenshuis werken en bij hele dagen toch de be-
sparende werking van het huwelijk blijft bestaan, wordt
uiteindelijk voor een uniform aftrekpercentage van 20
procent gekozen. Aan de aftrekregeling wordt een maxi-
mum verbonden, omdat de waarde van de huishoudelijke
arbeid die in de tarieven verwerkt is, niet geacht kan
worden onbeperkt met het inkomen te blijven stijgen.

De aan de 20 procent-regeling ten grondslag liggende rede-
nering kan gemakkelijk worden weerlegt. Ze berust name-
lijk op de foutieve gedachte, dat de waarde van de huis-
houdelijke arbeid gelijk is aan het bedrag dat twee onge-
huwden met ieder het halve gehuwdeninkomen aan huishoude-
lijke hulp e.d. besteden. Dit leidt tot de bizarre kon-
klusie dat bij een laag gehuwdeninkomen de huishoudelijke
arbeid een waarde van nul heeft, en pas bij een hoog ge-
huwdeninkomen een waarde bereikt die de waarde van huis-
houdelijke arbeid op de arbeidsmarkt min of meer benadert.
In het eerste geval zullen de ongehuwden met het halve ge-
huwdeninkomen immers praktisch geen huishoudelijke arbeid
uitbesteden, terwijl in het tweede geval een groot deel
zal worden uitbesteed. Zelfs voor eenzelfde gehuwde vrouw
is volgens deze benadering de waardering voor haar huis-
houdelijke arbeid niet konstant. Indien ze niet buitens-
huis werkt, bepaalt het inkomen van haar man de waarde
die de wetgever aan haar arbeid toekent. Werkt ze wel bui-
tenshuis, dan zou volgens de Nota Grapperhaus het inkomen
van haar man plus haar eigen inkomen de waarde van haar
verloren gegane huishoudelijke arbeid bepalen. Deze waar-
de zou in het laatste geval hoger komen te liggen dan in
het eerste geval, omdat men nu uitgaat van een hoger ge-
huwdeninkomen. Een dergelijke verschillende waardering
voor gelijksoortige arbeid is volkomen in strijd met de
realiteit, dat in het marktverkeer voor huishoudelijke ar-
beid een min of meer uniforme prijs betaald wordt.
Het aan alle vrouwen eenzelfde huishoudelijk inkomen toe-
kennen, komt niet alleen meer met deze realiteit maar ook
veel meer met de draagkrachtgedachte overeen, omdat niet
alleen de gehuwden met hoge maar ook de gehuwden met la-
ge inkomens profijt hebben van de huishoudelijke arbeid
van de gehuwde vrouw. Wel zal dit voordeel op een andere
a) 100

-40 x 10%
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wijze tot uitdrukking komen. Dit wordt duidelijk indien
men de positie van de gehuwden vergelijkt met die van twee
ongehuwden met het halve gehuwdeninkomen. Bij een laag ge-
huwdeninkomen vergelijkt men de gehuwden met twee onge-
huwden die ook een laag inkomen hebben. De huishoudelijke
arbeid die door deze ongehuwden 's-avonds verricht wordt,
zal door de gehuwde vrouw overdag gedaan worden waardoor
man en vrouw 's-avonds meer vrije tijd hebben. Bij een
hoog gehuwdeninkomen zal het voordeel behalve in meer
vrije tijd, ook in minder uitgaven voor huishoudelijke
hulp tot uitdrukking komen.
Hoewel de waardering van de huishoudelijke arbeid in de
Nota Grapperhaus verworpen moet worden, kan wel begrip
opgebracht worden voor deze aanpak. Men heeft met behoud
van de geldende gehuwden- en ongehuwdentarieven getracht
de buitenshuis werkende gehuwde vrouw een redelijke aftrek
op haar inkomen te verlenen. Bij de geldende tarieven was
dit alleen mogelijk door te veronderstellen, dat de waar-
de van de huishoudelijke arbeid afhankelijk is van het ge-
zamenlijk inkomen van man en vrouw. Door deze waarde ver-
volgens te koppelen aan het inkomen van de vrouw, werd
het mogelijk ook bij een laag inkomen van de man de ge-
huwde vrouw een redelijke aftrek te verschaffen. Dit be-
tekende overigens wel dat deze aftrek groter was dan de
waarde van de huishoudelijke arbeid die in de tarieven
verwerkt was. Bij een laag inkomen van de man werd immers
maar in beperkte mate met de waarde van deze arbeid reke-
ning gehouden. Men heeft zich dus ten aanzien van de lage
gehuwdeninkomens niet gehouden aan de beperkte ruimte,
die de verhouding tussen het ongehuwden- en het gehuwden-
tarief voor een aftrek voor de buitenshuis werkende ge-
huwde vrouw bood. Deze ruimte kan echter niet teveel over-
schreden worden, wil men de ongehuwden in vergelijking met
de gehuwden niet te zwaar belasten. Dit verklaart dat de
maximaal aan de gehuwde vrouw te verlenen aftrek lager is
dan overeenkomt met een realistische waardering van de ar-
beid van de huisvrouw.
Een aftrek naar rato van het aantal buitenshuis gewerkte
uren op basis van een voor alle vrouwen dezelfde zijnde
realistische waardering van haar huishoudelijke arbeid
vereist dat deze waardering ook in het gehuwden- en onge-
huwdentarief verwerkt wordt. Op deze wijze kan men voor
deze aftrek een voldoende ruimte kreoeren, zonder dat de-
ze aftrek de in de tarieven verwerkte waarde van de huis-
houdelijke arbeid overtreft. Hieraan wordt voldaan door
de in par. 3.8 vermelde, uit (3.7) berekende tarieven. De-
ze hebben echter als kenmerk dat beneden de daar aangege-
ven inkomensgrenzen de ongehuwden over gelijke inkomens
minder belasting betalen dan de gehuwden. Dit politiek on-
aantrekkelijk alternatief heeft men door de twintig pro-
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cent-regeling weten te omzeilen. Enerzijds werd uitgegaan
van een foutieve relatie tussen het huishoudelijk inkomen
en het inkomen van de gehuwden. Anderzijds werd wanneer
de gehuwde man een laag inkomen had aan zijn vrouw een af-
trek toegestaan, die te hoog was in vergelijking met de
in de tarieven verwerkte waarde van haar huishoudelijke
arbeid. Samenvattend kan men stellen dat de twintig pro-
cent regeling uit theoretisch oogpunt verworpen moet wor-
den, maar uit politiek oogpunt verklaarbaar is.

3.10. SAMENVATTING

Indien men het gelijk belasten van een gelijke draagkracht
nauwgezet uitwerkt dan heeft dit tot gevolg, dat over in-
komens die aan een ongehuwde en een echtpaar waarvan de
vrouw niet buitenshuis werkt eenzelfde draagkracht ver-
schaffen, de ongehuwde het laagst belastingpercentage be-
taalt. Over een absoluut gelijk inkomen betaalt de onge-
huwde tot een inkomen dat enkele malen het minimumloon kan
bedragen, minder belasting dan een echtpaar. Voor hogere
inkomens is de situatie omgekeerd. Het huishoudelijk inko-
men van de huisvrouw wordt bij deze tariefstruktuur zowel
voor hoge als voor lage inkomens steeds volledig in het
gehuwdentarief verwerkt. Dit maakt het mogelijk om aan de
gehuwde vrouw die hele dagen buitenshuis werkt, een aftrek
te verlenen die gelijk is aan het aan de huisvrouw toe te
rekenen huishoudelijk inkomen.
De in 1975 geldende tarieven laten een ander beeld zien.
Volgens deze tarieven betaalt een echtpaar over eenzelfde
inkomen altijd minder belasting dan een ongehuwde. Dit
heeft als reden dat vooral in de tarieven over de lagere
inkomens, de waarde van de huishoudelijke arbeid van de
gehuwde vrouw  maar   in zeer beperkte mate verwerkt   zit.
Hierdoor is voor de buitenshuis werkende gehuwde vrouw
maar een beperkte aftrek mogelijk, zoals blijkt uit het
samenvoegingsstelsel dat Nederland tot 1973 kende. Een
hogere aftrek voor de gehuwde vrouw zou tot gevolg hebben
gehad dat het ongehuwdentarief ten opzichte van het ge-
huwdentarief in belangrijke mate verlaagd zou moeten wor-
den. Dit heeft men echter politiek minder aantrekkelijk
geacht dan een hogere aftrek voor de gehuwde vrouw.

1. Dit blijkt ook uit de buitenlandse literatuur die een
onderscheid maakt tussen de offertheoriin en de draag-
krachttheorie. Zie bijv. Kurt Schmidt, Die Steuerpro-
gression, Basel, Kyklos Verlag, 1960, blz. 16-55.

2. Zie bijv. W.J. De Langen, De Grondbeginselen van het
Nederlandse Belastingrecht, Alphen aan de Rijn, Samson
1954, deel I, blz. 41.
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3. A.J. Cohen Stuart, Bijdrage tot de theorie der pro-
gressieve inkomstenbelasting, 's-Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1889, bijlage I, blz. 188-200.

4. B.M.S. van Praag en A.Kapteyn, Wat is ons inkomen ons
waard(I), Economisch-Statistische Berichten (E.S.B.)
1973, jaargang 58, no.25, blz. 360-363. Wat is ons in-
komen ons waard (II), (E.S.B.) 1973, no.26, blz. 380-
382.

5. Idem, E.S.B. no.26, blz. 381. Voor de relatie tussen
beide funkties raadplege men, B.M.S. van Praag, Indi-
vidual welfare functions and consumer behaviour,
Amsterdam North-Holland Publishing Company, 1968.

6. Nota Grapperhaus, blz. 11.
7. Zie bijv. W.J. de Langen, The assessment of members

of one household, Public Finance, 1956, jaargang 11,
blz. 130-145.

8. H.Haller, Die Steuer, Tubingen, J.C.B. Mohr, 2e druk,
1971, blz. 101.

9. Zie bijv. de Nota Grapperhaus, blz. 20.
10. Nederlandse gezinsraad, De ekonomische waarde van het

voeren van een gezinshuishouding, den Haag,1972.
11. Gehuwde niet buitenshuis werkende vrouwen die ouder

dan 35 jaar zijn en geen kinderen hebben, werkten
blijkens een door Infomarkt B.V. te Hilversum gehou-
den onderzoek, inklusief het boodschappen doen, 31,7
uur per week in de huishouding (Bron: Sociaal en Cul-
tureel Planbureau, De sociale atlas van de vrouw,
blz. 115). Het toegerekend inkomen van 10.000 gulden
gaat voorzichtigheidshalve van een nog lagere schat-
ting uit, te weten ca. 27 uur(= 2/3 deel van 40 uur).

12. Dit wordt in ieder geval ondersteund door de uitkom-
sten van het nationale budgetonderzoek 1963/1965 , dat
voor twee-persoonshuishoudens voor verschillende in-
komensniveau's steeds een cijfer voor huisvestings-
en autokosten geeft dat tussen de 21 en 25 procent
van het totale verbruik ligt. Onder het totale ver-
bruik zijn mede de sociale premies en de inkomsten-
belasting inbegrepen. Bron: C.B.S. Nationaal Budget-
onderzoek 1963/1965, Deel 2, de tabellen 1 t/m 5.

13. "Tarieven Inkomstenbelasting voor Gehuwden en Onge-
huwden ; Interim-rapport van de Commissie voor de
Statistiek, Geschriften van de Vereniging voor Be-
lastingwetenschap, no.95, Uitgeverij Samson, Alphen
aan de Rijn, 1958.

14. Nota Grapperhaus, Bijlage II, blz. 35.
15. Bron: C.E.P. 1976. De index voor de loonsom per werk-

nemer bedroeg voor 1975, 152 (1972= 100).
16. Nota Grapperhaus, blz. 18-25.
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4. DE NEUTRALITEIT VAN DE BELASTINGHEFFING

4.1. INLEIDING

Aan de belastingheffing van ongehuwden en gehuwden wordt
tegenwoordig in steeds sterkere mate de eis gesteld, dat
de wijze waarop de belastingbetalers hun priv&-leven in-
richten geen invloed heeft op het door hen te betalen be-
lastingbedrag, zodat ook omgekeerd de belastingheffing de
wijze waarop het priv&-leven wordt ingericht niet bein-
vloedt. Aan deze eis van neutraliteit wordt niet steeds
dezelfde inhoud gegeven. Zo wordt ten aanzien van de suc-
cessierechten de vraag gesteld of bij het overlijden van
een der partners van een samenleving buiten de echt niet
de voor de gehuwden geldende successierechten moeten wor-
den toegepast. 1 Aldus wordt gevraagd de ongehuwden die
buiten de echt samenwonen, hetzelfde als de gehuwden te
belasten. Bij de inkomstenbelasting daarentegen staat veel
meer de vraag centraal of de gehuwden niet net als de on-
gehuwden apart belast moeten worden. Dit wordt gevraagd
op grond van de veranderde positie van het huwelijk en de
zelfstandigere maatschappelijke positie van de gehuwde
vrouw.
De voorstanders van een gescheiden belastingheffing van de
gehuwden zien het huwelijk niet meer als de exclusieve be-
stemming van de mens. Hiervoor worden twee redenen aange-
voerd. Ten eerste neemt vergeleken met vroeger het samen-
leven buiten het huwelijk in onze maatschappij een belang-
rijke plaats in. Ten tweede neemt de duurzaamheid van het
huwelijk af door het toenemende aantal echtscheidingen.
Hierdoor wordt in deze visie het huwelijk steeds minder
een institutie en steeds meer een kontrakt dat tot de pri-
v&-sfeer behoort, waaraan geen fiscale gevolgen verbonden
moeten worden.2 Het is echter ook te verdedigen dat gehuw-
den apart belast moeten worden om het huwelijk te bescher-
men. Dit om te voorkomen dat alleen voor het gehuwd zijn
gekozen wordt indien dit fiscaal voordelig is.
De huidige in vergelijking met het verleden zelfstandige-
re positie van de gehuwde vrouw blijkt uit de wens van
veel gehuwde vrouwen dat hun burgerlijke staat geen in-
vloed heeft op de wijze waarop ze buiten het gezin behan-
deld en gewaardeerd worden. De fiscus stelt zich neutraal
ten opzichte van deze zelfstandige maatschappelijke posi-
tie op door de buitenshuis werkende gehuwde vrouw zelf-
standig te belasten. Op deze wijze wordt de wens van veel
gehuwde vrouwen gerespekteerd dat de netto beloning koor
hun arbeidsprestaties niet mede van het inkomen van de
man afhankelijk is. Beperkt men de maatschappelijke zelf-
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standigheid niet tot het deelnemen aan het arbeidsproces,
dan kan men er ook de eis aan ontlenen dat de gehuwde
vrouw ook over haar andere inkomsten zelfstandig belast
wordt. Het neutraal staan ten opzichte van de zelfstandi-
ge maatschappelijke positie van de gehuwde vrouw valt dan
samen met hetgeen hieronder aangeduid wordt als het neu-
traal staan ten opzichte van het huwen.
De wens om het huwelijk niet van invloed te doen zijn op
het te betalen belastingbedrag vraagt op zich niet om een
afzonderlijke belastingheffing van man en vrouw. Aan deze
wens kan namelijk een tweeorlei uitleg gegeven worden. In
de eerste plaats kan men benadrukken dat het besluit van
twee ongehuwden om te huwen en daarna te gaan samenwonen
zo zeer tot de priv&-sfeer behoort, dat de fiscus daar
geen gevolgen aan mag verbinden. Het delen in elkaars in-
komen wordt dan in deze gedachtegang als een inkomensbe-
steding beschouwd. Twee gehuwden moeten dan als twee niet
met elkaar samenwonende ongehuwden belast worden. De fis-
cus staat dan neutraal ten opzichte van het huwen. In de
tweede plaats kan men het neutraal staan ten opzichte van
het huwelijk ook uitleggen als het gelijk belasten van
personen die binnen of buiten de echt op een soortgelijke
wijze samenleven. Het neutraal staan ten opzichte van het
al dan niet gehuwd samenwonen is dan aan de orde. Dit be-
hoeft niet te leiden tot een stelsel dat elk der echte-
lieden apart belast. Er wordt immers net zo goed aan deze
opvatting van neutraliteit voldaan als zowel de samenwo-
nende ongehuwden als de gehuwden gezamenlijk belast worden.
Dat deze laatste mogelijkheid niet 8 priori uitgesloten
hoeft te worden, blijkt uit de voorbeelden uit de niet-
fiscale sfeer. De ongehuwden die buiten de echt samenleven
vragen in vele gevallen om wettelijke regelingen die beo-
gen dat evenals bij de gehuwden met hun samenleven reke-
ning gehouden wordt. Te denken valt aan het erfrecht, de
sociale verzekeringen. en de pensioenwet.'
Met het bovenstaande wil niet gezegd worden dat de onge-
huwden die buiten de echt samenwonen om een gezamenlijke
belastingheffing vragen. Immers ook door deze ongehuwden
zal vanwege de zelfstandige maatschappelijke positie van
de vrouw of meer in het algemeen de zelfstandige positie
van beide partners, een afzonderlijke belastingheffing ge-
prefereerd kunnen worden. Zou echter deze zelfstandige
maatschappelijke positie niet in het geding zijn, dan hoeft
een neutrale fiscale behandeling van gehuwden en buiten de
echt samenlevenden niet pers& tot een belastingheffing te
leiden die van het individu uitgaat. Immers op de gememo-
reerde niet-fiscale gebieden vragen de buiten de echt leverr
den de overheid juist wel om met het samenleven rekening
te houden. Uit theoretisch oogpunt is het daarom van belang
te onderzoeken of een neutrale behandeling van de gehuwden
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en de buiten de echt samenwonenden behalve door een zui-
ver individuele belastingheffing ook door andere stelsels
bereikt kan worden.
In het onderstaande zal nader onderzocht worden of en op
welke wijze de fiscus neutraal kan staan ten opzichte van
het huwelijk (par.4.2). Hierbij wordt tevens als doeleind
in de beschouwing betrokken dat de fiscus geen inbreuk op
de priv&-sfeer der burgers mag maken. Te denken valt bij-
voorbeeld aan een onderzoek naar het bestaan van een fis-
caal relevante tweerelatie buiten de echt. Aan de zelf-
standige maatschappelijke positie van de gehuwde vrouw
doet alleen een individueel stelsel recht. a) Na in het
kort hieraan aandacht besteed te hebben (par.4.3), zullen
twee aspekten van een individueel stelsel nader bekeken
worden; ten eerste de relatie tussen een individueel stel-
sel en de politieke wens de inkomensverdeling meer gelijk
te maken (par.4.4) en ten tweede de wijze waarop de ge-
huwden zo individueel mogelijk belast kunnen worden (par.
4.5). Voorts komt het huidige Nederlandse stelsel aan de
orde (par.4.6). Het neutraal staan door de fiscus ten aan-
zien van het huwelijk en de zelfstandige maatschappelijke
positie van de gehuwde vrouw gaat niet samen met het neu-
traal staan ten opzichte van de keuze die de gehuwde vrouw
moet maken tussen thuis en buitenshuis werken. Aan deze
neutraliteit zal aan het einde van dit hoofdstuk nadere
aandacht besteed worden (par.6.7). Besloten wordt met een
samenvatting (par.6.8).

4.2. NEUTRALITEIT TEN AANZIEN VAN HET GEHUWD ZIJN

4.2.1. De te onderzoeken stelsels

Uit de inleiding bleek dat aan het neutraal staan door de
fiscus ten opzichte van het huwelijk een tweeirlei uitleg
gegeven kan worden. Volgens de eerste interpretatie mag
het huwen en het daarna gaan samenwonen geen enkel ver-
schil in belastingdruk veroorzaken. Hetzelfde kan men
stellen ten aanzien van het ongehuwd gaan samenwonen. De
tweede interpretatie vraagt dat de fiscus geen gevolgen
verbindt aan het al dan niet gehuwd samenwonen. In dit
geval mag in tegenstelling tot de eerste interpretatie
het gaan samenwonen tot een verschil in belastingheffing
leiden mits hierbij geen onderscheid gemaakt wordt tus-
sen de gehuwd en de ongehuwd samenwonenden.

a) De term individueel stelsel gebruiken we als verzamel-
naam voor de stelsels die ten minste de arbeidsinkom-
sten van man en vrouw apart belasten. Een zuiver indi-
vidueel stelsel belast alle inkomsten apart.
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Aan het neutraal zijn volgens de eerste interpretatie vol-
doet alleen een zuiver individueel stelsel; dit is een
stelsel dat man en vrouw volledig gescheiden van elkaar
belast. Hetzelfde geldt voor de samenwonende ongehuwden.
De tweede interpretatie daarentegen laat het volkomen open
welk stelsel men kiest, mits de gehuwd en de ongehuwd sa-
menwonenden maar op een identieke wijze belast worden.Voor
drie stelsels wordt onderzocht of de neutraliteit volgens
de tweede interpretatie bereikt kan worden zonder dat de
fiscus een inbreuk op de privo-sfeer der belastingbetalers
maakt. Deze drie stelsels zijn: het zuivere individuele
stelsel, het samenvoegings- en het splitsingsstelsel. Er
wordt dus in deze subparagraaf niet onderzocht of het hui-
dige stelsel neutraal staat ten opzichte van het binnen en
buiten de echt samenwonen.
Omdat het zuiver individuele stelsel deel uitmaakt van de
te onderzoeken drie stelsels behoeft niet meer apart onder-
zocht te worden of dit stelsel in staat is de eerste inter-
pretatie van neutraliteit te realiseren, en wel zonder in--
breuk op de privo-sfeer der burgers te maken. Of dit moge-
lijk is, zal blijken uit het onderzoek naar de vraag of de
tweede interpretatie van neutraliteit gerealiseerd kan
worden.

4.2.2. Aan het huwelijk gelijkwaardige tweerelaties

Het op eenzelfde wijze willen belasten van binnen en bui-
ten de echt samenwonenden roept een tweetal problemen op.
In de eerste plaats moet de norm bepaald worden volgens
welke twee belastingplichtigen binnen of buiten de echt
onder identieke omstandigheden samenleven. Heeft men dit
bepaald, dan duikt als tweede moeilijkheid de vraag op of
deze tweerelaties hetzelfde belast kunnen worden zonder
een inbreuk te maken op de priv&-sfeer der burgers.
Voor het afbakenen van de tweerelaties binnen en buiten de
echt die voor de belastingheffing aan elkaar gelijkgesteld
moeten warden, lijkt het meest geschikte uitgangspunt te
zijn of tussen de partners een ekonomische verbondenheid
in de zin van een konsumptie-eenheid aanwezig is. Hiermee
wordt bedoeld dat naast de gezamenlijke ook de meer per-
soonlijke uitgaven afhankelijk zijn van het gezamenlijke
inkomen. Dit hoeft nog niet te betekenen dat men in elkaars
besparingen deelt. Er wordt echter vanaf gezien om het eko-
nomisch verbonden zijn mede te laten afhangen van het de-
len in elkaars besparingen. Een reden hiervoor is dat de
meeste mensen meer konsumeren dan sparen. Bovendien sluit
het eventueel niet delen in elkaars besparingen niet uit,
dat ontspaarde bedragen voor de persoonlijke uitgaven van
beide partners aangewend worden.
Het kiezen van de ekonomische verbondenheid als uitgangs-
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punt ligt voor de hand omdat de tweerelaties die deze ver-
bondenheid niet bezitten, voor de belastingheffing niet
relevant zijn. Bij de belastingheffing gaat het immers
uiteindelijk om een rechtvaardige verdeling van de beste-
dingsmogelijkheden der burgers. De relaties die daar geen
enkele invloed op hebben, dienen daarom geen gevolgen te
hebben voor het te betalen belastingbedrag. Te denken valt
hier bijvoorbeeld aan een vaste relatie tussen twee per-
sonen die elk een zelfstandige huishouding voeren.
Met het bovenstaande wil niet gezegd zijn dat een ekono-
mische verbondenheid moet leiden tot een belastingstelsel,
dat het gezamenlijke inkomen van de partners als uitgangs-
punt van de belastingheffing neemt. Er wordt slechts ge-
tracht een maatstaf aan te geven, waarmee de tweerelaties
bepaald kunnen worden die voor de belastingheffing als ge-
lijkwaardig beschouwd kunnen worden. Of deze gelijkwaar-
digheid moet leiden tot een gezamenlijke belastingheffing
of niet, berust op het waardeoordeel dat men heeft ten
aanzien van de vraag of er wel of niet fiscale gevolgen
verbonden moeten worden aan het priv&-besluit van twee
mensen om een gezamenlijke huishouding te gaan voeren.Het
is echter duidelijk dat indien deze ekonomische verbon-
denheid niet bestaat men niet eens voor deze keuze komt
te staan, omdat in dit geval altijd een aparte belasting-
heffing zal plaatsvinden.
De meeste wettig gesloten huwelijken voldoen aan de inhoud
die aan het begrip konsumptie-eenheid gegeven werd. Niet
alleen bij de echtparen waarvan maar een partner een in-
komen heeft, maar ook bij de echtparen waarvan beide part-
ners buitenshuis werken zijn als regel de gezamenlijke en
individuele uitgaven afhankelijk van het gezamenlijke in-
komen. Van de tweerelaties buiten het huwelijk voldoen
waarschijnlijk alleen de duurzame konkubinaten en de duur-
zame relaties tussen homofielen aan de definitie. Ten aan-
zien van samenwonende familieleden, zoals een broer en
een zuster of een vader en een dochter, is het zeer twij-
felachtig of in het algemeen van een konsumptie-eenheid
gesproken kan worden. Deze eenheid zal wel aanwezig zijn
indien bijvoorbeeld de dochter het huishouden van haar
buitenshuis werkende vader doet, omdat in dit geval maar
een geldinkomen voor hen beiden beschikbaar is. Zouden ze
beide buitenshuis werken, dan komt de situatie heel anders
te liggen. Beiden zullen dan naar alle waarschijnlijkheid
een deel van hun inkomen bestemmen voor de gezamenlijke
uitgaven, maar verder uit hun eigen inkomen de uitgaven
financieren die strikt persoonlijk zijn. Van een konsump-
tie-eenheid is dan geen sprake meer.
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4.2.3. Het Samenvoegings- en het Splitsingsstelsel

4.2.3.1. Een voorlopige beoordeling

Wanneer de tweerelaties buiten het huwelijk op dezelfde
wijze als twee gehuwden een konsumptie-eenheid vormen, dan
kunnen de tweerelaties binnen en buiten de echt in princi-
pe zowel volgens een samenvoegings-, een splitsings- als
een zuiver individueel stelsel belast worden. Hiermee be-
doelen we dat de leden van een tweerelatie buiten de echt
op eenzelfde wijze als de gehuwden belast worden. In de
praktijk duiken echter meteen twee grote moeilijkheden op.
Het niet geregistreerd staan van de tweerelaties buiten
het huwelijk geeft de ongehuwden in tegenstelling tot de
gehuwden de gelegenheid een bestaande tweerelatie te ont-
kennen of een niet bestaande relatie voor te wenden. Het
ontkennen van een tweerelatie kan bij een samenvoegings-
stelsel fiscaal voordeel opleveren. Het voorwenden van em
tweerelatie is praktisch altijd voordelig bij een split-
singsstelsel. Dit voorwenden van een tweerelatie zal ech-
ter niet gemakkelijk lukken, indien de fiscus slechts die
tweerelaties erkent die over een samenlevingsovereenkomst
beschikken. Deze mogelijkheid zal echter voorlopig buiten
beschouwing gelaten worden. Een zuiver individueel stel-
sel levert, zoals later zal blijken (zie par.4.2.4),zowel
de gehuwden als de ongehuwden een fraudemogelijkheid op,
omdat men kan trachten met name de inkomsten uit vermogen
aan de partner met het laagste inkomen te laten toevloei-
en.
Voor het samenvoegingsstelsel zijn gemakkelijk enkele ge-
vallen te noemen waarin het ontkennen van een tweerelatie
door twee ongehuwden voordelig is. Dit voordeel kan onder-
meer behaald worden wanneer beide partijen buitenshuis
werken. Lopen hun inkomens niet te ver uiteen dan dient
bij een gezamenlijke heffing volgens het gehuwdentarief
de belastingdruk hoger te zijn dan bij een aparte belas-
tingheffing volgens het ongehuwdentarief. Ook wanneer een
der partners in het bedrijf van de andere partner werkt,
is het voordelig een bestaande tweerelatie te ontkennen.
Naast de aparte belastingheffing biedt dit de mogelijk-
heid het loonbedrag van de meewerkende partner zodanig
vast te stellen dat de gezamenlijk te betalen belasting
geminimaliseerd wordt. Het ontkennen van de tweerelatie
is verder voordelig wanneer de ene partner inkomen uit
arbeid en de andere partner inkomen uit vermogen heeft.
Hierdoor ontgaat men een gezamenlijke heffing over deze
inkomens.
Bij het splitsingsstelsel is het kenbaar maken van een
tweerelatie praktisch altijd voordelig. Een gezamenlijke
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heffing volgens het gehuwdentarief is bij dit stelsel als
regel voordeliger dan een aparte heffing volgens het on-
gehuwdentarief. Slechts indien beide partners evenveel
verdienen, is er geen verschil in de te betalen belasting.
Door het voordeel dat het kenbaar maken van een tweerela-
tie oplevert, ontstaat het gevaar dat twee ongehuwden de
aanwezigheid van een tweerelatie aan de fiscus zullen sug-
gereren die in feite helemaal niet bestaat.
Het toepassen van een gezamenlijke heffing volgens het
splitsings- of het samenvoeginsstelsel op zowel de gehuw-
den als de leden van een tweerelatie buiten de echt,
blijkt derhalve als moeilijkheid te hebben dat de fiscus
om fraude door de ongehuwden te voorkomen, moet onderzoe-
ken of de tweerelaties die aan hem gepresenteerd worden
met de realiteit overeenkomen, respektievelijk een onder-
zoek moet instellen naar de bestaande tweerelaties die
zich om fiscale redenen niet kenbaar maken. 4 Beide onder-
zoeken betekenen een onaangename inmenging van de fiscus
in de priv&-sfeer van de belasting etalers. Hierop is on-der andere gewezen door van Di]ck. Immers,omdat de twee-
relaties nergens geregistreerd staan, zal de fiscus kri-
teria moeten ontwikkelen om het al dan niet bestaan van
een fiscaal relevante tweerelatie in de zin van een kon-
sumptie-eenheid te bewijzen. Men zal dan al snel in de
sfeer komen van de kriteria die zoals vermeld door Van de
Wiel, in Engeland gehanteerd worden om voor de Engelse
bijstandswet het bestaan van een konkubinaat vast te stel-
len.6 Deze wet stelt evenals de Nederlandse bijstandswet
het konkubinaat aan het huwelijk gelijk. Deze normen zijn:
- Voert de vrouw de naam van de man en doen zij zich pu-
bliekelijk als man en vrouw voor of worden ze als zo-
danig beschouwd?

- Is de relatie duurzaam, hoe lang duurt ze al?
- Is er gemeenschappelijke woning in de zin van gemeen-
schappelijke huisvesting en deelneming aan huishoude-
lijke taken?

- Slapen partijen samen, hebben zij een of meer kinderen?
- Onderhoudt de man in ekonomische zin de vrouw, anders
dan door middel van kostgeld?

Een dergelijk onderzoek hoe diskreet ook uitgevoerd, leidt
gemakkelijk tot een grote inbreuk op het priv&-leven van
de burgers. Bij een neutrale houding van de fiscus ten
aanzien van het binnen of buiten de echt samenleven, zal
echter ook bij een samenvoegings- of een splitsingsstel-
sel een dergelijk onderzoek naar het al dan niet aanwezig
zijn van een tweerelatie tussen twee ongehuwden noodzake-
lijk zijn. Van Dijck vindt daarom vanwege deze duidelijke
inmenging in de persoonlijke levenssfeer de gezamenlijke
heffing van twee samenlevende ongehuwden bezwaarlijk. De-
ze auteur acht het niet onmogelijk dat in de toekomst er
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een "samenlevingstatuut" voor ongehuwden wordt ontworpen,
waaraan door anderen dan de samenlevende partijen rechten
en plichten verbonden kunnen worden. 7 Een dergelijk sta-
tuut zou de inbreuk op de privacy beperken.
Volgens de bovenstaande visie zouden gelet op het priva-
cy aspekt ook onder een splitsings- of een samenvoegings-
stelsel twee samenwonende ongehuwden afzonderlijk volgens
het ongehuwdentarief over hun inkomens belast moeten wor-
den. Op de gehuwden dient een gezamenlijke heffing volgens
het gehuwdentarief toegepast te worden. De prijs die hier-
voor betaald wordt, is dat in vergelijking met een echt-
paar twee samenwonende ongehuwden bij een samenvoegings-
stelsel bevoordeeld en bij een splitsingsstelsel benadeeld
kunnen worden. Later in de tekst zal aandacht besteed wor-
den aan de vraag, of de op dit moment sterk in de belang-
stelling staande samenlevingsovereenkomsten tussen onge-
huwden aanleiding geven, om een nuance aan te brengen in
het standpunt dat gelet op het privacyaspekt een gezamen-
lijke heffing van samenwonende ongehuwden bezwaarlijk is.
Indien met Van Dijck bij de heffing van de inkomstenbelas-
ting een inbreuk op de privacy der ongehuwden wordt afge-
wezen, dan komt men voor de vraag te staan waarom een on-
derzoek naar het bestaan van een tweerelatie buiten de
echt bij de uitvoering van de bijstandswet wel geaccep-
teerd wordt. Het lijkt weinig zinvol hierop te antwoorden
zonder te wijzen op de situatie die ontstaat indien bij
de bijstandswet een onderzoek naar een eventuele tweere-
latie buiten het huwelijk wordt afgeschaft. Het wordt dan
mogelijk dat twee samenwonende ongehuwden door hun twee-
relatie te verzwijgen tweemaal een bijstandsuitkering
ontvangen. Hierdoor is hun inkomen niet alleen hoger dan
het inkomen van een gehuwde bijstandstrekker, maar ook ho-
ger dan een inkomen rond het minimumloon van een echtpaar
waarvan maar een partner werkt. Een dergelijk resultaat
zullen de meeste mensen waarschijnlijk eerder afwijzen
dan een ongelijke fiscale behandeling van gehuwden en sa-
menwonende ongehuwden. Om deze reden zou men de bestaande
inbreuk op de privacy bij de bijstandswet acceptabel kun-
nen achten, zonder hieruit omgekeerd te kunnen konkluderen
dat dit ook bij de belastingheffing het geval is. Er moet
opgemerkt worden dat een dergelijke konkrete afweging van
het al dan niet gelijk behandelen van twee samenwonende orr
gehuwden en twee gehuwden voor tal van andere gevallen te
maken is. Te denken valt bijvoorbeeld aan de individuele
huursubsidies, de successierechten en de sociale verze-
keringen. Een dergelijke afweging gaat echter voor deze
studie te ver en zal verder achterwege worden gelaten.

4.2.3.2. De invloed van samenlevingsovereenkomsten
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Voor de tweerelaties buiten de echt die zich als zodanig
kenbaar willen maken, kan de inbreuk op de privacy voor-
komen worden indien voor deze tweerelaties de mogelijkheid
geschapen wordt om in de wet benoemde samenlevings- en on-
derhoudskontrakten af te sluiten, zoals voorgesteld wordt
door C.J.Straver.8 Deze kontrakten leggen onder meer de
wijze vast waarop de partners wensen bij te dragen in de
kosten van de gemeenschappelijke huishouding en op welke
wijze ze de vermogensrechtelijke gevolgen van hun samenle-
ven wensen te regelen. Door deze overeenkomst bij notarid-
le akte te laten sluiten en in een openbaar register te
laten vastleggen, kunnen de aan deze relaties te verbinden
rechtsgevolgen bepaald worden. De fiscus zou dan op een
gemakkelijke wijze kunnen bepalen of van een fiscaal re-
levante tweerelatie sprake is. Deze ongehuwd samenwonenden
zou men dan voor de inkomstenbelasting als twee gehuwden
kunnen behandelen.
De bovenstaande oplossing heeft echter ook zijn bezwaren.
Velen die buiten de echt samenleven, zullen deze overeen-
komsten niet wensen te sluiten omdat hun relatie hierdoor
een te geinstutionaliseerd karakter krijgt.9 Bovendien zul-
len niet alle tweerelaties de rechtsgevolgen wensen die
aan deze kontrakten verbonden worden. Dit zal vooral het
geval zijn indien voor het uitgangspunt gekozen wordt om
in vergelijkbare omstandigheden op de tweerelaties buiten
de echt de voor de gehuwden geldende regels toe te passen.
Zo kan men zich voorstellen dat samenlevende ongehuwden
wel voor de successierechten maar niet voor de algemene
ouderdomswet als twee gehuwden behandeld willen worden.
Men zou dit kunnen voorkomen door op een andere manier de
tweerelaties buiten de echt aan het huwelijk gelijk te
stellen. Te denken valt aan een systeem waarbij de twee-
relaties buiten de echt slechts op hun uitdrukkelijk ver-
zoek op een bepaald gebied als een echtpaar behandeld
worden.Hun tweerelatie zouden ze dan mede kunnen bewijzen
met een naar eigen inzichten als onderhandse of notariole
akte afgesloten samenlevingsovereenkomst. Dit zou de in-
breuk op de privacy die gepaard gaat met het onderzoek
naar de aard van de tweerelatie beperken. Het nadeel van
deze oplossing is echter wel dat door de ongehuwden toe
te staan steeds de voor hen gunstigste oplossing te kiezen,
de gehuwden gediskrimineerd worden. Men kan deze diskrimi-
natie natuurlijk voorkomen door op de gebieden waar het
huwelijk nadelig is, de gehuwden als twee alleenstaande
ongehuwden te gaan behandelen. In vele gevallen is dit
echter ongewenst als er redelijke motieven zijn aan te voe-
ren om juist wel met het gehuwd zijn rekening te houden.
Op dit ogenblik heeft gezien het feit dat de samenlevings-
overeenkomsten eigenlijk pas sinds enkele jaren in de be-
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langstelling zijn komen te staan, waarschijnlijk slechts
een minderheid van de samenwonende ongehuwden een derge-

10lijke overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomsten staan
niet in een openbaar register geregistreerd. Hierdoor zou
de fiscus slechts dan gevolgen aan een dergelijk kontrakt
kunnen verbinden, als twee ongehuwden zelf dit kontrakt
als bewijs van een bestaande tweerelatie aanvoeren. Dit
zullen ze vooral doen wanneer dit fiscaal voordeel ople-
vert. Is het nadelig om als tweerelatie behandeld te wor-
den,   dan   zal de tweerelatie vaak verzwegen worden.   Ook  het
bestaan van een samenlevingsovereenkomst is dan onbekend.
Wil de fiscus deze tweerelatie bewijzen, dan zal dit ook
in dit geval tot een inbreuk op de privacy leiden.
Gezien het feit dat het aantal afgesloten samenlevings-
overeenkomsten op dit moment nog maar gering is en deze
bovendien niet in alle gevallen een inbreuk op de privacy
kunnen vermijden, kan de eerder getrokken konklusie dat
een gezamenlijke heffing volgens een samenvoegins- of een
splitsingsstelsel niet op de ongehuwd samenlevenden toe-
pasbaar is zonder hun privacy te schaden, in belangrijke
mate gehandhaafd blijven. Deze stelsels kunnen daardoor
niet de neutraliteit ten aanzien van het al dan niet ge-
huwd samenwonen bewerkstelligen.

4.2.4. HET ZUIVER INDIVIDUELE STELSEL

4.2.4.1. Probleemstelling

Als derde mogelijkheid om binnen en buiten de echt samen-
wonenden gelijk te behandelen, komt nu het zuiver indivi-
duele stelsel aan de orde. Dit stelsel belast de samen-
wonende ongehuwden en de gehuwden als ware het alleen-
staanden die geen enkele relatie tot elkaar hebben. Het
grote probleem bij dit stelsel is echter dat gezien de
grote mate van verbondenheid tussen de partners, deze
zullen trachten inkomsten van de ene naar de andere part-
ner over te hevelen met als doel het te betalen belasting-
bedrag te minimaliseren. Het gevolg hiervan is dat de fis-
cus een interesse krijgt in de vraag of de tussen de part-
ners afgesloten transakties niet het ontgaan van belas-
ting ten doel hebben. Van Dijck heeft erop gewezen dat
dit evenzeer als een inbreuk op de privacy te beschouwen
is als een onderzoek naar de aard van een tweerelatie bui-
ten de echt. In deze paragraaf zal daarom onderzocht

11

worden in hoeverre gelet op het privacy-aspekt de partners
van een tweerelatie afzonderlijk belast kunnen worden.

4.2.4.2. De positie van de gehuwden

4.2.4.2.1. Bronnen die in de gemeenschap vallen
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De kans op de bedoelde inkomensoverhevelingen is het ge-
ringste bij de inkomsten die zo sterk aan de persoon ge-
bonden zijn dat de bronnen waaruit ze stammen nooit in de
huwelijkse gemeenschap vallen. Snijders-Borst komt op
grond van dit uitgangspunt tot de volgende bronnen waar-
van de inkomsten bij man en vrouw zelfstandig te belasten
zijn, te weten: dienstbetrekking, werkzaamheden en dien-
sten, recht op uitkeringen uit het familierecht en recht
op uitkeringen van publiekrechtelijke aard.12 Het lijkt
echter raadzaam voor een zelfstandige heffing van deze
inkomsten de voorwaarde te stellen dat zij hun oorsprong
niet vinden in een prestatie van de andere partner. Hier-
mee kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat een bijdrage
van de man in het pensioenfonds van zijn buitenshuis wer-
kende vrouw tot een ten dele onterechte zelfstandige hef-
fing over haar pensioen leidt.

13

4.2.4.2.2. De meewerkende partner

Zoals uit de gegeven opsomming blijkt zijn de inkomsten
uit arbeid zelfstandig bij man en vrouw te belasten, voor
zover deze uit dienstbetrekking stammen. Verricht echter
bijvoorbeeld de vrouw arbeid in de onderneming van de man,
dan opent een zelfstandige heffing van de aan deze arbeid
toe te rekenen inkomsten de mogelijkheid op misbruik. Im-
mers het aan de vrouw toe te rekenen arbeidsloon vermin-
dert de belastbare winst van de man. Dit is voordelig zo-
lang de vrouw een lager marginaal tarief dan de man heeft.
Het wordt dan aantrekkelijk zowel het aantal gewerkte uren
als het per uur toe te rekenen arbeidsloon te hoog op te
geven.
Het is duidelijk dat om al te veel meningsverschillen
tussen fiscus en belastingbetalers te vermijden, het in
een dergelijke situatie voor de hand ligt de toe te reke-
nen arbeidsbeloning in zekere mate forfaitair te bepalen.
De huidige wet op de inkomstenbelasting stelt de toe te
rekenen arbeidsbeloning afhankelijk van het aantal gewerk-
te uren en de winst van de onderneming (art.5-2. wet I.B.)
Werkt de meewerkende partner op jaarbasis gemeten hele
dagen in de onderneming van de andere partner dan wordt
aan hem of haar 1/3 deel van de winst toegerekend met als
maximum 22.391 gulden. Wordt er minstens een halve dag
maar minder dan een hele dag meegewerkt dan wordt 1/5
deel van de winst toegerekend met als maximum 13.436 gul-
den. Er wordt 1/9 deel met als maximum 4.480 gulden toe-
gerekend als er sprake is van in belangrijke mate mee-
werken (minstens 525 uren) .  In alle drie de gevallen wordt
minimaal 1.867 gulden toegerekend. a)
a) De genoemde bedragen hebben betrekking op 1977.

98



Met behulp van deze regeling voorkomt men konflikten over
de toe te rekenen arbeidsbeloning per uur. De regeling
werd mede gemotiveerd door te wijzen op de partnershipge-
dachte, die inhoudt dat men de meewerkende partner niet
als een werknemer moet beschouwen, maar als iemand diemede de winst tot stand brengt. Het financi8le voordeel
dat een mogelijk misbruik van deze regeling kan opleveren,
wordt beperkt doordat het maximaal toe te rekenen inkomen
maar enkele duizenden guldens hoger ligt dan het wette-lijke minimumloon (ca. 18.500 gulden in 1977).
Het zal duidelijk zijn dat gegeven deze regeling de me-ningsverschillen tussen fiscus en belastingbetaler vooral
over de vraag gaan, of het aantal opgegeven gewerkte uren
overeenkomt  met de werkelijkheid. Dit betekent dat de
fiscus de tussen de gehuwden gemaakte afspraken over het
aantal uren dat de ene partner in de onderneming van de
andere partner werkt op zijn realiteitsgedachte toetst.De fiscus krijgt dan een interesse in de interne gang van
zaken binnen een huwelijk.
In welke mate dit de privacy schaadt is afhankelijk van
de aard van de kontr6le. Blijkens de jurisprudentie vindteen globale toetsing plaats aan de hand van normen zoals
de aard en omvang van de onderneming, het aantal perso-
neelsleden en het aanwezig zijn van een huishoudelijke
hulp. Er valt daarom de stelling te verdedigen dat op de-
ze wijze de hier aan de orde zijnde inkomsten uit arbeid
zelfstandig belast kunnen worden zonder de privacy al te
zeer te schaden. Opgemerkt moet worden dat naarmate de
toetsing globaler is, er een grotere mate van misbruik zalplaatsvinden. Dit is dan de prijs van een beperkte inbreuk
op de privacy.
In de verdere tekst gaan we ervan uit dat het aan de mee-
werkende partner toe te rekenen inkomen zonder een inbreuk
op de privacy te maken, zelfstandig te belasten is. Dit
onder de voorwaarde dat dit volgens een soortgelijke rege-
ling gebeurt als in Nederland op dit moment wordt toege-
past.

4.2.4.2.3. De winst uit onderneming

In de opsomming van zelfstandig te belasten inkomen, mist
men de winst uit onderneming. Deze bron van inkomsten kan
krachtens artikel 6 Wet I.B. bestaan uit een kombinatie
van een beloning voor verrichte arbeid (de ondernemersak-
tiviteit) en een vergoeding over het geInvesteerde vermo-
gen, maar ook alleen uit de eerste of de tweede komponent.
Als konkrete voorbeelden hiervan zijn respektievelijk de
inkomsten te noemen van: een winkelier, een komponist, en
een kommanditair vennoot die gerechtigd is tot de stille
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reserves van een onderneming. De huidige wet belast bij
de gehuwden de winst uit onderneming alleen maar zelfstan-
dig voor zover deze uit een feitelijk gedreven onderne-
ming stamt. Hierdoor wordt de winst uit onderneming die

alleen vermogen als bron heeft van een zelfstandige hef-
fing uitgesloten.
De winst uit de feitelijk gedreven onderneming bestaat in
de meeste gevallen behalve uit een loon uit arbeid tevens
uit een vergoeding over het geInvesteerde vermogen. Deze

vermogensinkomsten worden bij de huidige wet belast als
ware het inkomsten uit arbeid. Ze worden dus niet als an-
dere inkomsten uit vermogen steeds bij de gehuwde man be-
last. Er vindt echter ook geen zelfstandige heffing plaats
Wanneer de gehuwde man in een gemeenschap van goederen
het bedrijfspand heeft ingebracht en zijn vrouw de feite-
lijke ondernemer is, wordt de huurwaarde van dit pand im-

mers niet zelfstandig bij de man maar als onderdeel van
de winst uit onderneming bij de vrouw belast.
De in de huidige wet gekozen oplossing om ook de opbrengst
van het in de onderneming geInvesteerd vermogen bij de
feitelijke ondernemer zelfstandig te belasten, is accep-
tabel omdat in de praktijk de winst uit onderneming niet
gemakkelijk te splitsen is in een inkomen uit arbeid en
een inkomen uit vermogen. Het is daarom te begrijpen dat
de wens de inkomsten uit arbeid zelfstandig te belasten,
tot een zelfstandige heffing over de winst uit de feite-
lijk gedreven onderneming voert.
Opgemerkt moet worden dat deze oplossing niet de mogelijk-
heid uitsluit om door een verkeerde voorstelling van za-
ken belasting te ontgaan. Te denken valt aan overschrij-

ving van een nevenbedrijf van de man op naam van de vrouw,
waarbij gesuggereerd wordt dat de vrouw het bedrijf fei-
telijk uitoefent. Ook is het mogelijk dat de gehuwden een
vennootschap onder firma aangaan en ten onrechte preten-
deren dat ze beide feitelijk de onderneming drijven. Er
zijn echter ook krachten werkzaam die een dergelijk mis-
bruik tegengaan. Zo moet een gehuwde vrouw veelal aan

vestigingseisen voldoen indien men een bedrijf op haar
naam wil stellen. Tegen het aangaan van een vennootschap
onder firma pleit, dat men in de ondernemingssfeer via
huwelijkse voorwaarden zal trachten de vrouw zo weinig
mogelijk in de zaken van de man te betrekken. Dit wordt
onmogelijk indien ze in de vennootschap wordt opgenomen

vanw ye de hoofdelijke aansprakelijkheid van de venno-ten.   Dit alles neemt natuurlijk niet wag, dat misbruik

mogelijk is. De fiscus zal dan een onderzoek moeten in-
stellen dat gepaard zal gaan met een inbreuk op de pri-
vacy. Indien men echter aanneemt dat op grond van de af-
remmende krachten misbruik maar in beperkte mate zal
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plaatsvinden, zal ook de inbreuk op de privacy geen gro-
te omvang aannemen. Om deze reden zullen we in de verde-
re tekst de winst uit de feitelijk gedreven onderneming
als zelfstandig te belasten inkomsten beschouwen.
De tot dusverre genoemde zelfstandig te belasten inkomens-
bestanddelen komen op een uitzondering overeen met de be-
standdelen die volgens Wijle normaliter zonder nader be-
wijs aan de desbetreffende partner kunnen worden toegere-
kend. Deze uitzondering betreft de inkomsten uit de vroe-
gere feitelijk gedreven onderneming die volgens deze au-
teur zelfstandig belast kunnen worden voor zover ze niet
tegenover een prestatie van de andere partner staan.15 In
het onderstaande wordt in het kort nagegaan of deze zelf-
standige heffing inderdaad mogelijk is.
Voor een zelfstandige heffing over de inkomsten uit de
vroegere feitelijk gedreven onderneming pleit dat op de-
ze wijze de ondernemers in ruste hetzelfde als de gepensi-
oneerde werknemers behandeld worden. Immers de pensioenen
van de laatstgenoemden zijn als inkomsten uit vroegere
dienstbetrekking zelfstandig te belasten. De grote moei-
lijkheid is echter dat de inkomsten uit de vroegere fei-
telijk gedreven onderneming niet altijd als zodanig te
herkennen zijn. Te denken valt aan de oud-ondernemer die
de opbrengst van zijn verkocht bedrijf tesamen met ander
priv&-vermogen gaat beleggen. Er vindt dan een vermogens-
vermenging plaats waardoor alleen op een uiterst arbitrai-
re wijze te bepalen valt welke opbrengsten en vermogens-
mutaties aan het vermogen uit het verkochte bedrijf moe-
ten worden toegerekend. Dit zal ongetwijfeld tot een in-
gewikkelde wetgeving leiden, hetgeen een reden kan zijn
de zelfstandige heffing te beperken tot de inkomsten
waarvoor een duidelijk causaal verband gelegd kan worden
met de vroegere feitelijke gedreven onderneming. Te den-
ken valt bijvoorbeeld aan de inkomsten uit de verhuur van
deze onderneming en de bij verkoop van deze onderneming
bedongen winstrechten. In de verdere tekst zullen we ver-
onderstellen dat alleen een zelfstandige heffing plaats-
vindt indien het bedoelde duidelijke causale verband aan-
wezig is.

4.2.4.2.4. Inkomsten uit vermogen

Wanneer we in het onderstaande de term inkomsten uit ver-
mogen gebruiken, dan bedoelen we hier op een tweetal uit-
zonderingen na de inkomsten mee die de huidige wet I.B.
als inkomsten uit vermogen aanmerkt. De ene uitzondering
betreft de inkomsten uit de vroegere feitelijk gedreven
onderneming die zelfstandig te belasten zijn en welke de
huidige wet I.B. als inkomsten uit vermogen aanmerkt. Te
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denken valt bijvoorbeeld aan de bij verkoop van een onder-
neming als stamrecht bedongen lijfrenteuitkeringen. Deze
zullen we verder niet als inkomsten uit vermogen aanmer-
ken. De andere uitzondering betreft de winst uit de niet
feitelijk gedreven onderneming. Deze zullen we in tegen-
stelling tot de huidige wet als inkomsten uit vermogen
beschouwen. Op deze wijze rekenen we tot de inkomsten uit
vermogen die inkomsten welke over het algemeen niet op
een duidelijke wijze aan man en vrouw kunnen worden toe-
gerekend. Om deze reden zullen we ze als niet-persoonsge-
bonden inkomsten aanduiden. Voor de reeds behandelde wel
zelfstandig te belasten inkomsten zal de term persoonsge-
bonden inkomsten gebruikt worden.
Dat de inkomsten uit vermogen niet gemakkelijk aan man of
vrouw kunnen worden toegerekend, kan aan de hand van twee
voorbeelden verduidelijkt worden. Het eerste voorbeeld be-
treft tijdens het huwelijk gevormd vermogen. Zou men dit
vermogen aan de man toerekenen, omdat alleen hij in tegen-
stelling tot zijn het huishouden verzorgende vrouw een
geldinkomen heeft, dan vergeet men dat de vrouw door haar
inkomen in natura evenzeer aan dit vermogen heeft bijge-
dragen. Bovendien heeft de vrouw in dat geval afstand ge-
daan van haar baan buitenshuis. Indien haar man met deze
beslissing instemt, is het net zo goed te verdedigen , dat
de genoemde besparingen over man en vrouw verdeeld moeten
worden naar rato van het door de man verdiende geldinkomen
en het geldinkomen dat de vrouw buitenshuis had kunnen
verdienen.
Het tweede voorbeeld betreft het geval waarbij een vrouw
met een laag inkomen en een vermogen van 100.000 gulden
huwt met een man met een hoog inkomen. Na tien jaar be-
draagt het gezamenlijke vermogen nog altijd 100.000 gul-
den. Is dit nog altijd het vermogen van de vrouw, of moet
men zeggen dat dit vermogen in grote mate aan de man moet
worden toegerekend, omdat zonder zijn hoog inkomen de
vrouw op haar vermogen had moeten interen.
De fundamentele moeilijkheid die naar voren komt, is dat
de situatie waarin twee gehuwden zich bevinden kennelijk
iets anders is dan de optelsom van de omstandigheden van
twee alleenstaanden. En toch is dit hetgene dat gepreten-
deerd wordt indien men twee gehuwden apart wil belasten.
Dit betekent dat zowel de fiscus als de belastingbetalers
zelf in vele gevallen niet zullen weten aan wie de inkom-
sten uit vermogen eigenlijk toegerekend moeten worden. Er
kan natuurlijk de noodoplossing gekozen worden dat de fis-
cus man en vrouw elk de helft van de inkomsten uit vermo-
gen toerekent, en deze helft zelfstandig bij man en vrouw
belast. Echter deze toerekening kan in vele gevallen zo
willekeurig zijn dat het te ver voert om in dit geval van
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een zelfstandige heffing te sprekan.
Dit alles betekent echter niet dat een aparte heffing van
de niet-persoonsgebonden inkomsten om deze reden onmoge-
lijk is. Zouden de meeste gehuwden bij huwelijkse voor-
waarden iedere gemeenschap van goederen uitgesloten heb-
ben, dan zou men deze inkomsten kunnen belasten bij de ei-
genaar van de goederen waaruit de inkomsten stammen. Men
zou dan van de fictie uit kunnen gaan dat de gehuwden zelf
wel precies weten aan wie de inkomsten uit vermogen toege-
rekend moeten worden. Dit vooral omdat het bij huwelijkse
voorwaarden wijzigen van de eigendomsverhoudingen om be-
lasting te ontgaan, bij een der partners leidt tot een
verlies van eigendom. Omdat de gewijzigde eigendomsver-
houdingen ook bij een eventuele scheiding gelden, is er
een zekere rem ingebouwd om misbruik te voorkomen. De kon-
tr6le door de fiscus zou ook via de eigendom kunnen ge-
schieden, zodat de inbreuk op de privacy beperkt is. Om-
dat in Nederland slechts een zeer gering deel van de ge-
huwden iedere gemeenschap van goederen uitgesloten heb-
ben, biedt het bovenstaande een oplossing die slechts

16

op een zeer beperkt gedeelte van de gehuwden toe te pas-
sen is. Dit vereist echter wel dat deze echtparen een
nauwkeurige vermogensadministratie bijhouden.
Hoewel erkend moet worden dat het uitsluiten van iedere
gemeenschap de mogelijkheid op een afzonderlijke belas-
tingheffing vergroot, staat daar echter als tegenwerkende
kracht tegenover dat deze gehuwden door met elkaar trans-
akties af te sluiten, kunnen trachten de inkomsten uit
vermogen te doen toevloeien aan de partner met het laag-
ste inkomen. Te denken valt aan huur- en leningsover-

17

eenkomsten. Dit leidt ertoe dat de fiscus belangstelling
18

voor de interne gang van zaken binnen het huwelijk krijgt.
De fiscus zal trachten deze transakties op hun zakelijk
gehalte te toetsen. Het zal gezien het specifieke karak-
ter van deze overeenkomsten vaak moeilijk zijn, om hier
globale normen te hanteren, zoals wel mogelijk bleek bij
de bepaling van het inkomen van de meewerkende echtgeno-
te. Tilt men zwaar aan de hieruit resulterende inbreuk
op de privacy, dan wordt ook bij de op huwelijkse voor-
waarden gesloten huwelijken een afzonderlijke heffing
van de inkomsten uit vermogen onmogelijk.
Voorts zij erop gewezen dat ook wanneer de genoemde pro-
blemen niet zouden spelen, het moeilijk zal zijn bepaal-
de aftrekposten aan man en vrouw toe te rekenen. Te den-
ken valt bijvoorbeeld aan de verrichte uitgaven ter zake
van ziektekosten van de kinderen. Deze aftrekposten zul-
len ook bij een individuele heffing op de een of andere
manier forfaitair aan man of vrouw moeten worden toegere-
kend.

Ook de oplessing die Wijle voorstelt biedt geen soelaas.
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Volgens zijn voorstel zou de fiscus een aantal door hem li-
mitatief opgesomde niet-persoonsgebonden inkomsten op ver-
zoek van de echtelieden moeten belasten bij de partner die
het bestuur voert over de goederen waaruit de inkomsten
stammen. Dit voorstel is geont op de gedachte dat de19

partner die het bestuur voert het inkomen geniet en dus
belastingplichtig is. Wijle hoopt met deze regeling te

20

stimuleren dat de gehuwde vrouw het bestuur tot zich trekt
van die goederen waarover ze bestuursbevoegd had kunnen
zijn, maar waarvan ze het bestuur gemakshalve aan de man
heeft overgelaten.
Dit voorstel zal inderdaad tot een andere bestuursverde-
ling leiden voor zover hierdoor het te betalen belasting-
bedrag daalt. Er moet bovendien erkend worden dat bij de-
ze oplossing de inbreuk op privacy via een onderzoek naar
het bestuur slechts plaatsvindt bij de echtparen, die om
een aparte belastingheffing van de niet-persoonsgebonden
inkomsten vragen. Het grote bezwaar van zijn voorstel is
echter, dat de gehuwden naar hartelust inkomsten naar el-
kaar kunnen toeschuiven om het te betalen belastingbed ag
te minimaliseren. Hierop heeft Snijders-Borst gewezen.
Zo wordt volgens het civiele recht bij een gemeenschap van
goederen het bestuur gevoerd door de echtgenoot van wiens
zijde de goederen in de gemeenschap zijn gevallen. Bepa-
lend hiervoor is echter niet de materiole maar de formele
verkrijging. Een huis kan op naam van de vrouw staan en
onder haar bestuur vallen, ook al heeft zij het gekocht
met behulp van een door de man ontvangen erfenis.22 Ook
op andere manieren kunnen bestuur en eigendom gescheiden
worden. Zo kan bij huwelijkse voorwaarden het bestuur van
een gemeenschapsgoed door de bestuursbevoegde aan de an-
dere echtgenoot worden opgedragen.
Bij een dergelijke grote manoevreerruimte zullen de echte-
lieden zich waarschijnlijk primair op het minimaliseren
van het te betalen belastingbedrag richten. Er kan dan niet
meer van de fictie uitgegaan worden dat de gehuwden voor
zover ze dit kunnen, naar eer en geweten de niet-persoons-
gebonden inkomsten aan elkaar zullen toerekenen. Om deze
reden is het voorstel van Wijle niet aan te bevelen. Ook
Wijle zelf erkent de mogelijkheid dat bij een te grote
drang om de te betalen belast ng te minimaliseren zijnvoorstel niet uitvoerbaar is. Overigens worden in zijn
voorstel de gehuwd en de ongehuwd samenwonenden niet het-
zelfde behandeld omdat bij de ongehuwd samenwonenden niet
het bestuur naar de eigendom het kriterium vormt voor de
zelfstandige heffing van hun inkomsten uit vermogen.

4.2.4.3. De positie van de ongehuwden
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Bezien we nu de situatie van de ongehuwd samenwonenden. De
ongehuwden kuenen net als de niet in gemeenschap van goe-
deren gehuwde echtparen een deel van de te betalen belas-
ting ontgaan door vermogensverschuifingen van de ene naar
de andere partner te doen plaatsvinden. Ook hier zijn er
faktoren aanwezig, die het op deze wijze ontgaan van be-
lasting afremmen. Niet alleen verliest ook hier de schen-
kende partner zijn eigendom, maar bovendien zal er over
de vermogensoverdracht schenkingsrecht verschuldigd zijn.
Zijn de partners geen familie van elkaar dan zal het hoog-
ste tarief toegepast worden. Wel kunnen de ongehuwden net
als de op huwelijkse voorwaarden gehuwden belasting ont-
gaan door met elkaar transakties zoals huur en verhuur af
te sluiten. Bovendien kan in tegenstelling tot de gehuw-
den de ene partner die een bedrijf heeft een arbeidsover-
eenkomst met de andere partner aangaan.
Om inkomensoverhevelingen tussen de ongehuwd samenwonen-
den op het spoor te komen, zal de fiscus overeenkomsten
tussen de partners op hun zakelijke gehalte moeten toet-
sen. Er vindt dan een dubbele inbreuk  op de privacy plaats
omdat de fiscus zowel een interesse krijgt in de aard van
de tweerelaties als in de aard van de afgesloten transak-
ties.
Wil men een inbreuk op de privacy der ongehuwden geheel
vermijden dan kan dit alleen, indien de fiscus uit eigen
initiatief nooit met hun tweerelatie rekening houdt. De
ongehuwd samenwonenden dienen dan geheel zelfstandig vol-
gens een zuiver individueel stelsel belast te worden zon-
der dat een toetsing van de tussen hen afgesloten trans-
akties plaatsvindt. De privacy kan echter ook gerespek-
teerd worden door de ongehuwd samenwonenden afzonderlijk
te belasten volgens het bij een samenvoegings- of een
splitsingsstelsel behorende ongehuwdentarief. De prijs die
hiervoor betaald wordt, is dat men de ongehuwd samenwonen-
den een zekere ruimte verschaft om belasting te ontgaan.
Bovendien worden dan de ongehuwd samenwonenden niet het-
zelfde belast als de gehuwden, die niet over alle inkom-
sten zelfstandig belast kunnen worden. Als uitzondering
op deze regel zou kunnen gelden dat men de ongehuwd sa-
menwonenden die over een samenlevingsovereenkomst beschik-
ken, op eigen verzoek wel als twee gehuwden zou kunnen be-
handelen. Dit zullen ze natuurlijk vooral verzieken, voor
zover het op de gehuwden toe te passen stelsel tot een la-
ger belastingbedrag leidt.

4.2.5. KONKLUSIE

Of de fiscus zich neutraal kan opstellen ten aanzien van
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het al dan niet gehuwd samenwonen, werd van de vraag af-
hankelijk gesteld of het ontgaan van een deel van de ver-
schuldigde belasting voorkomen kan worden zonder een in-
breuk op de priv&-sfeer der burgers te maken. Het samen-
voegings- en het splitsingsstelsel bleken dit over het al-
gemeen niet te kunnen realiseren. Deze stelsels maken het
noodzakelijk dat een de privacy schadend onderzoek wordt
ingesteld naar het al dan niet aanwezig zijn van een twee-
relatie buiten de echt. Worden er echter in de toekomst
meer samenlevings- en onderhoudskontrakten tussen ongehuw-
den afgesloten, dan zal de mogelijkheid toenemen om naast
de gehuwden ook de partners van een tweerelatie buiten de
echt gezamenlijk volgens een samenvoegings- of een split-
singsstelsel te belasten.
Bij een volledige toepassing van het zuiver individuele
stelsel worden de gehuwden over al hun inkomsten zelfstan-
dig belast. In de praktijk zal dit echter niet volledig
bereikt worden. Een reden hiervoor is dat in Nederland de
meeste gehuwden in gemeenschap van goederen gehuwd zijn.
Het is dan onbekend hoe de inkomsten uit vermogen aan de
partners toegerekend moeten worden. Hebben de gehuwden bij
huwelijkse voorwaarden iedere gemeenschap van goederen
uitgesloten, dan zou men de inkomsten uit vermogen kunnen
belasten bij de eigenaar van het vermogen. De grote moei-
lijkheid is echter dan dat deze gehuwden door onderlinge
transakties af te sluiten, kunnen proberen belasting te
ontgaan. Een toetsing door de fiscus van de zakelijke in-
houd van deze transakties kan men als een inbreuk op de
privacy van de gehuwden beschouwen. Het wordt dan bezwaar-
lijk ook deze gehuwden geheel zelfstandig te belasten.
Wil men een inbreuk op de privacy der ongehuwd samenwonen-
den voorkomen dan dienen deze juist wel geheel afzonder-
lijk belast te worden. Op deze wijze wordt ieder onder-
zoek naar de aard van de tweerelatie uitgesloten. De prijs
die hiervoor betaald moet worden, is dat de ongehuwd samen-
wonenden een zekere ruimte krijgen om door onderlinge
transakties af te sluiten de te betalen belasting te mini-
maliseren. Slechts de ongehuwd samenwonenden die over een
samenlevingsovereenkomst beschikken, zouden op eigen ver-
zoek als twee gehuwden belast kunnen worden.
Kent men aan het privacy-aspekt een zwaar gewicht toe, dan
leidt het bovenstaande tot de konklusie dat de gehuwden
nooit volledig zelfstandig belast kunnen worden. Hierdoor
kan de fiscus niet neutraal ten opzichte van het huwen
staan. Omdat een zuiver individueel stelsel nooit, en het
splitsings- en het samenvoegingsstelsel als regel niet op
een gelijke wijze op zowel de ongehuwd samenwonenden als
de gehuwden kunnen worden toegepast, wordt ook de neutra-
liteit ten opzichte van het al dan niet gehuwd samenle-
ven niet bereikt.
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Wel kunnen de tweerelaties buiten de echt en de gehuwden
in vergaande mate gelijk behandeld worden. Dit kan bereikt
worden door de gehuwden apart over hun persoonsgebonden
inkomsten en gezamenlijk over de niet-persoonsgebonden in-
komsten te belasten. Deze laatste zou men kunnen belasten
bij de partner met de hoogste persoonsgebonden inkomsten.
Op deze mogelijkheid wordt later teruggekomen. Met deze
methode wordt bereikt dat de belastingheffing van de ge-
huwden zo weinig mogelijk afwijkt van de volledig zelf-
standige heffing van de ongehuwden.

4.3. DE POSITIE VAN DE GEHUWDE VROUW WORDT IN DE
BESCHOUWING BETROKKEN

In de vorige paraaf werd de veranderde maatschappelijke
positie van de gehuwde vrouw buiten beschouwing gelaten
bij de vraag op welke wijze de fiscus neutraal kan staan
ten opzichte van het privo-leven van de belastingbetalers.
Het uitgangspunt van de analyse was of de fiscus neutraal
kan staan ten opzichte van het al dan niet buiten de echt
samenwonen en ten opzichte van het huwen. Houdt men reke-
ning met de verandere positie van de gehuwde vrouw dan
komt het uitgangspunt anders te liggen. De positie van de
gehuwde vrouw is in die zin veranderd dat ze tegenwoordig
in tegenstelling tot vroeger niet alleen meer binnen, maar
ook buiten het huwelijk als gelijkwaardig aan de man be-
schouwd wil worden. Dat komt tot uitdrukking in de wens
van vele gehuwde vrouwen om op een gelijke wijze als de
man aan het maatschappelijk leven te kunnen deelnemen. De
nadruk valt hierbij vooral op de deelneming aan het ar-
beidsproces. Het uitgangspunt van de analyse verandert
hierdoor omdat de fiscus hierdoor nu niet alleen de ge-
lijkwaardigheid der tweerelaties en het priv6-besluit om
te  huwen, maar  ook  de geli jkwaardigheid  van de gehuwde  part-
ners buiten het huwelijk moet respekteren.
Uit de gelijkwaardigheid der partners binnen het huwelijk
kan worden afgeleid dat man en vrouw ten volle in het ge-
zamenlijke inkomen delen. Hieraan kan met de konklusie
verbinden dat man en vrouw gezamenlijk volgens een split-
singsstelsel- of een samenvoegingsstelsel belast moeten
worden. Benadrukt men echter de gelijkwaardigheid der part-
ners buiten het huwelijk, dan komt de zaak anders te lig-
gen. Deze gelijkwaardigheid dient volgens vele gehuwde
vrouwen te impliceren dat gelijke arbeid van man en vrouw
niet alleen bruto maar ook netto gelijk beloond moet wor-
den. Wordt dit laatste door de fiscus niet gehonoreerd
door na het huwen de vrouw zwaarder en de man lichter te
belasten, dan zal dit als een inbreuk op de priv&-sfeer
ervaren worden. De gehuwde vrouw zal het niet acceptabel
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achten dat door haar priv&-beslissing te huwen haar maat-
schappelijke positie een verandering ondergaat. De fiscus
staat dan niet neutraal ten opzichte van haar zelfstandi-
ge maatschappelijke positie.
Houdt men rekening met de gelijkwaardigheid der partners
buiten het huwelijk dan moeten indien men het accent op
de deelneming aan het arbeidsproces legt, in ieder geval
de arbeidsinkomsten der partners onafhankelijk van hun
burgerlijke staat belast worden. Een gelijk belastbaar in-
komen uit arbeid leidt dan tot eenzelfde netto-beloning.
Het huidige Nederlandse stelsel voldoet hier niet helemaal
aan. Weliswaar wordt het inkomen boven de belastingvrije
voet bij iedereen hetzelfde belast, maar daar staat tegen-
over dat niet iedereen dezelfde belastingvrije voet heeft.
De gehuwde vrouw heeft een lagere voet dan een ongehuwde,
die weer een lagere voet dan de gehuwde man heeft. Zou het
Nederlandse stelsel dit verschil in voeten niet kennen,
dan zou de neutraliteit ten aanzien van de gelijkwaardig-
heid der partners buiten het huwelijk voor de deelneming
aan het arbeidsproces gewaarborgd zijn. Het splitsings-
en het samenvoegingsstelsel zijn in dit opzicht nooit neu-
traal, omdat de belastingdruk op het inkomen van de ene
partner afhankelijk is van de hoogte van het inkomen van
de andere partner. Dit speelt vooral voor de gehuwde
vrouw  omdat deze in vele gevallen de additionele inko-
menstrekker is, zodat haar inkomen op de top van het in-
komen van de man komt.
Of naast het inkomen uit arbeid ook de andere inkomsten
apart belast moeten worden, is afhankelijk van de vraag
of aan de maatschappelijke zelfstandigheid van de vrouw
(en de man) een zo zwaar accent gegeven moet worden, dat
de overheid bij de herverdeling van inkomens primair van
het individu moet uitgaan zonder rekening te houden met
zijn relaties met anderen, en aldus neutraal ten opzichte
van het huwen staat. Gezien de eerder gesignaleerde moei-
lijkheden om de persoonsgebonden inkomsten apart te be-
lasten, is hier in konkreto aan de orde of naast het in-
komen uit arbeid ook de andere persoonsgebonden inkomsten
individueel belast moeten worden. Hierop wordt ingegaan
in de volgende paragraaf, waarbij de nadruk valt op de
gevolgen voor de inkomensverdeling van een van het indivi-
du uitgaande inkomenspolitiek.
De gelijkwaardigheid van man en vrouw buiten het huwelijk
werd ten aanzien van het arbeidsproces gedefinieerd als
het recht hebben op eenzelfde netto-beloning voor gelijke
arbeid. Nu hoeft eenzelfde netto-beloning nog niet te be-
tekenen, dat de gehuwde vrouw eenzelfde kans als de gehuw-
de man heeft om aan het arbeidsproces deel te nemen. Als
de gehuwde vrouw zich de additionele inkomenstrekker voelt,
zal voor haar de keuze tussen thuis en buitenshuis werken
niet alleen afhankelijk zijn van het buitenshuis te ver-
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dienen inkomen maar ook van het optredende verlies aan
huishoudelijk inkomen. Met dit aspekt zal, zoals eerder
vermeld, later in dit hoofdstuk rekening gehouden worden.

4.4. DE INDIVIDUELE BENADERING EN DE INKOMENSVERDELING

4.4.1. Probleemstelling

Bij de vraag in hoeverre de gehuwde vrouw zelfstandig be-
last moet worden, dienen mede de gevolgen van een zelf-
standige heffing op de inkomensverdeling in de beschouwing
betrokken te worden. Hierbij is vooral van belang dat
naarmate man en vrouw individueler belast worden de over-
heid steeds minder greep op de bestedingsmogelijkheden der
burgers krijgt. Deze zijn immers voor de gehuwden als re-
gel nog altijd afhankelijk van hun gezamenlijke inkomen.
Houdt men hiermee rekening, dan is het de vraag of de
zelfstandigheid van de gehuwde vrouw zo verstrekkende ge-
volgen moet hebben, dat naast de inkomsten uit arbeid ook
de andere persoonsgebonden inkomsten apart bij man en
vrouw belast moeten worden. Ook aan de uitgavenkant speelt
deze problematiek. Als voorbeeld: moet een gehuwde vrouw
een zelfstandig recht op een bijstandsuitkering hebben?
In het onderstaande zal hier nader op worden ingegaan.
De gesignaleerde problematiek geldt natuurlijk ook ten
aanzien van de ongehuwd samenwonenden. Omdat we echter
primair willen onderzoeken in hoeverre een meer individue-
le heffing strijdig is met de eisen van een rechtvaardige
inkomensverdeling, zullen we dit gemakshalve doen aan de
hand van de situatie van de gehuwden. Zodra men echter uit
het onderstaande konklusies voor het beleid wil trekken,
dan komt men weer voor het praktische probleem te staan
in hoeverre gehuwden en ongehuwden hetzelfde behandeld
kunnen worden. Omdat de faktoren die hierbij een rol spe-
len reeds in par.4.2 behandeld werden, laten we dit facet
hier echter buiten beschouwing.

4.4.2. Twee varianten van de individuele benadering

Als men niet alleen de inkomsten uit tegenwoordige arbeid
of een feitelijk gedreven onderneming maar ook de andere
persoonsgebonden inkomsten apart wil belasten, dan kiest
men voor het principe dat de herverdeling van inkomens
via de inkomstenbelasting waar mogelijk volledig van het
individu dient uit te gaan. Dit impliceert dat de fiscus
herverdeelt zonder naar de relaties tussen de individuen
te kijken. Hoeveel een individu met anderen en dus ook
met zijn eigen partner wil delen, is zijn priv&-zaak waar-
aan geen fiscale gevolgen verbonden mogen worden. Uitgaan-
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de van een inkomensherverdeling per individu aan de belas-
tingkant, is het konsistent ook aan de uitgavenkant van
de overheid geen rekening te houden met de priv&-relaties
der burgers. Het begrip maatschappelijke zelfstandigheid
wordt dan niet meer alleen op de deelneming aan het ar-
beidsproces toegepast. Er wordt dan enerzijds aan ontleend
dat de door iemand met een inkomen te betalen belasting
niet beinvloed mag worden door de inkomensverwervende ak-
tiviteiten van zijn partner, en anderzijds dat iemand zon-
der inkomen een inkomensoverdracht van de overheid dient
te ontvangen om te voorkomen dat hij door het ontbreken
van een geldinkomen in een onzelfstandige relatie tot zijn
partner komt te verkeren. Dit standpunt is aan de belas-
tingkant terug te vinden bij Wijle, gezien zijn voorstel
om de gehuwden zo individueel mogelijk te belasten.24 Aan
de uitgavenkant vinden we dit terug bij Ehrenfest in haar
voorstel aan moeders die niet buitenshuis kunnen werken
van overheidswege een inkomen toe te kennen. 25

Er kan ook een minder vergaand standpunt ingenomen worden.
Men kan het als rechtvaardig ervaren dat de overheid uit
een oogpunt van een rechtvaardige inkomensverdeling met
het gehuwd zijn rekening houdt voor zover dit de gelijk-
waardige positie van de gehuwde vrouw in het arbeidspro-
ces niet aantast.
De beide standpunten zullen op het gebied van de belasting-
heffing niet tot dezelfde resultaten leiden voor wat be-
treft de persoonsgebonden inkomsten die niet uit tegen-
woordige arbeid of uit een feitelijk gedreven onderneming
stammen. Inkomsten zoals pensioenen en A.O.W.-uitkeringen
zal men in de eerste visie apart willen belasten, terwijl
bij de tweede visie een gezamenlijke heffing voor de hand
ligt. Dit laatste omdat bij de pensioenen en de W.A.0.-
uitkeringen de band met de deelneming aan het arbeidspro-
ces min of meer is doorgesneden. Voor de niet-persoonsge-
bonden inkomsten en aftrekposten zal ondanks het verschil-
lande uitgangspunt toch gekozen worden voor de een of an-
dere vorm van een gezamenlijke heffing. Dit vanwege de
eerder gesignaleerde onmogelijkheid deze posten aan man
en vrouw toe te rekenen.
Ten aanzien van niet-fiscale inkomensherverdelende maat-
regelen die aangrijpen bij het gezamenlijke inkomen van
man en vrouw leiden beide standpunten tot eenzelfde kon-
klusie. Te denken valt aan de individuele huursubsidies,de
studiebeurzen en de aan het inkomen gekoppelde schoolgel-
den. Al naar gelang het gezamenlijke inkomen van man en
vrouw hoger is, ontvangt men volgens de huidige regelin-
gen een lagere inkomensoverdracht van of moet men meer
aan de overheid betalen. Beschouwt men de gehuwde vrouw
als de additionele inkomenstrekker dan wordt haar netto-
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inkomen niet alleen bepaald door de door haar te betalen
belasting, maar ook door het dalen van de te ontvangen in-
komensoverdrachten. Deze daling hangt behalve van haar ei-
gen inkomen ook van het inkomen van haar echtgenoot af.
Men kan deze daling beschouwen als een belasting op het
inkomen van de vrouw. Tegen dit verschijnsel kan men op
basis van beide standpunten bezwaren hebben. Immers de in-
komensherverdeling gaat niet van het individu uit en de
netto-arbeidsbeloning voor de gehuwde vrouw wordt beIn-
vloed door het gehuwd zijn. De enige manier om dit te voor-
komen, is deze inkomensherverdelende maatregelen af te
schaffen of in een andere vorm te gieten. Wat de laatste
mogelijkheid betreft: men kan de individuele huursubsidies
vervangen door objektsubsidies,en de schoolgelden en de
studiebeurzen loskoppelen van het inkomen der ouders. Het
nadeel van een dergelijke herziening is dat de inkomens-
herverdelende werking van deze inkomensoverdrachten niet
meer rechtstreeks bij het inkomen aansluit. Het gevolg
hiervan is dat men de lage inkomens minder en de hogere in-
komens meer financiole hulp geeft dan men uit een oogpunt
van inkomensverdeling zou willen.
Het verschil in witgangspunt leidt wel tot een verschillen-
de uitkomst ten aanzien van het al dan niet op een indivi-
duele basis verstrekken van uitkeringen die vooral ten
doel hebben een bestaansminimum te garanderen. Te denken
valt aan de algemene bijstandswet, de algemene ouderdoms-
wet en de algemene arbeidsongeschiktheidwet. Gaat men van
het individu uit dan zal de overheid aan iedereen die door
langdurige werkloosheid, ouderdom- of arbeidsongeschikt-
heid geen inkomen heeft een uitkering moeten verstrekken.
De huisvrouw zou een recht op een huisvrouwenloon krijgen.
In deze visie gaat men immers van het individu uit zonder
rekening te houden met de aanwezigheid van een partner
die mede in het levensonderhoud kan voorzien. Volgens de
andere visie zal de gehuwde vrouw niet zonder meer de ge-
noemde uitkeringen ontvangen. Omdat een gelijke beloning
voor haar arbeid hier niet in het geding is, mag de over-
heid met het inkomen van haar man rekening houden. Omge-
keerd eist dan een gelijke behandeling van man en vrouw
dat als de gehuwde man geen inkomen heeft, deze hetzelfde
behandeld wordt als een gehuwde vrouw die in een soortge-
lijke positie verkeert.

4.4.3. De gevolgen voor de inkomensverdeling

De individuele benadering heeft in zijn meest extreme vorm
tot gevolg dat via het overheidsbudget geen direkte invloed
meer uitgeoefend wordt op de bestedingsmogelijkheid van de
burgers. Deze mogelijkheid is immers voor de meeste echt-
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paren en andere tweerelaties nog altijd de facto afhanke-
lijk van het gezamenlijke inkomen. Dit gezamenlijke inko-
men vormt echter niet meer het aangrijpingspunt van de her-
verdelingspolitiek omdat deze zich op individuele inkomens
richt. Hierdoor kunnen bij eenzelfde gezamenlijke inkomen
v66r het overheidsingrijpen grote verschillen in het uit-
eindelijke gezamenlijk te besteden netto-inkomen ontstaan.
Ook in de meer gematigde visie doet zich dit verschijnsel
voor, zij het in geringere mate. Het geheel wordt nog ver-
sterkt door de huidige loonpolitiek die, zij het omdat dit
niet anders kan, het individuele inkomen als uitgangspunt
neemt voor de herverdeling.
Het kwantitatieve belang voor het bovenstaande kan met be-
hulp van een voorbeeld uit de inkomstenbelasting worden
geillustreerd. Wanneer een echtpaar 50.000 gulden aan be-
lastbaar inkomen heeft, dan betaalt het echtpaar waarvan
de man deze 50.000 gulden verdient ongeveer 7.000 gulden
meer belasting dan een echtpaar waarvan man en vrouw met
halve dagen werken elk 25.000 gulden verdienen. Bij een-
zelfde totaal inkomen en bij eenzelfde arbeidstijd van
man en vrouw samen, heeft het eerste echtpaar dan een 13
procent lager beschikbaar inkomen dan het tweede echtpaard
Het tweede echtpaar waarvan man en vrouw elk 25.000 gulden
met halve dagen werken verdienen, wordt ook bevoordeeld
ten opzichte van het echtpaar waarvan man en vrouw elk
25.000 gulden met hele dagen buitenshuis werken verdienen.
Het echtpaar dat halve dagen werkt kan zelf het huishouden
doen, terwijl het andere echtpaar hiervoor huishoudelijke
hulp moet aantrekken om over evenveel vrije tijd te be-
schikken. Toch zullen beide echtparen evenveel belasting
betalen bij een individueel stelsel dat geen rekening
houdt met de waarde van de huishoudelijke arbeid.
Uit de cijfers blijkt dat alleen al door de huidige zelf-
standige heffing over de arbeidsinkomsten van de gehuwde
vrouw er bij eenzelfde gezamenlijke inkomen grote ver-
schillen in het uiteindelijke besteedbare inkomen kunnen
ontstaan. Dit zal nog frequenter voorkomen, indien ook
andere persoonsgebonden inkomsten apart worden belast. Te
denken valt bijvoorbeeld aan de pensioenen. Een pensioen
van 40.000 gulden zal dan zwaarder belast worden dan twee
pensioenen van 20.000 gulden.
Het is de vraag of bij de belastingheffing aan de zelf-
standige positie van de gehuwde vrouw een zo zwaar gewicht
moet worden gegeven,   dat ook buiten de sfeer  van de arbeids-
inkomsten dergelijke resultaten ontstaan. Hierbij moet be-
dacht worden dat een zelfstandige heffing van de Arbeids-

a) Op basis van de veronderstelling dat man en vrouw af-
zonderlijk volgens tariefgroep 4 belast worden (tarie-
ven 1975).De sociale verzekeringen werden buiten be-
schouwing gelaten.

112



inkomsten van man en vrouw volgens een tarief dat ook
geldt voor de ongehuwden, al tot een zonderling resultaat
leidt. Men verwaarloost dan volkomen de draagkrachtverho-
gende en draagkrachtverlagende werking van het huwelijk.
Impliciet gaat men er niet meer van uit dat er een finan-
ciele lotsverbondenheid tussen man en vrouw bestaat. Er
ontstaat dan de paradoxale situatie dat enerzijds via de
op herverdeling van inkomens gerichte progressie in de in-
komstenbelasting de burgers vaak tegen hun eigen inzich-
ten in gedwongen worden met elkaar solidair te zijn, ter-
wijl anderzijds op het gezinsniveau waar de burgers vrij-
willig met elkaar solidair zijn, dit als een priv&-besluit
gezien wordt waaraan de fiscus geen gevolgen mag verbin-
den. Paradoxaal is eveneens dat giften wel fiscaal af-
trekbaar zijn, maar dat er geen belastingverlichting ge-
geven wordt als man en vrouw van Oon inkomen moeten le-
ven.
Met dit kommentaar op de individuele benadering bij de in-
komstenbelasting wil niet gezegd worden, dat man en vrouw
niet individueel maar gezamenlijk belast moeten worden.
Het doel was slechts aan te geven dat indien men een te
sterke nadruk op bepaalde aspekten van de belastingheffing
van gehuwden en ongehuwden legt, men tot resultaten komt
waarbij een te groot deel van de werkelijkheid verwaar-
loosd wordt. Zo wordt bij het volgen van de draagkracht-
gedachte de zelfstandige positie van de gehuwde vrouw te
veel verwaarloosd. Benadrukt men echter deze zelfstandige
positie te zeer, dan komt men tot resultaten die uit een
oogpunt van een rechtvaardige inkomensverdeling tot on-
aanvaardbare resultaten leidt. Wil men met beide aspek-
ten rekening houden dan verkrijgt men een kompromisoplos-
sing, zoals die bij het huidige Nederlandse stelsel is
terug te vinden dat de aparte belastingheffing tot de in-
komsten uit arbeid beperkt. Hoewel een dergelijke oplos-
sing door velen als vlees noch vis beschouwd wordt, moet
toch bedacht worden dat een dergelijke oplossing onont-
koombaar is indien men niet eenzijdig de nadruk op slechts
66n van de doeleinden van de belastingheffing van gehuw-
den en ongehuwden wil leggen.
Ten aanzien van de uitgavenkant van de begroting is een
soortgelijke opmerking te maken. Een te sterke nadruk op
de zelfstandigheid van het individu heeft ook hier als
levensvreemd element dat de gevolgen voor de inkomensver-
deling volledig verwaarloosd worden. Ook het omgekeerde
geldt. Kompromisoplossingen hoeven ook op dit terrein
niet als halfslachtige oplossingen verworpen te worden.

4.4.4. Konklusies
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Aan het slot kunnen de volgende konklusies worden getrok-
ken:

1. Een aparte belastingheffing van de arbeidsinkomsten
van de gehuwde vrouw is gewenst indien men recht wil
doen aan de zelfstandige maatschappelijke positie van
de gehuwde vrouw. Is men voorstander van een inkomens-
verdeling die van het individu uitgaat zonder op zijn
relaties met anderen te letten, dan dienen voorts de
andere persoonsgebonden inkomsten apart belast te
worden.

2. Volgens beide visies zijn inkomensherverdelende maat-
regelen die bij het gezamenlijke inkomen aangrijpen
ongewenst.

3. Een inkomensherverdeling die van het individu uitgaat
heeft als gevolg dat voor echtparen met gelijke geza-
menlijke inkomens de gezamenlijke beschikbare inkomens
niet meer gelijk behoeven te zijn. Hierdoor wordt het
onzeker in welke mate een herverdelingspolitiek tot
een herverdeling van bestedingsmogelijkheden leidt.

4. Een zuiver individuele benadering heeft als kenmerk
dat de solidariteit ten opzichte van de anonieme der-
de veel sterker benadrukt wordt dan de solidariteit
ten opzichte van de eigen partner.

4.5. EEN AANPASSING VAN HET ZUIVER INDIVIDUELE STELSEL

Zoals bleek kunnen de gehuwden niet volledig volgens een
zuiver individueel stelsel belast worden. Hiervoor werden
verschillende redenen aangevoerd. Zo zijn de meeste ge-
huwden in gemeenschap van goederen getrouwd, waardoor de
inkomsten uit vermogen uiterst moeilijk aan man en vrouw
kunnen worden toegerekend. Zijn de gehuwden wel op huwe-
lijkse voorwaarden getrouwd dan stuit de volledig indivi-
duele heffing af op een de privacy schadende interesse
van de fiscus in de tussen de gehuwden afgesloten trans-
akties. Ook werd aangeduid dat de toerekening aan man en
vrouw van de persoonlijke verplichtingen, de buitengewone
lasten en de giften vaak onmogelijk is. Te denken valt
respektievelijk aan de rente ter zake van afbetalingskre-
dieten, de gezinsziektekosten en de gezinsbijdragen aan
kerkelijke instellingen. Geen problemen treden op ten aan-
zien van duidelijk persoonsgebonden inkomsten en de daar-
op in mindering te brengen aftrekbare posten.
Gezien de bovenvermelde moeilijkheden zullen de inkomens-
bestanddelen die niet zelfstandig te belasten zijn ook bij
een zo individueel mogelijke heffing op de een of andere
manier gezamenlijk belast moeten worden. Men kan dit doen
door deze inkomensbestanddelen op te tellen bij het per-
soonsgebonden inkomen van een der partners. Hiervoor kan
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men een keuze maken tussen het inkomen van man en vrouw,
of tussen het hoogste en het laagste inkomen. Kiest de
fiscus voor de eerste oplossing dan zal ongetwijfeld voor
het inkomen van de man gekozen worden. Immers als de ge-
huwde vrouw als huisvrouw geen of weinig geldinkomen heeft,
dan heeft de keuze van het inkomen van de vrouw als be-
zwaar dat de fiscale aftrekposten zoals hypotheekrente
niet of nauwelijks tot een belastingbesparing leiden. Bo-
vendien zouden de vermogensinkomsten dan laag belast wor-
den. De keuze van het inkomen van de man zal echter al-
tijd de volgende twee punten van kritiek oproepen:
a. Men zal zeggen dat de fiscus door het inkomen van de

man te kiezen deze als de hoofdkostwinner beschouwt,
hetgeen niet past in de visie van degenen die dit of
in strijd met de realiteit achten, of dit veranderd
willen zien.

b. Er is een verschil in belastingdruk bij gelijke niet-
persoonsgebonden inkomsten tussen een echtpaar waarvan
bijvoorbeeld de man 40.000 gulden en de vrouw 20.000
gulden persoonsgebonden inkomsten heeft, en een echt-
paar waarbij de rollen omgekeerd zijn (een spiegelbeeld
echtpaar). Men zal zich hiertegen verzetten, omdat een
individueel stelsel dan mensen die in gelijke omstan-
digheden verkeren, niet hetzelfde belast.

Kiest men het hoogste of het laagste persoonsgebonden in-
komen dan gelden de twee genoemde bezwaren niet. Kiest men
het laagste inkomen dan roept dit echter ook problemen op.
Is het laagste persoonsgebonden inkomen gelijk aan nul of
zeer gering, dan leveren de aftrekposten geen of weinig
voordeel op, terwijl de inkomsten uit vermogen zeer laag
belast worden. Ook het aan man en vrouw ieder de helft toe-
rekenen van de niet-persoonsgebonden inkomsten en aftrek-
posten heeft dit nadeel. Het is duidelijk dat deze situa-
tie het meeste zal voorkomen omdat de meeste gehuwde vrou-
wen niet buitenshuis werken.
Wordt het hoogste inkomen gekozen, dan verdwijnen de ge-
noemde bezwaren. Het stelsel dat men dan krijgt, zullen
we verder aanduiden als een zuiver individueel stelsel met
integrale rolwisseling. Op de mogelijkheid om bij een in-
dividuele heffing de niet zelfstandig te belasten inkom-
sten bij het hoogste zelfstandig te belasten inkomen op
te tellen, werd reeds eerder gewezen door Matze en26

Snijders-Borst. De term integrale rolwisseling stamt van27de laatste auteur.
Kort samengevat heeft een zuiver individueel stelsel met
integrale rolwisseling de volgende kenmerken: man en vrouw
worden apart belast over de persoonsgebonden inkomsten en
de hierop in mindering te brengen aftrekbare kosten; de
niet-persoonsgebonden positieve en negatieve inkomens-
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bestanddelen worden voor de bepaling van de verschuldigde
belasting bij het hoogste persoonsgebonden inkomen opge-
teld. Voorts worden man en vrouw volgens eenzelfde tarief
belast en hebben beide dezelfde belastingvrije voet.
Door de niet persoonsgebonden positieve en negatieve inko-
mensbestanddelen bij het hoogste persoonsgebonden inkomen
op te tellen wordt voorkomen dat de fiscus zich met de in-
terne gang van zaken van een huwelijk gaat bemoeien. Ver-
der maakt het fiscaal geen verschil uit of de man of de
vrouw buitenshuis gaat werken. Het stelsel staat daardoor
neutraal ten opzichte van de rolverdeling tussen man en
vrouw. Het stelsel is echter niet neutraal ten opzichte
van de aard van de tweerelaties omdat de ongehuwd samen-
wonenden, zoals reeds bleek, vanwege het privacy-aspekt
als regel volledig zelfstandig belast dienen te worden.
Als uitzondering vallen hier weer de ongehuwden te noemen
die op grond van een samenlevingsovereenkomst als twee ge-
huwden belast willen worden.
Tot slot moet hier opgemerkt worden dat hier alleen aan de
orde is geweest in hoeverre een zuiver individueel stelsel
aangepast moet worden om uitvoerbaar te zijn; dus los van
de vraag of een dergelijk stelsel ook gewenst is. Of men
voor dit stelsel kiest is in laatste instantie afhankelijk
van de vraag of men de voordelen van een zelfstandige hef-
fing van man en vrouw laat prevaleren boven het nadeel van
de ongelijke belastingheffing van gelijke gezamenlijke in-
komens. Deze ongelijke heffing van gelijke gezamenlijke
inkomens is het meeste bezwarend wanneer man en vrouw niet
meer in de maatschappij aktief zijn en primair een beste-
dingseenheid vormen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de be-
jaarden.
Samenvattend: indien men man en vrouw apart wil belasten
dan staat men voor het probleem dat dit niet volledig kan
in verband met de niet-persoonsgebonden positieve en nega-
tieve inkomensbestanddelen. Door deze inkomsten te belas-
ten bij de partner met het hoogste persoonsgebonden inko-
men, kunnen de nadelen die aan de andere alternatieven
(het laagste inkomen, het inkomen van de man of van de
vrouw) kleven, worden voorkomen. De integrale rolwisseling
voorkomt met name dat de fiscus de man impliciet als de
hoofdkostwinner zou moeten aanduiden. Voorts wordt voor-
komen dat van spiegelbeeldechtparen een verschillend be-
lastingbedrag geind wordt.

4.6. HET HUIDIGE NEDERLANDSE STELSEL

4.6.1. Een vergelijking met een zuiver individueel
stelsel met integrale rolwisseling
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Het huidige Nederlandse stelsel behandelt de gehuwden op
de volgende wijze:

1. Man en vrouw hebben niet dezelfde belastingvrije voet.
De belastingvrije voet van de man is aanzienlijk gro-
ter dan de belastingvrije voet van de vrouw. Het inko-
men boven de belastingvrije voet wordt echter bij bei-
den hetzelfde belast.

2. De gehuwde vrouw wordt alleen zelfstandig belast over
de zuivere inkomsten uit tegenwoordige arbeid en de
winst uit de door haar feitelijk gedreven onderneming.
Verricht de gehuwde vrouw arbeid in de onderneming van
haar echtgenoot, dan wordt een deel van de winst uit
die onderneming als inkomen van de vrouw aangemerkt en
bij haar zelfstandig belast. Omgekeerd geldt dezelfde
regeling voor de gehuwde man die in de onderneming van
zijn vrouw werkt. Dit toe te rekenen inkomen is afhan-
kelijk van het aantal gewerkte uren en de gemaakte
winst, en kon in 1977 maximaal 22.391 gulden bedragen.
Ook zelfstandig belast worden de inkomsten uit tijde-
lijke arbeidsongeschiktheid, de W.A.0. uitkeringen en
de werkloosheidsuitkeringen. Alle andere persoonsge-
bonden inkomsten worden bij de man belast.

3. Alle aftrekposten vormen negatieve inkomensbestand-
delen van de man, met uitzondering van de bij wijze
van inhouding geheven A.O.W. en A.W.W. premies, als-
mede de verhaalde premies ingevolge A.W.B.Z.,A.A.W. en
A.K.B.Z.. De gehuwde vrouw die niet als deelgenoot van
haar man feitelijk een onderneming drijft, kan net als
de mannelijke feitelijke ondernemer een fiscaal onbe-
laste oudedagsreserve vormen.

4. Wanneer het belastbaar inkomen van de man lager dan
zijn belastingvrije voet is, mogen man en vrouw van
voet wisselen. a) De aftrekposten blijven echter al-
leen aftrekbaar bij de man. Het verwisselen van de be-
lastingvrije voeten staat in de literatuur bekend on-
der de term verruimde voetwisseling.

5. Een negatief inkomen van de ene echtgenoot mag in min-
dering gebracht worden op het inkomen van de andere
echtgenoot. Dit wordt aangeduid met de term maritale
verlieskompensatie.

Uit de kenmerken van het Nederlandse stelsel blijkt dat
in tegenstelling tot een zuiver individueel stelsel met
integrale rolwisseling de fiscale zelfstandigheid van de

a) Dit geldt echter niet voor zover het belastbare inko-
men van de man dankzij te verrekenen verliezen beneden
zijn belastingvrije voet daalt.
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gehuwde vrouw beperkt blijft tot de inkomsten uit tegen-
woordige arbeid, de feitelijke gedreven onderneming en de
W.A.0.-uitkeringen. Alle andere persoonsgebonden inkom-
sten van de vrouw zoals een pensioenuitkering worden bij
de man belast. Ook de aftrekposten worden op de genoemde
uitzonderingen na, altijd op het inkomen van de man in
mindering gebracht en niet zoals bij het zuiver indivi-
duele stelsel met integrale rolwisseling op het hoogste
persoonsgebonden inkomen. Voorts hebben man en vrouw bij
het huidige stelsel geen gelijke maar verschillende be-
lastingvrije voeten.
Deze verschillen weerspiegelen het verschil in het uit-
gangspunt dat aan de beide stelsels ten grondslag ligt.
Het huidige stelsel gaat in beginsel van de samenvoeging
van de inkomens van man en vrouw uit, en wel op basis van
de draagkrachtgedachte. Hierop wordt echter op grond van
de maatschappelijke zelfstandigheid van de gehuwde vrouw
en om te voorkomen dat door de samenvoeging via een hoog
marginaal tarief het aanbod van arbeid door de gehuwde
vrouw wordt afgeremd, een uitzondering gemaakt voor de
inkomsten uit arbeid van de gehuwde vrouw. Opgemerkt moet
worden dat de maatschappelijke zelfstandigheid vooral be-
trekking heeft op haar deelneming aan het arbeidsproces.
De niet hiermee sporende zelfstandige heffing over de
W.A.0. uitkeringen werd enige jaren geleden op aandrang
van het parlement ingevoerd. Een zuiver individueel stel-
sel met integrale rolwisseling daarentegen wil in begin-
sel zo individueel mogelijk belasten en past een samen-
voeging pas toe wanneer bepaalde inkomsten en aftrekpos-
ten niet individueel zijn toe te rekenen. Door dit ver-
schil in uitgangspunt worden bij het individuele stelsel
niet alleen de inkomsten uit arbeid maar ook de andere
persoonsgebonden inkomsten van de vrouw apart belast.
Het huidige stelsel houdt met de draagkrachtverschillen
tussen ongehuwden en gehuwden rekening door de gehuwde
man een hogere belastingvrije voet dan een ongehuwde te
geven, waarbij in beperkte mate rekening gehouden wordt
met de waarde van de gezinsarbeid van de gehuwde vrouw.
De mate waarin dit gebeurt werd echter niet gekwantifi-
ceerd. Werkt de gehuwde vrouw buitenshuis dan worden de
zelfstandige heffing van haar inkomsten en haar (lage)
belastingvrije voet als de middelen gezien waarmee met
het wegvallen van de gezinsarbeid rekening gehouden
wordt. Stammen haar inkomsten niet uit arbeid dan moeten
deze bij de man belast worden, omdat dan de inkomsten-
bron geen verlies van de huishoudelijke arbeid van de ge-
huwde vrouw veroorzaakt.
Werkt de gehuwde vrouw buitenshuis dan hebben binnen het
huidige stelsel twee gehuwden samen ongeveer dezelfde
belastingvrije som als twee ongehuwden beneden de 35 jaar.
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In vergelijking met twee ongehuwden boven de 35 jaar heb-
ben ze een lagere som. De oudere ongehuwden worden geacht
elk een eigen huishouding te hebben welke per persoon meer
kost dan de gezamenlijke huishouding van de gehuwden. 28

Een zuiver individueel stelsel met integrale rolwisseling
houdt geen rekening met de draagkrachtverschillen tussen
de ongehuwden en de gehuwden omdat iedereen dezelfde be-
lastingvrije voet heeft en in principe zelfstandig belast
wordt.
Vergelijkt men de positie van de gehuwden binnen de hier
aan de orde zijnde stelsels dan is het opvallend dat in
tegenstelling tot het zuiver individuele stelsel met inte-
grale rolwisseling het huidige stelsel de zogenaamde spie-
gelbeeldechtparen verschillend belast. De oorzaak is dat
het huidige stelsel alle inkomsten en aftrekposten die
geen verband houden met tegenwoordige arbeid van de vrouw,
bij de man belast. Dit kan vooral grote problemen oproe-
pen bij de aftrekposten. Te denken valt aan de rente van
hypotheken. Deze levert bij een echtpaar waarvan de man
een laag en de vrouw een hoog inkomen heeft veel minder
belastingbesparing op dan in de omgekeerde situatie.
Het genoemde bezwaar wordt binnen het vigerende stelsel
niet weggenomen door de mogelijkheid van voet te kunnen
wisselen. In de eerste plaats niet omdat deze voetwisse-
ling alleen maar mogelijk is wanneer het belastbare inko-
men van de man onder zijn belastingvrije voet daalt. In
de tweede plaats niet omdat ook bij voetwisseling de af-
trekposten, de niet uit arbeid stammende inkomsten van de
vrouw en alle niet persoonsgebonden inkomsten van man en
vrouw bij de man belast blijven. Slechts indien de aftrek-
posten tot een negatief inkomen bij de man leiden, kunnen
ze via de maritale verlieskompensatie op het inkomen van
de vrouw in mindering gebracht worden.
Voor een gelijke behandeling van de spiegelbeeldechtparen
zouden alle drie genoemde komponenten belast moeten kunnen
worden bij de partner met het hoogste inkomen uit tegen-woordige arbeid<of uit een W.A.0. uitkeringD Bovendien
zouden man en vrouw van belastingvrije voet moeten kunnen
wisselen. Hierdoor zou ook bij het huidige stelsel inte-
grale rolwisseling mogelijk zijn. Het huidige stelsel

29

zou dan behalve door het verschil in belastingvrije voe-
ten van man en vrouw, alleen nog maar van een zuiver indi-
vidueel stelsel met integrale rolwisseling verschillen
door het beperkt zijn van de zelfstandige heffing op de
persoonsgebonden inkomsten tot het inkomen uit tegenwoor-
dige arbeid.
De verruimde voetwisseling wordt bij het huidige stelsel
weer teruggedraaid zodra het belastbare inkomen van de man
boven zijn belastingvrije voet uitstijgt. De man krijgt
dan weer de hoge en de vrouw weer de lage voet. Dit kan
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tot een forse stijging van het door een echtpaar verschul-
digde belasting leiden. Met name is dit het geval wanneer
het belastbare inkomen van de man zijn belastingvrije voet
maar even overtreft en de vrouw een hoog inkomen heeft. In
dit geval is het marginale tarief van de vrouw aanzienlijk
groter dan het marginale tarief van de man. Hierdoor gaat
de vrouw door de lagere voet aanzienlijk m&&r belasting
betalen dan de man door de hogere voet minder gaat beta-
len. Indien integrale rolwisseling mogelijk is komen noch
bij een zuiver individueel stelsel noch bij het huidige
stelsel dergelijke sprongen in de te betalen belasting
voor. Gaat de ene partner meer dan de andere partner ver-
dienen, dan gaan de nu op zijn inkomen in mindering te
brengen aftrekposten meer belastingbesparing opbrengen.
Hiertegenover staat dat de niet-zelfstandig belaste in-
komsten zwaarder belast worden. Indien het inkomen van de
ene partner dat van de andere maar in geringe mate gaat
overtreffen, zal het saldo van het fiscale voor- en nadeel
kwantitatief nooit erg groot zijn, omdat op het verschil
tussen de niet-zelfstandig belaste inkomsten en aftrekpos-
ten een maar iets hoger marginaal tarief wordt toegepast.
Heeft er een grotere inkomenssprong plaats, dan kan het
fiscale voor- en nadeel kwantitatief belangrijker worden.
Hoewel een negatief saldo voor het betrokken echtpaar ver-
velend is, moet er toch bedacht worden dat er een aanzien-
lijke inkomensstijging als veroorzaker van dit negatieve
saldo tegenover staat. Dit in tegenstelling tot de ver-
ruimde voetwisseling waar een kleine inkomensstijging tot
een groot fiscaal nadeel kan leiden.
Indien men bij ··het huidige stelsel integrale rolwisseling
zou toestaan, dan is het de vraag of dit niet in strijd
is met het uitgangspunt van dit stelsel. Volgens van Dijck
moet rolwisseling worden afgewezen, omdat hierdoor op de
man een fiscaal regime zou worden toegepast dat volgens
de opzet van het huidige stelsel bedoeld was om aan de ge-
huwde vrouw een fiscale stimulans te verschaffen om bui-
tenshuis te gaan werken. Er wordt dan door de rolwisseling
gesuggereerd dat de man apart belast moet worden om te
voorkomen dat zijn inkomen op de top van het inkomen van
zijn vrouw komt, hetgeen via een hoog marginaal tarief
zijn aanbod van arbeid zou kunnen afremmen.

30

Van Dijck acht een dergelijke stimulans voor de gehuwde
man om buitenshuis te gaan werken niet noodzakelijk. Daar-
om moet als de gescheiden belastingheffing voor bepaalde
echtparen onvoordelig is, dit niet door rolwisseling of
een verruimde voetwisseling opgelost worden, maar door de-
ze echtparen de mogelijkheid te bieden van een gezamenlij-
ke aanslag A la het oude samenvoegingsstelsel. Wanneer dit
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niet voordelig is, zullen deze echtparen ongetwijfeld
voor een gescheiden heffing blijven kiezen waardoor ze
zwaarder belhst blijven dan de spiegelbeeldechtparen. Van
Dijck acht dit niet bezwaarlijk omdat hij de gescheiden
heffing als een variant op het samenvoegingsstelsel ziet
met als doel een fiscale barridre voor de gehuwde vrouw
weg te nemen. Wanneer deze gescheiden heffing onvoordalig
is,  moet men daarom teruggaan  naar de samenvoeging  en  niet
naar een variant van de gescheiden aanslagregeling. Hier-
door zou men nog meer de relatieve positie verslechteren
van de echtparen met maar een kostwinner, die bij de hui-
dige regeling over eenzelfde inkomen altijd meer belas-
ting betalen dan een echtpaar waarvan de partners geza-

31menlijk dit inkomen verdienen.
Er moet erkend worden dat Van Dijk's voorstel sommige na-
delen vermijdt die aan het huidige stelsel kleven en niet
opgelost kunnen worden door de verruimde voetwisseling.
Te denken valt aan de echtparen waarvan de man bijvoorbeeld
als student een laag inkomen heeft waardoor aftrekposten
als hypotheekrente ook bij een toepassing van de verruim-
de voetwisseling maar een gering voordeel opleveren. Voor
de echtparen waarvan de man weliswaar geen laag inkomen
heeft maar toch aanzienlijk minder dan zijn vrouw verdient,
biedt het voorstel geen soelaas. Een samenvoeging  zal  veel-
al tot een hogere belastingdruk leiden waardoor ze een ge-
scheiden heffing volgens het huidige stelsel zullen blij-
ven prefereren. Hierdoor blijven ze meer belasting beta-
len dan het zogenaamde spiegelbeeldechtpaar. Tegen Van
Dijck's opvatting dat een toepassing van integrale rol-
wisseling in deze gevallen in strijd met de strekking van
het huidige stelsel is,kan men aanvoeren dat integrale
rolwisseling juist het logisch komplement van het huidige
stelsel is. Als men het wenselijk acht dat de gehuwde
vrouw niet door een samenvoeging van inkomens belemmerd
wordt om buitenshuis te gaan werken, dan ligt het voor de
hand haar ook toe te staan de rol van hoofd-kostwinster
op zich te nemen. Hiervoor pleit dat hoewel het huidige
stelsel mede verdedigd is op basis van het wegnemen van
een fiscale rem op het aanbod van arbeid door de gehuwde
vrouw,er toch ook gewezen is op de toegenomen maatschap-
pelijke zelfstandigheid van de buitenshuis werkende gehuw-
de vrouw. 32

Uit het voorafgaande kan worden gekonkludeerd dat inte-
grale rolwisseling niet in strijd is met de uitgangspun-
ten van het huidige stelsel. Wel in strijd met deze uit-
gangspunten zou een zelfstandige heffing van de gehuwde
vrouw zijn die zich niet beperkt tot haar inkomsten uit
arbeid, omdat het begrip maatschappelijke zelfstandigheid
van de gehuwde vrouw betrokken wordt op haar deelneming
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aan het arbeidsproces. Een verder gaande zelfstandige hef-
fing zou voorts niet op zijn plaats zijn omdat als de ge-
huwde vrouw niet buitenshuis werkt er geen sprake is van
verlies van gezinsarbeid. En dit verlies vormde juist een
van de motieven om de inkomsten uit arbeid zelfstandig te
belasten.

4.6.2. Belastingheffing van gehuwden en ongehuwden vol-
gens het huidige stelsel. 33

Het huidige Nederlandse stelsel belast twee samenwonenden
ongehuwden geheel zelfstandig. Hierdoor worden bij de sa-
menwonenden ongehuwden niet alleen de inkomsten uit arbeid
en de feitelijk gedreven onderneming maar ook alle andere
persoonsgebonden en niet-persoonsgebonden inkomsten apart
belast. Gezien de progressie is dit voor de ongehuwd sa-
menwonenden een voordelige zaak. Heeft slechts een der on-
gehuwde een inkomen, dan betalen de ongehuwd samenwonen-
den meer belasting dan een vergelijkbaar echtpaar omdat
de belastingvrije voet van een ongehuwde beneden de vrije
voet van de gehuwde man ligt. Wanneer er geen sprake is
van dienstbetrekking, zal de het huishouden verzorgende
partner over de beloning in geld of natura die hij hier-
voor ontvangt als regel niet belast worden, omdat deze
arbeid niet in het ekonomisch verkeer plaatsvindt. Deze
beloning is echter ook niet voor de partner die hem ver-
strekt als buitengewone last of persoonlijke verplichting
aftrekbaar.
In de sfeer van de aftrekposten hangt het van de feitelij-
ke omstandigheden af, of de ongehuwden ten opzichte van
de gehuwden in het voor- of nadeel zijn. Voordelig voor
de ongehuwden is in ieder geval dat zij in tegenstelling
tot de gehuwden beide de maximale aftrek voor lijfrente-
premies kunnen krijgen. Bij de buitengewone lasten en de
giften zijn de gehuwden in die zin in het voordeel dat
alle buitengewone lasten en giften van een echtpaar aan
de man worden toegerekend, terwijl de drempels waarboven
deze uitgaven aftrekbaar zijn door het inkomen van de ge-
huwde man bepaald worden. De ongehuwden daarentegen heb-
ben elk een door hun eigen inkomen bepaalde drempel waar-
door de aftrekbare bedrager kleiner zijn dan bij gehuwden
die in vergelijkbare omstandigheden verkeren.Heeft slechts
een der ongehuwden een inkomen dan zijn bovendien de bui-
tengewone lasten en giften van de niet-verdienende partner
niet aftrekbaar bij de andere partner. Bij de giften hoeft
dit echter geen problemen op te roepen door deze door de
verdiende partner te laten verrichten. Een nadeel voor
de gehuwden ontstaat echter weer wanneer de man een laag
en de vrouw een hoog inkomen heeft. In deze situatie leve-
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ren dezelfde aftrekbare bedragen bij de gehuwden minder
op dan bij de ongehuwden. Dit nadeel neemt af wanneer de
verruimde voetwisseling en de maritale verlieskompensatie
kunnen worden toegepast.
Zijn de ongehuwden voor de onverdeelde helft mede-eigenaar
van het huis waarin ze wonen, dan zal ieder der ongehuw-
den zijn aandeel in de ekonomische huurwaarde onder aftrek
van zijn aandeel in de kosten als inkomen moeten opgeven.
Bij de gehuwden daarentegen wordt steeds het huurwaarde-
forfait toegepast.
De zelfstandige heffing van de ongehuwden heeft tot gevolg
dat de ongehuwde vrouw in tegenstelling tot de gehuwde
vrouw ook over haar pensioen en haar inkomsten uit vermo-
gen zelfstandig belast wordt. Ook bij de winst uit onder-
neming is er een verschillende behandeling omdat voor het
zelfstandig belasten van deze inkomsten ten aanzien van
de ongehuwde vrouw niet de eis gesteld wordt dat ze de on-
derneming feitelijk drijft. Bij een tweerelatie buiten de
echt kan verder de ene partner als werknemer in de onder-
neming van de andere partner werkzaam zijn. Hierdoor kan
de ongehuwde vrouw in tegenstelling tot de gehuwde vrouw
eigen pensioenrechten opbouwen. Een verschillende behande-
ling in de sfeer van de onderneming vindt verder plaats
bij de oudedagsreserve, de stamrechtvrijstelling en de
winst uit aanmerkelijk belang.
Uit het bovenstaande blijkt dat een tweerelatie buiten de
echt ten opzichte van een echtpaar in het voordeel is wan-
neer beide partner over inkomsten beschikken die bij de
gehuwden gezamenlijk belast worden. Heeft slechts een der
partner een inkomen dan zijn de gehuwden in het voordeel.
Er is dus geen sprake van neutraliteit ten opzichte van
het huwen en het al dan niet gehuwd samenwonen. Op de
vraag of het huwelijk voor- of nadelig is als beide part-
ners een inkomen uit arbeid hebben, wordt later uitvoerig
teruggekomen (hoofdstuk 6). Er wordt dan mede aandacht be-
steed aan de sociale premies.

4.7. NEUTRALITEIT TEN OPZICHTE VAN DE KEUZE TUSSEN BUI-
TENSHUIS EN THUIS WERKEN

4.7.1. Probleemstelling

Tot nu toe kwamen drje vormen van neutraliteit aan de or-

de, namelijk de neutraliteit van de fiscus ten aanzien
van het al dan niet buiten de echt samenwonen, de neutra-
liteit ten aanzien van het huwen en de neutraliteit ten
aanzien van de maatschappelijke zelfstandigheid van de
gehuwde vrouw. Nog niet behandeld werd de vraag op welke
wijze de fiscus neutraal kan zijn ten opzichte van de keu-
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ze door de gehuwde vrouw tussen thuis en buitenshuis wer-
ken.
Met het woord neutraal bedoelen we hier niet dat de in-
komstenbelasting geen invloed heeft op de wijze waarop de
gehuwde vrouw haar beschikbare tijd over buitenshuis wer-
ken, thuis werken en vrije tijd verdeeld. Een dergelijke
opvatting van neutraliteit is zinloos omdat de inkomsten-
belasting altijd een zekere invloed op het aanbod van ar-
beid door de gehuwde vrouw zal hebben, en daarom nooit in
deze zin neutraal zal zijn. Alleen al de door haar echt-
genoot te betalen inkomstenbelasting zal haar aanbod van
arbeid beinvloeden. Immers naarmate de man zwaarder belast
wordt, zal zijn echtgenote eerder geneigd zijn meer arbeid
aan te bieden ten einde het beschikbare gezinsinkomen op
peil te houden. (inkomenseffekt)
Het woord neutraal zullen we ook niet definioren als het
niet beInvloeden van de verhouding tussen de prijzen waar-
mee de gehuwde vrouw te maken heeft omdat hieraan alleen
de slechts in theorie denkbare poll-tax voldoet. We zullen
ons tevreden stellen met een beperktere betekenis van het
woord neutraliteit. Als neutraal zullen we die heffing be-
schouwen waarbij het gedurende een aantal uren buitens-
huis werken door de gehuwde vrouw met een gelijktijdige
inschakeling voor hetzelfde aantal uren van vervangende
huishoudelijke hulp, slechts tot een extra belastinghef-
fing leidt voorzover het buitenshuis te verdienen bruto-
inkomen de kosten van deze huishoudelijke hulp overtreft.
Anders gezegd: de belastingheffing is neutraal indien
deze niet mede beInvloedt of het buitenshuis werken met
inschakeling van vervangende huishoudelijke hulp een po-
sitief (of negatief) saldo oplevert. Dit betekent echter
niet, zoals we uitgaande van variabele werktijden zullen
aantonen, dat een in deze zin neutrale fiscus geen invloed
uitoefent op het totale aantal uren dat thuis en buitens-
huis gewerkt wordt. Het houdt evenmin in dat de belasting-
heffing de beslissing om al dan niet buitenshuis te gaan
werken, niet beInvloedt.
De inhoud van dit begrip neutraliteit wijkt af van de in-
houd die in de Nota Grapperhaus aan dit begrip gegeven
werd. In deze nota werd gesteld dat bij een heffing naar
draagkracht de belastingheffing neutraal is ten aanzien
van het buitenshuis werken door de gehuwde vrouw, Met34

het woord neutraal wordt hier dan niet het voorkomen van
een fiscale invloed op de beslissing om buitenshuis te
gaan werken bedoeld. Veeleer wil men zich neutraal opstel-
len ten opzichte van de invloed die een heffing naar
draagkracht heeft op de bereidheid van de gehuwde vrouw
om buitenshuis te gaan werken. Anders gezegd: of van een
heffing naar draagkracht in dit opzicht een stimulerende
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of een afremmende invloed zal uitgaan, is voor de fiscus
niet relevant als de heffing naar draagkracht maar gerea-
liseerd wordt.
Uitgaande van de inhoud die wij aan het begrip neutrali-
teit geven, zal in het onderstaande aangegeven worden op
welke wijze deze neutraliteit door de fiscus bereikt kan
worden.

4.7.2. Variabele werktijden

4.7.2.1. Uitgangspunten

In deze subparagraaf onderzoeken we voor variabele werk-
tijden hoe de fiscus in de door ons bedoelde zin neutraal
kan zijn. Er zullen zodanige veronderstellingen gemaakt
worden dat een neutrale heffing impliceert dat de gehuwde
vrouw de huishoudelijke arbeid uitbesteedt met behulp van
buitenshuis verdiend inkomen wanneer het bruto buitenshuis
te verdienen inkomen groter is dan de kosten van een huis-
houdelijke hulp. Er zal aangetoond worden dat zelfs in de-
ze situatie de inkomstenbelasting invloed uitoefent op de
wijze waarop de gehuwde vrouw haar beschikbare tijd over
thuis werken, buitenshuis werken en vrije tijd verdeelt.
Op welke wijze de gehuwde vrouw haar beschikbare tijd in-
deelt, wordt behalve door het buitenshuis te verdienen in-
komen, de kosten van huishoudelijke hulp, het inkomen van
haar echtgenoot en het belastingregime mede bepaald door
de "disutilities" en de "utilities" die aan het thuis en
buitenshuis werken verbonden zijn. Naast de waardering
die de gehuwde vrouw zelf heeft voor het soort werk dat
ze verricht, rekenen we hiertoe ook de sociale waardering
die ze als huisvrouw of als buitenshuis werkende gehuwde
vrouw geniet. Vooral als er kinderen zijn, zal haar keuze
mede beinvloed worden door haar oordeel over de vraag of
ze thuis op een gelijkwaardiye manier door een huishoude-
lijke hulp te vervangen is.3
Wanneer de genoemde krachten sterk zijn, dan kan zich de
situatie voordoen dat binnen zekere marges veranderingen
in het buitenshuis te verdienen inkomen, de prijs van een
huishoudelijke hulp, het inkomen van de echtgenoot en het
belastingregime geen invloed uitoefenen op de tijdsbeste-
ding van de gehuwde vrouw. Zo kan een gehuwde vrouw met
kleine kinderen bij een forse belastingverlaging voor bui-
tenshuis werkende gehuwde vrouwen toch voor het huisvrouw-
zijn. blijven kiezen. Het inkomen dat ze zichzelf als scha-
duwprijs voor haar aktiviteiten toerekent, overtreft dan
kennelijk ook na deze belastingverlaging het buitenshuis
te verdienen netto inkomen.
Het bovenstaande leert ons dat slechts door stringente
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veronderstellingen te maken aangetoond kan worden dat een
neutrale heffing ertoe leidt dat bij een positief verschil
tussen het buitenshuis te verdienen bruto inkomen en de
kosten van een huishoudelijke hulp, de gehuwde vrouw de
huishoudelijke arbeid uitbesteed met behulp van buitens-
huis verdiend inkomen. Hetzelfde geldt indien men bewijzen
wil dat de tijdsbesteding van een gehuwde vrouw ook door
een in onze zin neutrale heffing beinvloed wordt.
Gegeven de noodzaak stringente veronderstellingen te maken
veronderstellen we dat de gehuwde vrouw zelf kan bepalen
hoeveel uren ze thuis en buitenshuis werkt. Wel wordt ze
geacht altijd een aantal uren thuis en/of buitenshuis te
werken. Het thuis en buitenshuis werken zelf wordt geacht
geen "utilities" of "disutilities" op te leveren. Tevens
gaan we ervan uit dat de gehuwde vrouw thuis op een ge-
lijkwaardige wijze door een huishoudelijke hulp vervangen
kan worden. De gehuwde man wordt verondersteld altijd een-
zelfde aantal uren buitenshuis te werken en thuis nooit
huishoudelijk werk te verrichten. Bij een konstante loon-
voet is daardoor zijn geldinkomen een onveranderlijke
grootheid. Dit impliceert dat de beslissing hoeveel de
gehuwde vrouw werkt wel beinvloed wordt door het inkomen
van de echtgenoot, maar dat omgekeerd het inkomen van de
vrouw geen invloed heeft op het aantal uren dat de echt-
genoot werkt. Onder de geschetste omstandigheden staat
een echtpaar voor de keuze hoe de tijd van de gehuwde
vrouw over vrije tijd, thuis en buitenshuis werken ver-
deeld moet worden. Bovendien moet bepaald worden hoeveel
huishoudelijke arbeid uitbesteed wordt, en hoeveel andere
konsumptiegoederen op de markt gekocht worden.
In de verdere tekst gaan we er eenvoudigheidhalve van uit
dat de keuze die uiteindelijk gemaakt wordt, uitsluitend
tot stand komt op grond van de preferenties van de vrouw.
De man wordt geacht op deze keuze geen invloed uit te oe-
fenen. In feite doen we alsof de gehuwde vrouw een alleen-
staande is die behalve over haar eigen arbeidskracht ook
nog over een geldinkomen beschikt dat niet uit arbeid
stamt. Op deze wijze wordt geabstraheerd van moeilijke
zaken als het interdependent zijn van de nutsfunkties van
man en vrouw en van de vraag hoe het beschikbare budget
over man en vrouw verdeeld wordt.
Veronderstelt men dat de gehuwde vrouw naar nutsmaximali-
satie streeft, dan kan het voorafgaande als volgt in een
formule weergegeven worden:

Uv = f (lv' lh' xh' x) (4.1)

Het nut dat de gehuwde vrouw kan bereiken, is afhankelijk
van haar vrije tijd (lv), de huishoudelijke arbeid die ze
zelf verricht (lh), de huishoudelijke arbeid die ze uit-
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besteedt (xh) en de overige konsumptie (x). Als maatstaf
voor de zelf verrichte huishoudelijke arbeid (lh) is ge-
kozen voor het aantal uren dat de gehuwde vrouw thuis
werkt. De huishoudelijke arbeid die uitbesteed wordt (xh),
is uitgedrukt in het aantal uren dat de gehuwde vrouw
zelf nodig zou hebben om deze arbeid te verrichten. Omdat
verondersteld werd dat een huishoudelijke hulp de gehuwde
vrouw thuis op een gelijkwaardige wijze kan vervangen,
zijn xh en lh onderling uitwisselbaar zonder dat hierdoor
het nut beInvloed wordt.
Het budget waarover de gehuwde vrouw beschikt, is gelijk
aan B. Zonder inkomstenbelasting is dit budget gelijk aan
het maximum aantal uren dat de gehuwde vrouw per periode
kan werken (kv) vermenigvuldigd met het buitenshuis te ver-
dienen uurloon wv plus het inkomen van de man YA . Het
budget B kan de gehuwde vrouw besteden aan vrije tijd (lv)
en het zelf verrichten van huishoudelijke arbeid (lh) te-
gen een prijs van wv, het uitbesteden van huishoudelijke
arbeid (xh) tegen een prijs van Ph en aan andere konsump-
tiegoederen tegen een prijs van PX· Er wordt geabstraheerd
van besparingen. Het budget luidt nu als volgt:

B = kvwv+YA = Lvwv+lhwv + xhph + Xpx (4.2)

Wanneer er geen inkomstenbelasting geheven wordt en de
prijzen Ph en wv aan elkaar gelijk zijn, dan kan met be-
hulp van ae multiplier van Lagrange bewezen worden dat
het nut maximaal is, indien:

3U/3 lv = 3U/3 lh = 3U/3x 3U/3x (4.3)h=
w        w        Ph       PV                        V                                                    X

Hierbij wordt aangenomen dat d2U kleiner dan nul is.
Het waarderen van lv en lh in (4.3) tegen de prijs van wv
berust op de gemaakte veronderstellingen dat de gehuwde
vrouw altijd een aantal uren thuis en/of buitenshuis werkt
en dat xh en lh aan elkaar gelijkwaardig zijn. De laatste
veronderstelling heeft men niet nodig als de gehuwde vrouw
altijd een aantal uren buitenshuis werkt, omdat lv en lh
dan kennelijk tegen het gederfd uurloon wv gewaardeerd
worden. Werkt de gehuwde vrouw alleen maar binnenshuis
dan hebben lv en lh alleen maar een prijs van wv indien
het zelf verrichten van de huishoudelijke arbeid epn per-
fekt substituut voor een huishoudelijke hulp vormt. Im-
mers slechts dan mag men de prijs van lh en daardoor ook
de prijs van lv aan wv gelijkstellen.
Wanneer Ph = wv maakt het voor de gehuwde vrouw niets uit
of ze de huishoudelijke arbeid zelf verricht of deze uit-
besteed. Is echter  Ph  >  wv  dan  is het goedkoper  om  de  huis-
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houdelijke arbeid zelf te verrichten. Uit (4.3) verdwijnt
dan de derde term. Immers als lh goedkoper dan xh is, zal
de gehuwde vrouw onder de gemaakte veronderstellingen al-
leen nog maar lv, 1h en x tegen elkaar afwegen. Het goed
xh verdwijnt dan uit de nutsfunktie en de budgetfunktie.
Als Ph groter dan wv is, betekent dit echter niet dat de
gehuwde vrouw bij deze prijsverhouding niet buitenshuis
werkt. Te denken valt bijvoorbeeld aan een vrouw met een
lage waardering voor vrije tijd en een hoge waardering
voor de konsumptiegoederen©Feze vrouw doet zelf het huis-
houden omdat geldt wv< Ph' maar zal ondanks deze prijs-
verhouding toch een aantal uren buitenshuis werken om de-
ze konsumptiegoederen te financieren. Is wv> Ph dan kan
men een duidelijker uitspraak doen. De gehuwde vrouw zal
dan altijd buitenshuis werken omdat het goedkoper is om
het huishoudelijke werk uit te besteden. In dit geval ver-
dwijnt de tweede term uit (4.3)
De beschreven keuzeproblematiek is een bijzonder geval van
de keuzeproblematiek zoals die met name door Becker aan

36de orde is gesteld. Deze auteur beschouwt de gezinshuis-
houding niet alleen als een konsumptie- maar ook als een
produktiehuishouding. Deze produktiehuishouding produceert
de konsumptiegoederen ten behoeve van het gezin. De pro-
duktie vindt plaats met behulp van arbeid (tijd) en op de
markt gekochte goederen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
het bereiden van een maaltijd. Worden er duurzame konsump-
tiegoederen bij de produktie gebruikt dan worden de dien-
sten van deze goederen als input genomen. De kern van het
verhaal is dat gegeven de produktiemogelijkheden en de
nutsfunktie van een gezin de tijdsbesteding van een gezin
afhankelijk is van het buitenshuis te verdienen uurloon
(de prijs van tijd) en de prijzen van de marktgoederen.
Ter illustratie: een stijging van de loonvoet bij konstan-
te overige prijzen leidt uit hoofde van het substitutie-
effekt tot een geringere input van tijd binnen het gezin.
Niet alleen zal men binnen het gezin overschakelen naar
produktiemethoden die minder tijd vragen maar bovendien
zullen de goederen waarvan de produktie relatief veel tijd
vergt minder gevraagd worden. Door dit alles ontstaat een
grotere vraag naar marktgoederen en zal meer buitenshuis
gewerkt worden om deze goederen te financieren.
Bij de keuzeproblematiek in deze paragraaf hebben we de
substitutiemogelijkheid die het gezin als producent heeft
beperkt tot het al dan niet uitbesteden van huishoudelijk
werk. Voor de rest wordt de traditionele analyse van de
invloed van de inkomstenbelasting op het aanbod van ar-
beid gevolgd die het gezin alleen als een konsumptiehuis-
houding ziet en het nut alleen afhankelijk stelt van het
buitenshuis te verdienen inkomen en van vrije tijd.
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4.7.2.2. De verstoring der neutraliteit door de
inkomstenbelasting

De verstoring van de neutraliteit door de inkomstenbelas-
ting zullen we achtereenvolgens voor een proportionale en
een progressieve inkomstenbelasting behandelen die over
het buitenshuis te verdienen inkomen geheven wordt. Wan-
neer het proportionele tarief tv bedraagt en we de belas-
tingvrije voet op nul stellen, luidt de budgetfunktie als
volgt:

Bt=kJ l-tv)wv+ (1-tA) YJ=lv (1-tv) wv+lh ( 1-tv)wv+Xhph+XPx
(4.4)

waarbij Bt het netto-budget, en (1-tA)Y& het netto-inko-
men van de man weergeeft. a) Het nut is maximaal indien
geldt:

3U/31v = BU/alh   = 3U/exh = 3U/3x
(4.5)

(1-tv)WV (1-tv)Wv     Ph       Px

Opgemerkt moet worden dat (4.5) in deze vorm slechts
geldt indien Ph=(1-tv)wv· Dit is af te leiden uit de twee-
de en derde term.
De invloed van de inkomstenbelasting is het duidelijkst
aan te geven indien men veronderstelt dat wv=Ph· Zonder
inkomstenbelasting is het dan indifferent voor de gehuw-
de vrouw of ze haar huishouden zelf doet of buitenshuis
gaat werken om hiermee een huishoudelijke hulp te finan-
cieren. Met een inkomstenbelasting op het buitenshuis ver-
diende inkomen wordt het echter aantrekkelijker om het
huishouden zelf te doen. De prijs hiervan, (1-tv)wv, is
dan lager dan Ph, de prijs van het uitbesteden. In dit ge-
val verdwijnt uit (4.5) de derde term omdat dan alleen
nog maar lv, 1h en x tegen elkaar afgewogen worden. Het
is immers aantrekkelijker geworden de huishoudelijke ar-
beid zelf te verrichten dan deze uit te besteden met be-
hulp van buitenshuis verdiend inkomen. Ook indien wv gro-
ter dan ph is,heeft de inkomstenbelasting een dergelijke
invloed zolang (1-tv)WV maar kleiner dan Ph is.
Gaan we uit van een progressieve inkomstenbelasting dan
bepaalt het marginale tarief van de gehuwde vrouw (Tv)
aan de marge de prijzen van lv en lh· Zolang wv=v=Ph is het
altijd aantrekkelijk om zelf het huishouden te doen om-
dat dan (1-Tv)wv kleiner dan Ph is. Geldt wv > Ph, dan is
zelf het'huishouden doen voordelig dan het uitbesteden van
deze arbeid met behulp van buitenshuis verdiend inkomen
zolang(1-Tv)wv kleiner dan Ph is. Omdat echter het margi-
nale tarief daalt naarmate men minder buitenshuis werkt,
a) Er geldt tv = tA
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kan (1-Tv)wv groter dan Ph worden. Voor het aantal uren
huishoudelijke arbeid waarvoor deze prijsverhouding geldt,
vormt het uitbesteden van de huishoudelijke arbeid het
aantrekkelijkste alternatief. Er zal dan een deel van de
huishoudelijke arbeid zelf verricht worden en een deel
uitbesteed worden waarvoor respektievelijk geldt:

(1-Tv)wv < Ph en (1-Tv)wv , ph'

4.7.2.3. Drie methoden om de neutraliteit te herstellen

Wil men verhinderen dat de inkomstenbelasting mede be-
paalt of de gehuwde vrouw het huishoudelilk werk zelf doetof dit uitbesteed,  dan kan dit op drie manieren bereikt-
worden. Dit zal hieronder bewezen worden. In eerste in-
stantie gaan we van de veronderstelling uit dat de inkom-
stenbelasting niet progressief maar proportioneel is. Het
proportionele tarief tv wordt geacht over het hele belast-
bare inkomen toegepast te worden. Door te abstraheren van
een belastingvrije voet, hoeven we geen onderscheid te
maken tussen de prijzen van gewerkte uren die wel en niet
tot belastingheffing leiden. De drie methoden om de neu-
traliteit te herstellen zijn de volgende:

a. Een gehuwde vroue die zelf het huishouden doet, wordt
hiervoor door de fiscus het uurloon (wv) toeqerekend
dat ze buitenshuis kan verdienen. Op dit toegerekende
uurleon wordt hetzelfde tarief (tv) toegepast dat voor
het buitenshuis verdiende inkomen geldt. Een uur zelf
verrichte huishoudelijke arbeid kost dan (1-tv)wv aan
gederfd uurloon dat men buitenshuis kan verdienen plus
de belasting (tvwv) die men over het toegerekende uur-
loon moet betalen. Aangezien (1-tv)wY+tvwv=wv is de
prijs van zelf verrichte huishoudelilke arbeid gelijk
aan de prijs die betaald wordt wanneer er geen inkom-
stenbelasting geheven zou worden. Het gevolg is dat net
als in een situatie zonder inkomstenbelasting huishou-
delijke arbeid zelf verricht of uitbesteed wordt indien
respektievelijk wv kleiner of groter dan Ph is.

b. Hetzelfde resultaat kan bereikt worden door de zelf
verrichte huishoudelijke arbeid te belasten over een
toegerekend uurloon dat gelijk is aan Ph· De prijs van
zelf verrichte huishoudelijke arbeid wordt dan
(1-tv)wv + tvph. Deze prijs is kleiner of groter dan
Ph al naar gelang wv kleiner of groter dan Ph is zodat
we hetzelfde resultaat als onder a bereiken.

c. De derde methode bestaat uit het fiscaal aftrekbaar
stellen van de kosten van huishoudelijke hulp voor de
buitenshuis werkende vrouw. De prijs van huishoudelijke

37hulp wordt nu (1-tv)Ph· Doet men deze arbeid zelf dan
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is de prijs (1-tv)wv· Hierdoor komen we ten aanzien
van het al dan niet uitbesteden van huishoudelijke
arbeid hier tot hetzelfde resultaat als onder a en b.

Veronderstellen we in plaats van een proportionele inkom-
stenbelasting zonder belastingvrije voet een progressieve
inkomstenbelasting met een vrije voet, dan wordt de prijs
van lh aan de marge door het marginale tarief bepaald.
Ook onder deze veronderstelling komen we tot de konklusie
dat de fiscus met behulp van de onder a, b en c vermelde
methoden neutraal kan zijn in de hier bedoelde zin. Het
gemakkelijkste kan dit aangetoond worden door te veronder-
stellen dat wv gelijk aan Ph is. Het substitueren van een
uur buitenshuis werken plus een uur huishoudelijke hulp
door het gedurende een uur zelf verrichten van de huis-
houdelijke arbeid zal ook bij een progressieve inkomsten-
belasting altijd een netto bate gelijk aan nul opleveren.
Het bewijs hiertoe is gelijk aan dat indien men uitgaat
van proportionele tarieven. Voor tv dient men dan steeds
TV te lezen.

4.7.2.4. Neutraliteit en aanbod van arbeid

Het op drie manieren kunnen verhinderen dat de inkomsten-
belasting mede bepaalt of de gehuwde vrouw zelf haar huis-
houden doet of deze arbeid met behulp van buitenshuis ver-
diend inkomen uitbesteed, houdt noch in dat de inkomsten-
belasting geen invloed heeft op het aantal uren dat thuis
en/of buitenshuis gewerkt wordt, noch dat de inkomstenbe-
lasting niet mede bepaalt of de gehuwde vrouw al dan niet
buitenshuis werkt.
De reden hiervoor is dat ook bij een in deze zin neutra-
le heffing er inkomens- en substitutie- effekten optreden.
In de eerste plaats is er een inkomenseffekt dat loopt via
de belastingheffing over het inkomen van de man. Naarmate
de man zwaarder belast wordt, zal bij gelijkblijvende ove-
rige omstandigheden door de gehuwde vrouw minder vrije
tijd, konsumptiegoederen en door haarzelf of door anderen
verrichte huishoudelijke arbeid gevraagd worden. De daling
van de vraag naar vrije tijd leidt ertoe dat de gehuwde
vrouwen een groter aantal uren gaan werken. Voor zover ze
reeds buitenshuis werkten, zullen ze meer uren buitenshuis
geen werken.
Het grotere aanbod van arbeid'geldt ook voor de gehuwde
vrouw die niet buitenshuis werkt en thuis zelf het huis-
houden verzorgt. Onder de gemaakte veronderstellingen zijn
dit gehuwde vrouwen waarvoor geldt dat wv kleiner dan Ph
is. Omdat deze vrouwen bij een groter aanbod van arbeid
minder thuis in de huishouding gaan werken, zullen nu ook

*Het aanbod van arbeid is gelijk aan het verschil tussen
k  en 1 .
V V
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deze vrouwen een aantal uren buitenshuis gaan werken. Hier-
door beinvloedt de belastingheffing van de gehuwde man de
keuze door de gehuwde vrouw tussen al dan niet buitenshuis
werken.
De belastingheffing van de gehuwde vrouw zelf heeft zowel
een inkomens- als een substitutie-effekt. We nemen verder
aan dat de hier aan de orde zijnde neutraliteit bereikt
wordt door de huishoudelijke arbeid die de gehuwde vrouw
zelf verricht tegen wv per uur te belasten (zie alterna-
tief 4, tabel 4.1). Door de belastingheffing van de gehuw-
de vrouw zal deze minder te besteden hebben. Dit leidt tot
een inkomenseffekt dat soortgelijke gevolgen heeft als het
door de belastingheffing van de man veroorzaakte inkomens-
effekt. Dit betekent ondermeer dat de vraag naar vrije tijd
afneemt, waardoor het aanbod van arbeid toeneemt; de ge-
huwde vrouw die zelf de huishoudelijke arbeid verricht,
zal minder uren aan deze arbeid gaan besteden. Omdat de
prijsverhoudingen veranderen, treden er ook substitutie-
effekten op. Door mede lh over de waarde wv te belasten,
zal vrije tijd goedkoper worden ten opzichte van de zelf
verrichte huishoudelijke arbeid, de uitbestede huishoude-
lijke arbeid en de overige konsumptiegoederen (vergelijk
de alternatieven 4 en 1 uit de tabel 4.1). Het hieruit re-
sulterende substitutie-effekt leidt tot een grotere vraag
naar vrije tijd en dus tot een kleiner aanbod van arbeid
door de gehuwde vrouw. Gehuwde vrouwen die alleen thuis
in het huishouden werken, zullen hieraan minder uren gaan
besteden. Neemt men het inkomens- en het substitutie-
effekt tesamen dan kan afhankelijk van het gewicht van de-
ze effekten, de gehuwde vrouw per saldo meer, minder of
hetzelfde aantal uren gaan werken. Het inkomens- en het
substitutie-effekt samen leiden er wel toe dat een gehuwde
vrouw die zelf het huishouden doet een geringer aantal uren
hieraan gaat besteden. Als gevolg hiervan zal ze, voor zo-
ver ze dit niet reeds deed, een aantal uren buitenshuis
gaan werken indien haar totale aanbod van arbeid stijgt of
gelijk blijft. Indien haar totale aanbod van arbeid daalt,
is het onbepaald of ze al dan niet buitenshuis gaat
werken.
Zou men het optreden van het substitutie-effekt willen
voorkomen, dan zou de gehuwde vrouw niet alleen over het
buitenshuis verdiende inkomen maar ook over lh en lv naar
het buitenshuis te verdienen uurloon wv belast moeten wor-
den. De prijzen van lv, lh, xh en x zijn dan zowel zonder
als met inkomstenbelasting gelijk aan respektievelijk wv,
WV'Ph en PX (vergelijk de alternatieven 1 en 2 uit de tabel
4.1). De inkomstenbelasting  is  dan  tot een poll-tax gewordei
Een dergelijke belasting kent alleen een inkomens-effekt
waarvan de gevolgen in het voorafgaande vermeld werden.
Samenvattend kan men stellen dat bij variabele werktijden
een in onze zin neutrale inkomstenbelasting invloed uit-
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oefent op het aantal uren dat de gehuwde vrouw thuis en/
of buitenshuis werkt. Voorts wordt de keuze tussen al dan
niet buitenshuis werken beInvloed. Wat wel verhinderd kan
worden, is dat de belastingheffing mede bepaalt of de ge-
huwde vrouw de huishoudelijke arbeid zelf verricht, of
buitenshuis gaat werken en deze arbeid uitbesteed. Als
methoden werden hiertoe achtereenvolgens het belasten  van
de zelf verrichte huishoudelijke arbeid tegen een toege-
rekend uurloon van wv of Ph en het fiscaal aftrekbaar
stellen van de kosten van de uitbestede huishoudelijke
arbeid ten tonele gevoerd.

Tabel 4.1  a)

De prijzen van de goederen lv, lh, xh en x
bij zes verschillende alternatieven.

1 2 3    4 5 6

geen I.B. alleen 3 + I.B.  3 + I.B. 3 met Ph
I.B. over I.B. over over lh   over lh   aftrekbaargoe- kv.wv (kilv-lh)wv tegen de tegen de  voor I.B.

deren
waarde wv waarde Ph

1     wv   wv (1-tv)wv (1-t )W (1-tv)wv  (1-tv)wvV             V V
1     w    w   (1-t )w        w      (1-t )w (1-t )wh            v v V  V         V          V V V V

+ tvPh
xh    Ph   Ph     Ph          Ph        Ph     (1-tvlph

X     px   Px    PX            X          X           XP          P           P

a)- 4,5 en 6 korresponderen met respektievelijk de eer-
der genoemde oplossingen a, b en c. De term k geeft
het aantal uren aan dat beschikbaar is voor vrije
tijd, thuis werken en buitenshuis werken.

- Er is een proportionele I.B. verondersteld.

4.7.3. VASTE WERKTIJDEN

4.7.3.1. Uitgangspunten

De voorafgaande analyse heeft voor de praktijk maar een
beperkte waarde. Niet alleen is de veronderstelling van
variabele werktijden in strijd met de realiteit waar vaste
werktijden overheersen, maar bovendien zijn de methoden
om de hier aan de orde zijnde neutraliteit te bereiken
niet alledrie in de praktijk toepasbaar. Wat het laatste
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betreft kan gewezen worden op de praktische onmogelijk-
heid om de huisvrouw op basis van het aantal in haar ei-
gen huishouden gewerkte uren een inkomen toe te kennen.
In de praktijk zal dan iedere huisvrouw suggereren nau-
welijks in het huishouden te werken. Hierdoor vallen twee
van de oplossingen weg. Behalve deze praktische moeilijk-
heid zou men ook bij een van deze twee oplossingen op het
probleem stuiten, dat geen enkele huisvrouw ervoor zou
voelen belast te worden op basis van het inkomen dat ze
buitenshuis per uur zou kunnen verdienen. Bovendien is
dit inkomen veelal onbekend.
In deze subparagraaf zullen we voor vaste werktijden on-
derzoeken of er een regeling mogelijk is, waarbij de fis-
cus in de door ons gedefinieerde zin neutraal staat ten
aanzien van het buitenshuis werken door de gehuwde vrouw.
Bij vaste werktijden heeft de gehuwde vrouw in de meeste
gevallen alleen de keuze tussen hele of halve dagen bui-
tenshuis werken. Verder blijft, althans in theorie, de
keuzemogelijkheid voor de gehuwde vrouw groot. Als huis-
vrouw kan ze kiezen tussen veel tijd aan het huishouden
besteden of juist deze tijd minimaliseren. Bovendien kan
bij een hoog inkomen van de man een deel van de huishou-
delijke arbeid uitbesteed worden. De buitenshuis werken-
de gehuwde vrouw kan als ene uiterste alle huishoudelij-
ke arbeid uitbesteden en als andere uiterste al het huis-
houdelijk  werk in de avonduren verrichten. Tussen deze
twee uitersten zijn natuurlijk vele kombinaties moge-
lijk.
Deze keuzemogelijkheid betekent dat voor de gehuwde vrouw
niet alleen de netto-bate van het buitenshuis werken, ge-
definieerd als het saldo van het buitenshuis te verdie-
nen inkomen en de kosten van vervangende huishoudelijke
hulp, medebepalend is voor het al dan niet buitenshuis
werken. Zo zullen veel gehuwde vrouwen vooral geinteres-
seerd zijn in de vraag, wat het buitenshuis werken ople-
vert als ze 's avonds zelf het huishouden doen. In het
onderstaande zullen we aan een tweetal netto-baten aan-
dacht besteden. Onder netto-bate verstaan we dan steeds
het netto-inkomen dat de gehuwde vrouw kan verwerven
door buitenshuis te gaan werken. Dit is gelijk aan het
buitenshuis te verdienen inkomen verminderd met de extra-
belasting die door het buitenshuis werken betaald moet
worden minus de eventuele kosten van vervangende huis-
houdelijke hulp. De volgende twee netto-baten zullen be-
handeld worden:

A) Het netto-geldinkomen dat een huisvrouw zonder huis-
houdelijke hulp kan verwerven door full-time buitens-
huis te gaan werken met inschakeling van een full-time
vervangende huishoudelijke hulp.
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B) Het netto-geldinkomen dat een huisvrouw zonder huis-
houdelijke hulp kan verwerven door full-time buitens-
huis te gaan werken indien ze 's avonds het huishouden
zelf doet.

Onder full-time wordt steeds een normale 40-urige werk-
week verstaan. Verondersteld wordt dat de huisvrouwen zon-
der huishoudelijke hulp 40 uur aan het huishouden beste-
den.
Er moet op gewezen worden dat slechts ten aanzien van de
netto-bate onder A) onderzocht kan worden of de belasting-
heffing in de door ons gedefinieerde zin neutraal is.
Slechts deze situatie heeft betrekking op een buitenshuis
werkende gehuwde vrouw die voor evenveel uren vervangende
huishoudelijke hulp aantrekt als ze zelf buitenshuis werkt.
Neutraal is dan die belastingheffing die als gevolg heeft
dat na belastingheffing de onder A) vermelde netto-bate
steeds gelijk aan nul of positief is, als het buitenshuis
te verdienen inkomen respektievelijk gelijk aan of groter
dan de kosten van de vervangende huishoudelijke hulp is.
Immers in dat geval beinvloedt de belastingheffing niet
mede of het buitenshuis werken al dan niet een positief
saldo oplevert.
Voor de netto-baten onder B) moeten we volstaan met de in-
vloed aan te geven, die van de belastingheffing op de net-
to-baten van het buitenshuis werken uitgaat.
De bovenstaande twee vragen zullen voor vier verschillen-
de situaties behandeld worden, te weten:
I. De situatie zonder inkomstenbelasting.

II. Er bestaat een inkomstenbelasting die de buitenshuis
werkende gehuwde vrouw alleen toestaat de werkelijk
voor huishoudelijke hulp gemaakte kosten op haar be-
lastbaar inkomen in mindering te brengen en die in-
komen in natura zoals de zelf verrichte huishoudelij-
ke arbeid onbelast laat.

III. De situatie waarin de huisvrouw, ongeacht of zij wel
of niet huishoudelijke arbeid verricht, over een toe-
gerekend huishoudelijk inkomen belasting moet betalen.
Gaat de gehuwde vrouw 40 uur buitenshuis werken dan
wordt alleen het buitenshuis verdiende inkomen belast.
Het huishoudelijk inkomen worden dan verondersteld
volledig verloren te gaan.

IV. De situatie waarin alleen het buitenshuis verdiende
inkomen belast wordt en de kosten van huishoudelijke
hulp nooit aftrekbaar zijn.

In de verdere tekst zal het toegerekend huishoudelijk in-
komen steeds gelijkgesteld worden aan de kosten op jaar-
basis van 40 uur huishoudelijke hulp per week. Het huis-
houdelijk inkomen wordt als steeds met het symbool Yh
aangeduid. De kosten van de huishoudelijke hulp worden
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met Yh aangegeven. Er geldt steeds dat Yh en Yh aan el-
kaar gelijk zijn.
Alvorens aandacht aan de netto-baten te besteden zal
eerst op het verschil tussen II en III ingegaan worden.
Hierbij veronderstellen we dat het buitenshuis te verdie-
nen inkomen (Yv) 40.000 gulden bedraagt. De waarde van
het huishoudelijke inkomen en de kosten van de huishoude-
lijke hulp stellen we op 15.000 gulden. Aangenomen wordt
dat de gehuwde vrouw zelfstandig belast wordt. Bij II (de
situatie waarin de huishoudelijke hulp aftrekbaar is) be-
taalt de gehuwde vrouw geen belasting als zij thuis blijft.
Zij valt echter wel onder de belasting als zij buitens-
huis gaat werken. Heeft ze als buitenshuis werkende vrouw
een huishoudelijke hulp, dan zijn de kosten hiervan af-
trekbaar. Ze wordt dan belast over een inkomen van 25.000
gulden, zijnde haar buitenshuis verdiende inkomen ver-
minderd met de kosten van haar huishoudelijke hulp. De
verschuldigde belasting is gelijk aan het belastingbedrag
dat hoort bij de eerste 25.000 gulden uit de tarieftabel.a)
In algegene termen geformuleerd bedraagt de belasting
Ev.(Yv-Yh) waarbij Ev_het gemiddelde tarief over het be-
lastbaar inkomen (Yv-Yh) voorstelt.
Bij III (de situatie waarin geen aftrek voor huishoude-
lijke hulp bestaat maar wel belasting over het toegere-
kend huishoudelijk inkomen geheven wordt) betaalt de ge-
huwde vrouw reeds belasting als ze thuis blijft, en wel
over 15.000 gulden. Gaat ze buitenshuis werken dan ver-
valt deze belasting, doch nu gaat ze belasting betalen
over haar buitenshuis verdiende inkomen van 40.000 gul-
den. Zij gaat door het buitenshuis werken dus per saldo
over 25.000 gulden extra belasting betalen. Om deze ex-
tra belasting te berekenen, moet uiteraard niet het ge-
middelde doch het marginale tarief gehanteerd worden. In
algemene termen geformuleerd bedraagt de extra belasting
nu Tv,(Yv-Yh)· In termen van ons voorbeeld is Fv het mar-
ginale tarief dat geheven wordt over een inkomenstoene-
ming van 15.000 naar 40.000 gulden, dus van Yh naar Yv·
Omdat uitgaande van een progressief tarief iv groter dan
Ev is, is bij III de extra-belasting die door het buitens-
huis werken betaald moet worden groter dan bij II.
De belastingstelsels II en III verschillen eigenlijk hier-
in dat bij II in tegenstelling tot III de kosten van een
vervangende huishoudelijke hulp als verwervingskosten
worden gezien. Bij III wordt de overgang van huisvrouw
naar buitenshuis werkende vrouw daarentegen gezidn als de
overgang van de ene inkomensverwervende aktiviteit naar
de andere. Daarom wordt de huisvrouw over Yh, en de bui-
tenshuis werkende vrouw over Yv belast.
In tegenstelling tot hetgeen bij de variabele werktijden

a) Er wordt uitgegaan van een progressief tarief.
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gedaan werd, maken we geen veronderstellingen over de pre-
ferenties vad de gehuwde vrouw. Er zal geen uitspraak ge-
daan worden over de vraag of de gehuwde vrouw al dan niet
buitenshuis werkt in de te onderscheiden situaties. In
het onderstaande wordt niet gesproken over de invloed van
het inkomen van de man op de door de gehuwde vrouw te be-
talen belasting, zodat in feite aangenomen wordt dat de
gehuwde vrouw zelfstandig belast wordt. De uit het onder-
staande volgende konklusies gelden echter ook voor een
niet zelfstandige heffing. (zie par.4.7.4.1)

4.7.3.2. Invloed belastingheffing op neutraliteit

Uitgaande van een progressieve inkomstenbelasting zijn in
tabel 4.2 de door ons onderscheiden netto-baten vermeld.
De gevallen A en B zullen we in het onderstaande van kom-
mentaar voorzien. De tarieftabel wordt in beide gevallen
geacht dezelfde te zijn.

A. De huisvrouw zonder huishoudelijke hulp vergeleken met
een buitenshuis werkende gehuwde vrouw met huishoude-
lijke hulp.

Of de belastingheffing neutraal is, zullen we onderzoeken
onder de veronderstelling dat het buitenshuis te verdie-
nen inkomen (YV) groter is dan de kosten van de huishou-
delijke hulp  (Yh)· Zonder belastingheffing (I) levert
het buitenshuis werken dan een netto bate op.
Zowel II als III leveren eenzelfde konklusie op. De belas-
tingheffing is dus neutraal. Wordt enerzijds Yv belast,
maar is anderzijds Yh aftrekbaar (II), dan wordt immerf
slechts belasting geheven voor zover YV groter is dan Yh·
De extra belasting die door het buitenshuis werken betaald
moet worden, bedraagt in dit geval Ev. (Yv-*h)· Wordt de
huisvrouw over Yh en de buitenshuis werkende gehuwde vrouw
over Yv belast (III), dan is de netto-bate eveneens posi-
tief als Yv groter dan Yh is. Immers ook hier leidt het
buitenshuis_werken slechts tot een extra-belastingheffing
voor zover Yh(=Yh) door Yv overtroffen wordt. De extra-
belasting die door het buitenshuis werken betaald moet
worden, bedraagt in dit geval  Tv ,(Yv-Yh) · De neutraliteit
wordt nu niet bereikt door de aftrekbaarheid van de kos-
ten van de huishoudelijke hulp, maar door het belastbaar
zijn van het huishoudelijk inkomen van de huisvrouw.
Wordt de huisvrouw niet over Yh, en de bultenshuis werken-
de gehuwde vrouw zonder enige aftrek van Yb over Yv belast
(IV), dan is eE geen sprake van neutraliteit. Zelfs als
Yv groter dan Yh is, kan het buitenshuis werken een nega-
tief saldo opleveren. Dit is het geval wanneer het bui-
tenshuis te verdienen inkomen na aftrek van de verschul-
digde belasting kleiner is dan de kosten van de huishou-
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delijke hulp.
Opgemerkt moet worden dat de bereidheid om buitenshuis te
gaan werken niet alleen beInvloed wordt door de hier aan
de orde zijnde netto-baten. Ook het beschikbare inkomen
dat een echtpaar heeft als de gehuwde vrouw huisvrouw is,
beInvloedt deze keuze. Dit inkomen is bij III lager dan
bij II en IV, omdat in het eerste geval in tegenstelling
tot de andere twee gevallen de huishoudelijke arbeid van
de huisvrouw belast wordt.

B. De huisvrouw zonder huishoudelijke hulp vergeleken met
een buitenshuis werkende gehuwde vrouw zonder huishou-
delijke hulp.

In dit geval is de netto-bate van het buitenshuis werken
gelijk aan het buitenshuis te verdienen inkomen minus de
extra belasting die door het buitenshuis werken betaald
moet worden. Hier staat echter tegenover dat de buitens-
huis werkende gehuwde vrouw minder vrije tijd dan een
huisvrouw heeft. Er werd immers verondersteld dat de eer-
ste 's avonds het huishouden doet. De huisvrouw kan dit
werk overdag doen.

Tabel 4.2. a) b)

De netto-baten van het buitenshuis werken door
de gehuwde vrouw bij een progressief I.B.tarief.

Belastingstelsel
I II III IV

Netto-bate A Y -9  Y -E (Y -9 )-Y  Y  - CY  Y FY  Y -t Y -9v  h  v  v  v  h   h  v-Tv  v- h  h v-v v h

Netto-bate B Y Y -t Y Y -t Y
i v v -v v Yv-Tv(Yv-Yh) v -v v

a) Als er belasting geheven wordt (II. III en IV) geeft de
eerste term van de vermelde netto-baten het inkomen van
de buitenshuis werkende vrouw aan; de tweede term geeft
de extra-belasting aan die door het buitenshuis werken
veroorzaakt wordt; de in geval A vermelde derde term
geeft de kosten van de huishoudelijke hulp aan.

b) De symbolen hebben de volgende betekenis: Yv, Yh en Yh
hebben respektievelijk betrekking op het inkomen van
de buitenshuis werkende vrouw, het huishoudelijk inko-
men van de huisvrouw en de kosten van egn full-time
huishoudelijke hulp. Er geldt dat Yh = Yh· Het symbool
1  geeft het gemiddelde tarief over Yv aan indien dit
inkomen zonder enige aftrek belast wordt.
De symbolen Ev en *v geven, zoals reeds uitgelegd werd,
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respektieyelijk aan: het gemiddelde tarief dat bij II
over (Yv-Yh) en het marginale tarief dat bij III over
(Yv-Yh) betaald moet worden.

Zonder inkomstenbelasting (I) levert het buitenshuis wer-
ken in geval B een netto-bate gelijk aan Yv OP· Wordt er
wel belasting geheven dan levert blijkens tabel 4.2 het
buitenshuis werken een grotere netto-bate op indien de
huisvrouw een huishoudelijk inkomen wordt toegerekend (III)
dan wanneer dit niet het geval is (II en IV). Bij III wordt
immers het buitenshuis verdiende inkomen per saldo slechts
belast voor zover Yv groter dan Yh is. Bij II en IV wordt
echter het hele buitenshuis te verdienen loon belast. Met
het verlies van het verloren gaan van de in de normale
arbeidsuren verrichte huishoudelijke arbeid, wordt bij II
slechts rekening gehouden indien de huisvrouw zich daad-
werkelijk laat vervangen. Dit werd in geval B per defini-
tie uitgesloten. Bij IV wordt er nooit rekening gehouden
met het verloren gaan van de huishoudelijke arbeid.
Vergelijkt men A met B dan blijkt het in de avonduren zelf
verrichten van de buishoudelijke arbeid bij III en IV een
bedrag gelijk aan Yh aan vervangende huishoudelijke hulp
te besparen. Bij II daarentegen is de besparing geringer.
Immers de buitenshuis werkende gehuwde vrouw die 's avonds
zelf het huishouden gaat doen, kan niet meer de kosten
van een huishoudelijke hulp als aftrekpost opvoeren, en
gaat daardoor meer belasting betalen. Hieruit kan men kon-
kluderen dat II in tegenstelling tot III en IV impliciet
de waarde van de in de avonduren verrichte huishoudelijke
arbeid belast.
In het voorafgaande hebben we de methode van de forfaitai-
re aftrek buiten beschouwing gelaten. Hieronder verstaan
we de methode volgens welke de huisvrouw niet belast wordt
over de waarde van haar huishoudelijke arbeid. Werkt ze
buitenshuis dan mag ze onverschillig of ze zich al dan
niet daadwerkelijk thuis laat vervangen, een bedrag gelijk
aan de kosten vaneen huishoudelijke hulp op haar inkomen
in mindering brengen. Deze methode leidt op 66n uitzonde-
ring na tot dezelfde uitkomsten als II. Door het forfai-
taire karakter van de aftrekregeling wordt de door een
buitenshuis werkende gehuwde vrouw 's avonds verrichte
huishoudelijke arbeid niet meer impliciet belast.

4.7.3.3. De invloed van het zwart werken

Tot nu toe werd geen rekening gehouden met de mogelijk-
heid, dat er door huishoudelijke hulpen zwart gewerkt
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wordt. Er zij meteen op gewezen dat een full-time huis-
houdelijke hulp in de praktijk niet zwart zal willen wer-
ken, omdat zij dan niet sociaal verzekerd is. In het on-
derstaande zullen we echter abstraheren van de sociale
verzekeringen en veronderstellen dat ook een full-time
huishoudelijke hulp zwart wil werken. Met name wordt in-
gegaan op de gevolgen hiervan voor de neutraliteit van de
belastingheffing.
Het zwart werken heeft vooral gevolgen voor de ten aanzien
van IV getrokken konklusies. Dit stelsel houdt nooit re-
kening met de huishoudelijke arbeid die door het buitens-
huis werken verloren gaat, en is dus niet neutraal in de
door ons gedefinieerde zin. Deze neutraliteit wordt ech-
ter ten dele hersteld indien huishoudelijke hulpen zwart
werken. De buitenshuis werkende gehuwde vrouw ontvangt
dan in plaats van een belastingreduktie van de fiscus een
prijsreduktie van haar huishoudelijke hulp. Als voorbeeld:
een gehuwde vrouw kan buitenshuis 15.000 gulden verdienen.
Ook de kosten van een niet zwart werkende huishoudelijke
hulp bedragen 15.000 gulden. Zonder belastingheffing le-
vert het buitenshuis werken met inschakeling van een huis-
houdelijke hulp per saldo geen financieel voordeel op.
Moet echter de buitenshuis werkende vrouw bijvoorbeeld
3.000 gulden belasting betalen, dan wordt buitenshuis wer-
ken onvoordelig. Ontduikt echter de huishoudelijke hulp
de 3.000 gulden belasting die ook zij verschuldigd is,
dan vindt er een volledig herstel van neutraliteit plaats
als zij in plaats van 15.000 gulden nu 12.000 gulden als
prijs gaat vragen. Is de prijsreduktie minder, dan is het
herstel van neutraliteit niet volledig.
Mag de buitenshuis werkende gehuwde vrouw de kosten van
een huishoudelijke hulp op haar belastbaar inkomen in min-
dering brengen (II), dan zal er niet veel zwart gewerkt
worden. Het is dan bij een progressief tarief voor een
buitenshuis werkende gehuwde vrouw die meer verdient dan
een huishoudelijke hulp, altijd voordelig om de normale
prijs te betalen. Immers in dit geval is de belastingre-
duktie die haar deze aftrekpost oplevert, groter dan de
belasting die een zwart werkende huishoudelijke hulp ont-
gaat. Er blijven dan de eerder getrokken konklusies gel-
den. Willen echter huishoudelijke hulpen alleen maar
zwart werken, dan ontstaat eenzelfde situatie als bij II:
de buitenshuis werkende gehuwde vrouw kan geen kosten af-
trekken, en betaalt een zwarte prijs.
Ook wanneer de gehuwde vrouw als huisvrouw over een toe-
gerekend inkomen belast wordt (III), zal er niet veel
zwart gewerkt worden. Met name voor gehuwde vrouwen heeft
het dan weinig zin om als hulp in de huishouding zwart te
gaan werken. Over het inkomen dat ze als huishoudelijke
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hulp kan verdienen, betaalt ze immers per saldo geen be-
lasting indien met dit gelijkstelt aan het inkomen dat
haar als huisvrouw wordt toegerekend. Voor zover er niet
zwart gewerkt wordt, blijven de eerder getrokken konklu-
sies gelden.
Wordt er wel zwart gewerkt dan vindt bij III een versto-
ring van de neutraliteit plaats, indien de zwarte prijs
daalt onder het inkomen dat aan de huisvrouw wordt toe-
gerekend. Buitenshuis werken met inschakeling van een
zwart werkende huishoudelijke hulp, levert dan reeds een
batig saldo op als de gehuwde vrouw buitenshuis evenveel
kan verdienen als het inkomen van een niet zwart werken-
de huishoudelijke hulp. Immers de gehuwde vrouw betaalt
dan door het buitenshuis werken geen extra belasting, zo-
dat na aftrek van de kosten van de zwart werkende huis-
houdelijke hulp een batig saldo resteert.

4.7.3.4. Konklusies en slotopmerkingen

Wanneer we het zwart werken buiten beschouwing laten, kun-
nen we konkluderen dat de belastingheffing slechts op
twee manieren neutraal kan zijn ten opzichte van de keu-
ze door de gehuwde vrouw tussen thuis en buitenshuis wer-
ken. Dit kan bereikt worden door de huisvrouw te belasten
over een toegerekend inkomen (III), of door de buitens-
huis werkende gehuwde vrouw als aftrekpost de werkelijke
voor een huishoudelijke hulp gemaakte kosten toe te staan
( II) . Niet neutraal  is de heffing die nooit rekening houdt
met de waarde van de huishoudelijke arbeid van de gehuw-
de vrouw (IV).
Omdat onze definitie van neutraliteit slechts betrekking
heeft op de onder A vermelde netto-bate, betekent het
neutraal zijn van II en III niet dat beide gelijkwaardig
zijn. Vooral van belang is het verschil in uitkomst
ten aanzien van de onder B vermelde bate. Dit verschil
bestaat hieruit dat bij II de 's avonds verrichte huishou-
delijke arbeid impliciet belast wordt, daar waar III de-ze arbeid niet belast. Hierdoor wordt door II niet ge-
discrimineerd tussen belast overwerk in een onderneming
en de 's avonds verrichte huishoudelijke arbeid. Daar
staat tegenover dat III deze huishoudelijke arbeid behan-
delt als andere onbelaste doe-het-zelf aktiviteiten in
de avonduren.
Tot nu toe werd verondersteld dat de gehuwde vrouw alleen
maar hele dagen buitenshuis kan werken en dat de huis-
vrouw hele dagen in haar huishouden werkt. Dit spoort
niet geheel met de praktijk die laat zien dat de gehuwde
vrouw ook halve dagen buitenshuis kan werken, en de huis-
vrouw (zonder kinderen) geen hele dagen in haar eigen

141



huishouden werkt.
De beide gesignaleerde afwijkingen van deze veronderstel-
lingen tasten onze resultaten niet aan. Wanneer een gehuw-
de vrouw geen normale arbeidsweek nodig heeft om haar
huishouden te doen, dan geldt dit ook voor een vervangen-
de huishoudelijke hulp. Stel dat voor het huishouden geen
40 uur maar 20 uur arbeid vereist is. Om de neutraliteit
in deze situatie te handhaven, zal bij II een gehuwde
vrouw die 20 uur per week buitenshuis werkt niet meer dan
de kosten van 20 uur huishoudelijke hulp per week op haar
belastbaar inkomen in mindering mogen brengen. Bij III
zal het aan de huisvrouw toe te rekenen inkomen over 20
uur zelf verrichte huishoudelijke arbeid berekend moeten
worden.
Kan de gehuwde vrouw buitenshuis alleen maar banen voor
hele dagen krijgen, dan vindt er wel een verstoring plaats,
indien de fiscale aftrek en het toegerekend huishoudelijk
inkomen op een 20-urige werkweek van de huisvrouw geba-
seerd zijn. Zowel bij II als bij III wordt er geen reke-
ning mee gehouden, dat een deel van die baan verricht zal
worden in de onbelaste extra-vrije tijd die ze als huis-
vrouw heeft.
Tot slot zij er op gewezen dat uit het al dan niet neu-
traal zijn van de fiscus niet afgeleid kan worden of de
gehuwde vrouw al dan niet buitenshuis gaat werken. Bij
deze keuze spelen tal van faktoren een rol. Te denken valt
aan niet-ekonomische faktoren die hierbij van belang zijn.
In dit verband zijn te noemen het verlangen om via een
baan buitenshuis meer kontakt met de maatschappij te heb-
ben, het grotere gevoel van zelfstandigheid dat het ver-
dienen van een geldinkomen de gehuwde vrouw kan geven en
de waardering die de gehuwde vrouw voor vrije tijd heeft.
Is deze laatste waardering laag dan zal een gehuwde vrouw
ook bij een niet-neutrale houding door de fiscus snel voor
het buitenshuis werken kiezen, en 's avonds het huishou-
den doen.

4.7.4. WELKE STELSELS ZIJN NEUTRAAL ?

In deze subparagraaf wordt onderzocht welke stelsels om
ongehuwden en gehuwden te belasten in onze zin neutraal
zijn ten aanzien van het thuis of buitenshuis werken door
de gehuwde vrouw. We doen dit voor de drie zuivere stel-
sels die onderscheiden kunnen worden om gehuwden en onge-
huwden te belasten, te weten het samenvoegingsstelsel,
het splitsingsstelsel en het zuiver individuele stelsel.
Voorts wordt aandacht besteed aan het Nederlandse samen-
voegingsstelsel van 1972 en het huidige Nederlandse stel-
sel.
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Gemakshalve veronderstellen we steeds dat de huisvrouw
een volledige dagtaak aan het huishouden heeft, en dat
de buitenshuis werkende vrouw een baan voor hele dagen
heeft.

4.7.4.1. Het samenvoegingsstelsel

Het op draagkracht gefundeerde samenvoegingsstelsel zo-
als dit in hoofdstuk 3 beschreven werd, werkt in theo-
rie als volgt. elke huisvrouw wordt via de belasting-
heffing over het inkomen van de man belast over de eko-
nomische waarde van de huishoudelijke arbeid die zij
geacht wordt te leveren. Gaat de gehuwde vrouw buitens-
huis werken dan wordt voor de bepaling van de verschul-
digde belasting aan de ene kant haar geldinkomen bij
het inkomen van de man geteld, maar aan de andere kant
is het volledige bedrag van het verloren gegane huis-
houdelijk inkomen fiscaal aftrekbaar.38

Formeel wordt dus bij het samenvoegingsstelsel van de
buitenshuis werkende gehuwde vrouw over (Yv-Yh) belas-
ting geheven volgens het marginale tarief dat hoort bij
de overgang van Ym naar Ym+(Yv-Yh)· Aldus staat het sa-
menvoegingsstelsel neutraal ten opzichte van de keuze
door de gehuwde vrouw tussen thuis en buitenshuis wer-
ken. Hoewel men volgens III een marginaal tarief zou
verwachten dat hoort bij de overgang van Ym+Yh naar
Ym+Yv, behoort het samenvoegingsstelsel toch tot III.
De reden hiervoor is de volgende: binnen het samenvoe-
ginsstelsel kan men het huishoudelijke inkomen op twee
manieren in de belastingheffing betrekken. Rekent men
Yh tot het fiscale inkomen, zoals in par.4.7.3 impli-
ciet gedaan werd, dan worden de gehuwden over Ym+Yh be-
last als de gehuwde vrouw niet buitenshuis werkt. Doet
ze dit wel dan wordt over Ym+Yv belasting geheven. Men
kan echter ook, zoals in hoofdstuk 3 gedaan werd, Yh
niet tot het fiscale inkomen rekenen. De draagkracht-
verhogende werking van het huishoudelijke inkomen wordt
dan in het gehuwdentarief verwerkt. Werkt de gehuwde
vrouw niet buitenshuis dan wordt Yh niet zelf maar via
het inkomen van de man belast. De gehuwden worden over
Ym+Yv-Yh belast als de gehuwde vrouw wel buitenshuis
werkt. Hierbij fungeert Yh als aftrekpost om aan te ge-
ven dat de in het gehuwdentarief verwerkte draagkracht-
verhogende werking van Yh niet aanwezig is als de ge-
huwde vrouw buitenshuis werkt.
Bewezen kan worden dat bij een heffing naar draagkracht
de door de gehuwden te betalen belasting niet beinvloed
wordt door de wijze waarop Yh in de belastingheffing
betrokken wordt. Dit geldt zowel als de gehuwde vrouw
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huisvrouw is, als wanneer ze buitenshuis werkt. Hieruit
volgt dat de extra-belasting die als gevolg van het bui-
tenshuis werken door de gehuwde vrouw betaald moet wor-
den, in beide gevallen hetzelfde is. Om deze reden kun-
nen we het samenvoegingsstelsel tot III rekenen.
In het bovenstaande werd gekonkludeerd dat het samenvoe-
gingsstelsel uit hoofdstuk 3 neutraal is ten aanzien van
de keuze door de gehuwde vrouw tussen thuis en buitens-
huis werken. De Nederlandse variant van het samenvoegings-
stelsel die tot 1973 gold, bereikte de hier aan de orde
zijnde neutraliteit niet helemaal. Dit blijkt uit de la-
ge maximale aftrek die aan de gehuwde vrouw verleend werd.
Deze  bedroeg 4184 gulden  in  1972. Het minimumloon bedroeg
in dat jaar ca. 10.000 gulden zodat de aftrek aan de la-
ge kant is. Dit geldt vooral voor de gehuwde vrouwen met
kinderen omdat deze indien ze buitenshuis gaan werken,
een full-time huishoudelijke hulp nodig hebben om zich
thuis volledig te laten vervangen.

4.7.4.2. Het zuiver individuele stelsel

Dit stelsel kenmarkt zich door het belasten van alle be-
lastingplichtigen volgens hetzelfde tarief, zonder ook
maar enige aandacht aan de burgerlijke staat te besteden.
Onder een dergelijk stelsel worden man en vrouw apart
over hun inkomsten belast. Beidm hebben dezelfde vrije
voet terwijl het inkomen boven de belastingvrije voet
met hetzelfde tarief belast wordt.
Wil de fiscus onder een zuiver individueel stelsel de
richting waarin de gehuwde vrouw haar arbeid aanwendt
niet beInvloeden, dan kan dit op de eerder vermelde ma-
nieren bereikt worden. Zo kan men de gehuwde vrouw die
huisvrouw is, over een toe te rekenen huishoudelijk in-
komen belasten volgens het voor iedereen geldende ta-
rief. Gaat de gehuwde vrouw full-time buitenshuis werken
dan zal ze hierdoor alleen m&gr belasting betalen voor
zover het buitenshuis te verdienen inkomen het huishou-
delijke inkomen overtreft. De gewenste neutraliteit kan
ook bereikt worden door de huisvrouw niet te belasten,
en de full-time buitenshuis werkende gehuwde vrouw een
belastingvrije voet te geven die gelijk is aan de kosten
van een vervangende huishoudelijke hulp.
Tot slot kan men ook kiezen voor het niet belasten van
de huisvrouw en het de buitenshuis werkende gehuwde
vrouw toestaan de werkelijke gemaakte kosten van een
vervangende huishoudelijke hulp op haar belastbare in-
komen in mindering te brengen. Opgemerkt moet worden
dat deze methoden ook toepasbaar zijn bij een zuiver
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individueel stelsel met integrale rolwisseling.
De vermelde methoden zijn eigenlijk alle drie in strijd
met de uitgangspunten van een zuiver individueel stel-
sel. Bij de eerste methode blijft het huwelijk fiscaal
relevant omdat de belasting over het huishoudelijke in-
komen geacht wordt uit het geldinkomen van de man vol-
daan te worden. Bij de twee andere methoden betaalt de
buitenshuis werkende gehuwde vrouw minder belasting dan
een ongehuwde of een gehuwde man. De drie methoden zijn
bovendien niet toepasbaar op een tweerelatie buiten de
echt, zonder dat er een inbreuk op de privacy plaats-
vindt. Er moet immers ook in deze gevallen vastgesteld
worden of er van een fiscaal-relevante tweerelatie spra-
ke is. De enige methode om te voorkomen dat men in
strijd komt met de uitgangspunten van het zuiver indi-
viduele stelsel bestaat hieruit dat men aan iedereen, ge-
huwd of ongehuwd, een belastingvrije voet geeft, die ge-
lijk is aan de kosten van een de huisvrouw vervangende
huishoudelijke hulp. Op deze wijze vindt er ook een ge-
lijke behandeling van de gehuwden en de tweerelaties
buiten de echt plaats. Het nadeel van deze methode is
echter dat er een aanzienlijke belastingderving optreedt
omdat iedereen, gehuwd of ongehuwd, zijn belastingvrije
voet aanzienlijk ziet toenemen. Wil men deze belasting-
derving goed maken, dan moeten boven de verhoogde be-
lastingvrije voeten de tarieven aanzienlijk verhoogd
worden.
Het huidige Nederlandse stelsel belast evenals een zui-
ver individueel stelsel de gehuwde vrouw zelfstandig
over haar inkomen uit tegenwoordige arbeid. Met de waar-
de van de huishoudelijke arbeid van de huisvrouw is re-
kening gehouden bij de vaststelling van de belasting-
vrije voet van de gehuwde man. Omdat echter de buitens-
huis werkende gehuwde vrouw een uiterst lage belasting-
vrije voet heeft, wordt haar buitenshuis verdiende in-
komen praktisch voor de volle honderd procent belast.
Hierdoor is het huidige stelsel niet neutraal ten aan-
zien van de keuze tussen thuis en buitenshuis werken.

4.7.4.3. Het splitsingsstelsel

Het splitsingsstelsel heeft met het samenvoegingsstelsel
gemeen dat voor de bepaling van de verschuldigde belas-
ting de inkomens van man en vrouw samengeteld wordin.Het
grote verschil tussen beide stelsels is echter hierin
gelegen dat het splitsingsstelsel alleen met de draag-
krachtverlagende werking van het huwelijk rekening houdt.
Twee gehuwden betalen altijd, ongeacht of de gehuwde
vrouw wel of niet buitenshuis werkt, steeds hetzelfde
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belastingbedrag als twee ongehuwden die elk het halve
gehuwdeninkomen verdienen.
Dat nooit met de draagkrachtverhogende werking van het
huwelijk rekening gehouden wordt, heeft enerzijds tot
gevolg dat nooit het huishoudelijke inkomen van de huis-
vrouw belast wordt. Anderzijds wordt het buitenshuis
verdiende inkomen van de gehuwde vrouw altijd zonder
enige aftrek bij het inkomen van de man opgeteld. Hier-
door is het splitsingsstelsel niet neutraal ten aanzien
van de keuze tussen thuis en buitenshuis werken.

4.7.4.4. Slotopmerking

Wanneer gesteld wordt dat zowel een zuiver individueel
als een samenvoegingsstelsel neutraal kunnen staan ten
opzichte van de keuze door de gehuwde vrouw tussen thuis
en buitenshuis werken, dan wil dit niet zeggen dat het
totale aanbod van arbeid en de richting waarin deze ar-
beid aangewend wordt, onder beide stelsels hetzelfde
Zijn. Dit zal, gegeven de preferenties van de gehuwde
vrouw, mede afhangen van het belastingbedrag dat man en
vrouw betalen als de gehuwde vrouw niet buitenshuis
werkt, en de extra-belasting die betaald moet worden
als de gehuwde vrouw buitenshuis gaat werken. Zo zal
onder een samenvoegingsstelsel door de samentelling van
de inkomens van man en vrouw het buitenshuis verdiende
inkomen van de vrouw zwaarder belast worden dan onder
een zuiver individueel stelsel. Dit kan voor een ge-
huwde vrouw die het huisvrouwenbestaan redelijk aan-
trekkelijk vindt een aanleiding zijn, om wel onder een
zuiver individueel stelsel maar niet onder een samen-
voegingsstelsel buitenshuis te gaan werken.

4.8. SAMENVATTING EN KONKLUSIES

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of de fiscus neutraal
kan staan ten opzichte van het huwen, het al dan niet
gehuwd samenleven, de zelfstandige maatschappelijke po-
sitie van de gehuwde vrouw en haar keuze tussen thuis
en buitenshuis werken. De eerste twee doeleinden ble-
ken niet gerealiseerd te kunnen worden indien men een
inbreuk op de privacy van de belastingbetalers wil voor-
komen. De neutraliteit ten opzichte van het huwen kan
niet bereikt worden omdat de gehuwden gelet op het pri-
vacy-aspekt niet volledig individueel belast kunnen wor-
den. Samenwonende ongehuwden dienen in tegenstelling
tot de gehuwden wel afzonderlijk belast te worden.Omdat
voorts een gezamenlijke heffing volgens een splitsings-
of een samenvoegingsstelsel wel op de gehuwden maar niet
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op de samenwonende ongehuwden toe te passen is, kan de
fiscus niet neutraal staan ten opzichte van het al dan
niet gehuwd samenwonen. Ook een zuiver individueel stel-
sel met integrale rolwisseling kan dit doeleind niet be-
reiken, omdat door de gezamenlijke heffing over de in-
komsten uit vermogen dit stelsel niet op de ongehuwden
is toe te passen. Een uitzondering op de algemene regel
dat de ongehuwd samenwonenden niet hetzelfde als de ge-
huwden belast kunnen worden, vormen de tweerelaties bui-
ten de echt die over een samenlevingsovereenkomst be-
schikken. Deze kan men op eigen verzoek als twee gehuwden
belasten.
Het neutraal staan ten opzichte van de zelfstandige
maatschappelijke positie van de gehuwde vrouw wordt van
de op de gehuwden toepasbare stelsels het meeste gerea-
liseerd door een zuiver individueel stelsel met integra-
le rolwisseling. Dit stelsel verschilt van het huidige
stelsel door de zelfstandige positie van de gehuwde
vrouw niet te beperken tot haar deelneming aan het ar-
beidsproces. Ook andere persoonsgebonden inkomsten dan
die uit arbeid worden volgens dit stelsel afzonderlijk
belast. Met de zelfstandige maatschappelijke positie van
de gehuwde vrouw wordt geen rekening gehouden door het
samenvoegings- en het splitsingsstelsel.
Het vierde doeleind, de neutraliteit ten opzichte van
de keuze door de gehuwde vrouw tussen thuis en buitens-
huis werken, kan zowel door een samenvoegingsstelsel,
een zuiver individueel stelsel als door een zuiver in-
dividueel stelsel met integrale rolwisseling bereikt
worden. In de laatste twee gevallen komt men echter wel
in strijd met de uitgangspunten van deze stelsels. Het
hier aan de orde zijnde doeleind wordt niet bereikt door
het huidige stelsel en ook niet door een splitsingsstel-
sel. Het samenvoegingsstelsel dat Nederland tot 1973
kende, realiseerde dit als doeleind in beperkte mate.
Accepteert men de onmogelijkheid om zonder een inbreuk
op de privacy te maken de ongehuwd samenwonenden en de
gehuwden op eenzelfde wijze te belasten, dan wordt door
een zuiver individueel stelsel met integrale rolwisse-
ling op de gehuwden toe te passen en de ongehuwden vol-
gens een voor iedereen geldende tarieftabel geheel af-
zonderlijk te belasten, het meest aan de in dit hoofd-
stik gestelde doeleinden voldaan.
Er kunnen dan twee doeleinden gerealiseerd worden, name-
lijk het neutraal staan ten opzichte van de maatschappe-
lijke zelfstandigheid van de gehuwde vrouw en haar keuze
tussen thuis en buitenshuis werken. Bovendien worden dan
de tweerelaties binnen en buiten de echt zoveel mogelijk
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hetzelfde belast, en worden de minste fiscale gevolgen
aan het huwelijk verbonden. Het belasten van de gehuw-
den volgens het samenvoegingsstelsel kan alleen de neu-
traliteit ten aanzien van het al dan niet buitenshuis
werken door de gehuwde vrouw realiseren.
Bedacht moet echter worden dat door een zuiver indivi-
dueel stelsel met integrale rolwisseling op de gehuwden
toe te passen en de samenwonende ongehuwden geheel af-
zonderlijk te belasten, de belastingheffing volkomen
in strijd is met het heffen naar draagkracht. Ook wan-
neer een heffing naar draagkracht mogelijk is, blijft
deze dan achterwege. Immers het op de draagkracht ge-
baseerde samenvoegingsstelsel kan zonder de privacy te
schaden op de alleenstaande ongehuwden en de gehuwden
worden toegepast. Zou de overheid ook bij andere inko-
mensherverdelende maatregelen van het individu uitgaan,
dan geeft dit als resultaat dat de inkomenspolitiek
steeds minder tot een rechtvaardige verdeling van de
konsumptieve bestedingen der burgers leidt.
Of men de voordelen van een individuele benadering laat
opwegen tegen de nadelen, is uiteindelijk echter weer
een zaak van politieke preferenties.

1. Zie P.L. Dijk, Mores en fiscus, bijdrage in de bun-
del, Twee mensen en het recht, Boekenreeks njb,
nr. 1, Tjeenk Willink, Zwolle, 1974, blz.66-78.

2. H.M. in 't Veld-Langeveld, Verslag van het symposium
Man, Vrouw, Fiscus, gehouden op 26 maart 1975 te
Rotterdam, Brochure nr. 9 van het Fiscaal Econo-
misch Instituut, blz.15.

3. Zie C.J. Straver, Alternatieve relaties in een wet-
telijk vacuum, bijdrage aan de bundel, Twee mensen
en het recht, blz.34.

4. Ook de gehuwden kunnen hun in feite bestaande twee-
relatie ontkennen door te pretenderen dat ze als
twee duurzaam gescheiden levenden beschouwd moeten
worden. Op grond hiervan zouden ze kunnen claimen
als twee alleenstaande ongehuwden belast te worden.
Een dergelijke verkeerde voorstelling van zaken kan
men echter gemakkelijk tegengaan door slechts die
gehuwden als duurzaam gescheiden te beschouwen die
elk over een bij hun inkomenspositie passende huis-
vesting beschikken. In dit geval kan men er immers
van uitgaan dat de gehuwden inderdaad duurzaam ge-
scheiden leven. Om deze reden laten we de mogelijk-
heid dat de gehuwden door een verkeerde voorstel-
ling van zaken te geven belasting kunnen ontgaan,
verder buiten beschouwing.
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5. J.E.A.M. van Dijck, Belastingheffing van de gehuw-
de vrouw, Geschriften van de Vereniging voor Be-
lastingwetenschap nr.138, Kluwer, Deventer, 1975,
blz.11,

6. A.M.v.d. Wiel, Samenleven buiten huwelijk, prae-
advies Voor de Nederlandse Vereniging voor Rechts-
vergelijking, nr.16, Kluwer, Deventer, 1974
blz.34.

7. J.E.A.M. van Dijck, t.a.p. blz.11.
8. C.J. Straver, t.a.p. blz.35-41.
9. Zie J. Moltmaker, Privaatrechtelijke en fiscale

aspekten van samenlevingsvormen buiten het huwelijk,
preadvies voor de Koninklijke Notariole Broeder-
schap, Kluwer, Deventer, 1977, o.a. blz.72 en 73.

10. Jaarlijks worden 2000 van dergelijke kontrakten af-
gesloten, Bron, Ars Aequi, XXVI, juni 1977, Samen -
Leven. De buitenhuwelijkse relatie in het recht,
blz.408. Het aantal huishoudens dat niet op een
huwelijk gebaseerd is bedroeg volgens de volkstel-
ling 1971 in dat jaar ca. 129.000. Bron, idem,
blz.345.

11. J.E.A.M. van Dijck, t.a.p. blz.13•
12. H.Snijders-Borst, Verslag van het symposium Man,

Vrouw, Fiscus, blz.61.
13. Zie F.C.Wijle, Individuele belastingheffing van

gehuwden, brochure nr.10 van Fiscaal Economisch
Instituut van de Erasmus Universiteit te Rotterdam,
1976, blz.121.

14. Zie Memorie van antwoord, Wet fiscale voorzieningen
ten gunste van de werkende gehuwde vrouw, zitting
1961-1962, no.6534, nr.6 blz.6.

15. F.C.Wijle, a.w. blz.119.
16. In 1975 werd 13,08 procent van de huwelijken op

huwelijkse voorwaarden gesloten. Bij 6,84 procent
van de afgesloten huwelijken werd iedere gemeen-
schap van goederen uitgesloten. Het wettelijk deel-
genootschap dat gedurende de duur van het deelge-
nootschap elke gemeenschap van goederen uitsluit,
werd door 2,36 procent van de huwenden toegepast.
Bron: Ars Aequi, XXVI, juni 1977, Samen - Leven,
blz.367 en 369.

17. Dit wordt bevestigd door de ervaringen in Oosten-
rijk met de daar toegepaste individuele belasting-
heffing van man en vrouw. zie B. Schimetschek,
Die Einfuhrung der Individualbesteuerung in Oster-
reich, M.B.B. 1978, 47e jaargang, nr.2/3,blz.125.

18. Als voorbeeld: de partner met het hoogste inkomen
leent een bedrag aan de partner met het laagste in-
komen onder de clausule dat de lening binnen een
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zeer korte termijn (bijv. 10 dagen) opzegbaar is.
Dit rechtvaardigt in het normale marktverkeer een
lage rentevergoeding. In werkelijkheid spreken ze
echter af dat de lening voor een periode van 15 jaar
onopzegbaar is. Hierdoor kan de partner met het laag-
ste inkomen op zijn beurt het geleende bedrag voor
een periode van 15 jaar tegen een hogere rente uit-
zetten dan hij of zij zelf betaalt. Deze konstruktie
is fiscaal voordeliger dan het rechtstreeks uitlenen
van eenzelfde bedrag door de partner met het hoog-
ste inkomen. Er wordt nu immers over een deel der
rente-inkomsten een lager marginaal tarief toegepast.
Op deze wijze kunnen de gehuwden dus door een schijn-
transaktie af te sluiten een fiscaal voordeel behalen.

19. F.C.Wijle, a.w. blz.112-118.
20. Zie het z.g. "duurzaam gescheiden levenden" arrest,

H.R. 7 februari 1965, B.N.B. 1965/112.
21. H.Snijders-Borst, Verslag van het symposicum Man,Vrouw,

Fiscus, blz.60.
22. Zie M.A. Kakebeke-van der Put en P. Nelemans, com-

pendium van het personen- en familierecht, Kluwer,
Deventer, 1969, blz.64.

23. F.C.Wijle, a.w. blz.125-127.
24. F.C.Wijle, a.w. blz.119-121.
25. A. Ehrenfest, de Ooievaarsregeling, Hollands Maand-

blad, september 1972, jaargang 14, nr.298, blz.13-16
26. J.P. Matze, Een andere rolwisseling, Weekblad voor

Fiscaal Recht, 103e jaargang, nr.5175,blz.333-341.
27. H.Snijders-Borst, Integrale rolwisseling en maritale

verliescompensatie, Weekblad voor Fiscaal Recht, 1974
103e jaargang nr.5196, blz.893-910.

28. M.v.T. bij wetsontwerp tot "Wijziging van de struc-
tuur van het tarief van de inkomstenbelasting" Zit-
ting 1971-1972 no.11879, nr.3.

29. Aan deze mogelijkheid wordt uitgebreide aandacht be-
steed door H.Snijders-Borst,t.a.p. blz.893-910·

30. J.E.A.M. van Dijck, t.a.p. blz.21.
31. idem, blz.21-22.
32. Als voorbeeld hiervoor kan het volgende citaat dienen:

Ook mag er niet aan worden voorbijgegaan dat een ei-
gen pensioen en eigen vermogensinkomsten een gehuwde
vrouw weliswaar een zekere mate van financiole zelf-
standigheid bieden, doch dat deze zelfstandigheid
veel minder manifest is en ook veel minder ver reikt
dan de bredere maatschappelijke zelfstandigheid van
de aan het arbeidsproces deelnemende gehuwde vrouw" .
Tweede Kamer Zitting 1972-11879 nr.7 (M.v.A.)blz.25·

33. Voor deze paragraaf werd in belangrijke mate J.K.
Moltmaker geraadpleegd, t.a.p. blz.92-100.

150



34. Nota fiscale positie van de werkende gehuwde vrouw
(Nota Grapperhaus), zitting 1969-1970- 10515,blz.4 •

35. In de studies die de deelnemingsraad van de gehuw-
de vrouw aan het arbeidsproces trachten te verkla-
ren worden vaak naast het inkomen van de man en het
buitenshuis te verdienen inkomen van de vrouw, het
al dan niet aanwezig zijn van jonge kinderen en de
opleiding van de vrouw als verklarende variabelen
opgevoerd. Immers er valt te verwachten dat een ge-
huwde vrouw met jonge kinderen een sterke voorkeur
voor het huisvrouw zijn heeft en dat naarmate de
opleiding hoger is er een grote voorkeur voor bui-
tenshuis werken bestaat.
(Zie onder andere: Glen G.Cain, "Married Women in
the Labour Force", The University of Chicago Press,
Chicago and London, 1966; en William G.Bowen and
T.Aldrick Finegan, "The Economics of Labour Force
Participation", Princeton, New Yersey, Princeton
University Press 1969.)

36. G.S.Becker, A theory of the allocation of time,
The Economic Journal, september 1965, Vol.LXXV,
nr.299, blz.493-517.

37. Wordt de gehuwde vrouw zelfstandig belast dan
veronderstellen we dat een eventueel negatief
inkomen in mindering gebracht mag worden op het
inkomen van de man. We nemen verder aan dat zijn
tarief gelijk is aan dat van de vrouw.

38. Dit inkomen is bij de gemaakte veronderstelling
gelijk aan de waardering van haar huishoudelijke
arbeid die zij geacht wordt gedurende hele dagen
te verrichten. Er wordt dus van geabstraheerd dat
de huisvrouw over extra-vrije tijd kan beschikken.
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5. DE INVLOED VAN HET KINDERTAL OP DE BEREIKTE KONKLUSIES

5.1. Inleiding

In de voorafgaande hoofdstukken werd de aanwezigheid van
kinderen buiten beschouwing gelaten bij het onderzoek naar
de problemen rondom de belastingheffing van gehuwden en
ongehuwden. Houdt men wel rekening met de aanwezigheid van
kinderen, dan roept dit de vraag op of de in hoofdstukken
3 en 4 getrokken konklusies een wijziging moeten onder-
gaan.
Onder de huidige Nederlandse wetgeving worden alle inkom-
sten uit vermogen en de persoonlijke verplichtingen van
het minderjarige kind waarvoor de belastingplichtige kin-
deraftrek geniet als inkomensbestanddelen van de belasting-
plichtige aangemerkt. De andere inkomsten van een kind,
zoals inkomsten uit arbeid, worden nooit bij de ouders
maar altijd bij het kind zelf belast. Deze oplossing zul-
len we verder niet bespreken, omdat de interesse in het
onderstaande vooral zal uitgaan naar de invloed van inwo-
nende kinderen zonder eigen inkomsten op de eerder bereik-
te konklusies. Hierbij wordt geen aandacht besteed aan de
positie van &6n-oudergezinnen.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt: eerst zal voor
een heffing naar draagkracht onderzocht worden op welke
wijze met het kindertal rekening gehouden kan worden
(par. 5.2). Vervolgens wordt aandacht besteed aan de ande-
re doeleinden van de belastingheffing van gehuwden en on-
gehuwden (par.5.3). Deze doeleinden zijn het neutraal
staan van de fiscus ten opzichte van:
a) het binnen of buiten de echt samenwonen;
b) het huwen;
c) de keuze door de gehuwde vrouw tussen thuis en buitens-

huis werken;
d) de maatschappelijke zelfstandigheid van de gehuwde

vrouw.
De vraag of een zuiver individueel stelsel verenigbaar is
met financiole hulp aan gezinnen met kinderen komt hierna
aan de orde (par.5.4). Of de overheid aan met name gehuwde
vrouwen met kinderen een verzorgingsloon moet toekennen,
wordt aan het slot van dit hoofdstuk besproken (par.5.5).
Daarna volgt een samenvatting (par.5.6).

152



5.2. Het heffen naar draagkracht bij de aanwezigheid van
kinderen.

5.2.1. Inleiding.

In hoofdstuk 3 werd aangetoond dat een heffing naar draag-
kracht om een samenvoegingsstelsel vraagt. Hoe de overheid
bij een samenvoegingsstelsel met het kindertal rekening
kan houden, zal eerst onderzocht worden voor een echtpaar
met kinderen waarvan de vrouw niet buitenshuis werkt. Daar-
na wordt de invloed van de aanwezigheid van kinderen op
de aftrek voor de buitenshuis werkende gehuwde vrouw on-
derzocht. Opgemerkt moet worden dat in deze paragraaf niet
ter diskussie staat of bij de belastingheffing al dan niet
met de aanwezigheid van kinderen rekening gehouden moet
worden. Immers bij de toepassing van de draagkrachtgedach-
te op de belastingheffing van gehuwden en ongehuwden kijkt
men naar het vermogen om belasting te dragen dat de facto
aanwezig is. Dit vermogen wordt door de aanwezigheid van
kinderen negatief beInvloed. Er zal daarom in deze para-
graaf niet de vraag gesteld worden of het hebben van kin-
deren niet als een vrijwillige keuze gezien moet worden,
waaraan geen fiscale gevolgen verbonden dienen te worden.
Wel staat ter diskussie op welke wijze en in welke mate
bij een heffing naar draagkracht met de aanwezigheid van
kinderen rekening gehouden moet worden. Hierbij komt met
name de vraag aan de orde of men de kinderen als een
draagkrachtverlagende faktor voor de ouders of als deelge-
rechtigden in de draagkracht van het gezin moet beschou-
wen.
De analyse zal kwalitatief van aard zijn. Er wordt dus
niet getracht te kwantificeren in welke mate de aanwezig-
heid van kinderen de te betalen belasting dient te beIn-
vloeden. Als verdere beperking geldt dat geen aandacht be-
steed wordt aan de op dit moment in Nederland geldende
kinderaftrekregeling. Dit om de omvang van deze studie
binnen redelijke proporties te houden. Voor een uitvoe-
rige analyse van de problematiek rondom de kinderaftrek
en de kinderbijslag wordt verwezen naar een recente pu-
blicatie van de Nederlandse Gezinsraad. 1

5.2.2. De gehuwde vrouw werkt niet buitenshuis

Een zeer belangrijke vraag ten aanzien van een samenvoe-
gingsstelsel dat naar draagkracht wil belasten, is of de
van de belastingplichtige afhankelijke kinderen als een
draagkrachtverlagende faktor voor de ouders of als deel-
gerechtigden in de totale draagkracht van het gezin be-
schouwd moeten worden. Al naar gelang de keuze die men
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doet, betaalt het echtpaar met kinderen een ander belas-
tingbedrag.
We gaan eerst van de veronderstelling uit dat de fiscus
de kosten van levensonderhoud van de kinderen als een
draagkrachtverlagende faktor voor de ouders beschouwt.
Voor belastingheffing is de draagkracht van ieder der
ouders gelijk aan:

Yc + Yh + Sc - K (5.1)

2

waarbij de symbolen Yc, Yh en Sc respektievelijk aandui-
den: het inkomen van Qe gehuwde man, het aan de huisvrouw
toe te rekenen huishoudelijk inkomen en de besparing door
het huwelijk voor belastingheffing. Het symbool K geeft de
kosten van levensonderhoud van de kinderen aan. De suffix
c geeft aan dat de symbolen betrekking hebben op gehuwden
met kinderen. Niet van een suffix voorzien zijn K en Yh,
omdat de eerste faktor alleen voorkomt bij de gehuwden
met kinderen en aan de tweede faktor later in de tekst zo-
wel voor gehuwden met als voor gehuwden zonder kinderen
eenzelfde waarde wordt toegekend.
De waarde van het huishoudelijke inkomen Yh wordt door ons
gelijkgesteld aan de waarde die de huishoudelijke arbeid
en de extra-vrije tijd van een huisvrouw zonder kinderen
heeft. Dit zal in vele gevallen in strijd met de realiteit
zijn omdat een gehuwde vrouw met (kleine) kinderen meer
dan de hierbij als norm genomen 40-urige werkweek werkt.
Door Yh toch op basis van een 40-urige werkweek te bere-
kenen, wordt het in hoofdstuk 3 geformuleerde uitgangs-
punt gevolgd dat de in vrije tijd verrichte arbeid niet be-
last wordt. Echter ook het berekenen van Yh Op basis van
een meer dan 40-urige werkweek zou geen verschil in resul-
taat opleveren. De hierdoor onstane stijging van Yh kun-
nen we immers als kosten van levensonderhoud van de kinde-
ren beschouwen. Hierdoor neemt K met hetzelfde bedrag als
Yh toe,zodat de draagkracht der ouders uiteindelijk door
de hogere waarde van Yh niet beinvloed wordt.
Het berekenen van het huishoudelijke inkomen van de gehuw-
de vrouw met kinderen op basis van een 40-urige werkweek,
heeft als gevolg dat deze gehuwde vrouw een hoger huishou-
delijk inkomen wordt toegerekend dan een huisvrouw zonder
kinderen indien het huishoudelijke inkomen van deze laat-
ste niet mede de waarde van haar extra vrije tijd bevat.
Immers in hoofdstuk 3 werd het huishoudelijke inkomen ex-
clusief de waarde van de extra vrije tijd aan 10.000 gul-
den en inklusief deze waarde aan 15.000 gulden gelijkge-
steld. Op zichzelf genomen zou dit verschil in toegerekend
inkomen ertoe leiden dat de gehuwden met kinderen meer be-
lasting betalen dan de gehuwden zonder kinderen. Dit kan
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voorkomen worden door de waarde van de extra vrije tijd
die de huisvrouw met kinderen mist, als kosten van levens-
onderhoud van de kinderen te beschouwen. Deze dienen dan
onder K opgenomen te worden.
In de verdere tekst veronderstellen we, zoals eerder werd
vermeld, dat het huishoudelijk inkomen van de gehuwde
vrouw zonder kinderen ook de waarde van haar extra vrije
tijd bevat. Ook in dit geval zou men het gemis van deze
extra-vrije tijd door de gehuwde vrouw met kinderen als
kosten van levensonderhoud van de kinderen kunnen beschou-
wen die in K verdiskonteerd dienen te worden. Immers als
de extra-vrije tijd van de huisvrouw zonder kinderen be-
lastbaar is, dan zou men kunnen stellen dat het gemis van
deze extra vrije tijd door de gehuwde vrouw met kinderen
tot een belastingvermindering moet leiden.
Hoezeer het bovenstaande ook past in de conceptie dat de
aanwezigheid van kinderen de draagkracht van de ouders ver-
mindert, toch kan men zich afvragen of men zich op deze
wijze niet te ver van de realiteit gaat verwijderen. Veel
moeders (en vaders) zullen de verminderde vrije tijd die
kinderen met zich meebrengen niet als een grote last be-
schouwen. Om deze reden zou men kunnen besluiten de ver-
minderde vrije tijd niet onder K op te nemen. Omdat een
keuze tussen beide opvattingen betrekkelijk arbitrair is,
zullen we de gevolgen van beide in het onderstaande weer-
geven.
De besparing door het huwelijk werd eerder gedefinieerd
als het bedrag dat een echtpaar extra zou moeten uitgeven
indien deze besparing er niet zou zijn. Als een echtpaar
kinderen heeft, zal deze besparing toenemen. Immers de
kinderen kunnen profiteren van de door hun komst al aan-
wezige voorzieningen. De later geboren kinderen kunnen
bovendien gebruik maken van hetgeen voor het eerste kind
werd aangeschaft. Omdat we kinderen als een kostenfaktor
voor de ouders beschouwen, zou deze extra besparing ook
onder K moeten worden opgenomen. We kunnen daarom deze
extra-besparing zowel onder K als Sc weglaten. De term K
bestaat dan uit de echte "out-of-pocket expenses" ten be-
hoeve van de kinderen (Ku) plus eventueel het verlies aan
extra vrije tijd (Kl). De faktor K geeft dan aan met hoe-
veel het echtpaar er netto door de aanwezigheid van de kin-
deren op achteruit is gegaan ten opzichte van een echt-
paar zonder kinderen. Hierbij hebben we de negatieve in-
vloed verwaarloosd die de faktor KU via zijn invloed op de
bestedingen ten behoeve van de ouders zelf op de besparing
door het huwelijk heeft. Verder in de tekst wordt hier wel
rekening meegehouden.
Het zal duidelijk zijn dat de waarde die aan de faktor K
en met name aan KU toegekend moet worden mede afhangt van
het aantal en de leeftijd der kinderen. Hierop zullen we
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verder niet ingaan. Wel zullen we aandacht besteden aan de
vraag of men de faktor K  bij gelijke overige omstandig-
heden als een van het in omen der ouders onafhankelijke
grootheid of als een toenemende funktie van dit inkomen
moet zien. Voor de tweede oplossing pleit dat ouders meer
ten behoeve van hun kinderen uitgeven als hun inkomen
stijgt. De vraag is echter in hoeverre deze m&6r-uitgaven
als kosten voor de ouders beschouwd moeten worden. Men
kan enerzijds de stelling verdedigen dat de ouders sociaal
genormeerd zijn ten aanzien van de bedragen die ze aan hun
kinderen uitgeven, en daarom de binnen hun inkomensklasse
gebruikelijke bedragen aan de kinderen spenderen. Dit
pleit ervoor deze uitgaven als kosten te zien. Anderzijds
kan men ook stellen dat ouders naarmate hun inkomen hoger
is, meer ten behoeve van hun kinderen uitgeven omdat ze
het zelf plezierig vinden dat hun kinderen het goed heb-
ben. Deze maar-uitgaven krijgen dan het karakter van een
inkomensbesteding door de ouders, en zouden daarom niet
fiscaal aftrekbaar moeten zijn. De faktor K zou dan voor
alle inkomens een konstante grootheid zijn, die bijvoor-
beeld betrekking heeft op de strikt noodzakelijke kosten
die ten behoeve van de kinderen gemaakt worden.
In de literatuur heeft men, mede in verband met de kinder-
bijslagregeling, op verschillende manieren geprobeerd te
bepalen wat nu precies onder de kosten van de kinderen ver-
staan moet worden. Onder andere door van Praag en Kapteyn
is erop gewezen dat het begrip kosten van een kind niet
gemakkelijk is af te bakenen. Zo kan men naar hun mening
de kosten van een kind niet gelijk stellen aan het bedrag
dat een echtpaar met kinderen van de overheid zou moeten
ontvangen om voor zichzelf dezelfde bestedingen te kunnen
verrichten als voor de komst der kinderen.2 Dit uitgangs-
punt lag wel ten grondslag aan een Nota van het C.P.B.
uit 1964. Daarin werd getracht via een ekonometrische ana-
lyse met behulp van de budgetstatistieken de kosten van de
kinderen te bepalen (de methode Nicholson). De uitkomst
was dat deze kosten met het gezinsinkomen stijgen. 3 Vol-
gens van Praag en Kapteyn is echter het uitgangspunt wei-
nig zinvol omdat door de komst van de kinderen zich het
bestedingspatroon der ouders wijzigt.4 Bovendien wijzen de
auteurs er op een andere plaats op dat de aldus bepaalde
kosten van de kinderen elementen van luxe konsumptie kun-
nen bevatten, hetgeen wil zeggen dat ze niet strikt nood-
zakelijk zijn.5
Gezien deze moeilijkheden dragen beide auteurs een andere
oplossing aan. Op basis van hun empirisch onderzoek naar
de individuele welvaartsfunktie in Nederland en Belgio
bleek dat gezinnen bij een gezinsuitbreiding hun welvaarts-
niveau als onveranderd beschouwen, indien het netto-gezins-
inkomen met ca. 35 procent van de relatieve stijging van
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de gezinsgrootte toeneemt. (Hierbij is geen rekening gehou-
den met het inkomensverlies dat optreedt als de gehuwde
vrouw bij de geboorte van een kind ophoudt buitenshuis te
werken). Het genoemde percentage is hoger indien beide ou-
ders buitenshuis werken omdat dit voorzieningen als cr&-
ches e.d. vergt. Voor het 66n-kostwinner gezin dient bij
de geboorte van het eerste kind het netto-inkomen toe te
nemen met ca. 35 procent van 50 procent, bij het tweede
met 35 procent van 33 procent etc.. Zou de overheid gezin-
nen met en zonder kinderen welvaartsneutraal willen behan-
delen dan zou volgens het onderzoek de overheid bij een-
zelfde kindertal een onbelaste kinderbijslag moeten ver-
strekken die als percentage van het netto-inkomen steeds
eenzelfde waarde heeft, waardoor in absolute termen de kin-
derbijslag met het inkomen toeneemt.6
Toegepast op het vraagstuk dat hier aan de orde is, zou
het onderzoek van Kapteyn en van Praag tot de konklusie
leiden dat de faktor K met het inkomen dient toe te nemen.
Het probleem bij deze  anpak is echter dat hetgeen twee
echtelieden met een hoog inkomen als kosten van de kinde-
ren zien, door twee echtelieden met een laag inkomen als
luxe bestedingen gezien worden die ze niet onder K zouden
willen opnemen. De vraag is dus eigenlijk wie moetubepalen
welke uitgaven ten behoeve van de kinderen als kosten be-
schouwd moeten worden. Laat men dit aan de ouders zelf
over volgens de methode van Kapteyn en van Praag dan zal
K  met het inkomen toenemen. Vindt men dit een onjuiste
bBnadering en wenst men buiten de subjektieve waardering
van de ouders om te bepalen wat de kosten van de kinderen
zijn, dan behoort ook een konstante K  tot de mogelijkhe-
den. Te denken valt dan aan de minima e bedragen die ten
behoeve van de kinderen uitgegeven moeten worden.
Welke keuze als de juiste te beschouwen is, kan ook niet
uit de draagkrachtgedachte zelf afgeleid worden. Draag-
kracht werd immers gedefinieerd als een gelijke mogelijk-
heid op een gelijke konsumptiewaarde. Hieruit blijkt niet
welk deel van de uitgaven wel en welk deel niet als kon-
sumptie van de ouders beschouwd moet worden. In het onder-
staande zullen daarom zowel de gevolgen van een konstante
als een met het inkomen der ouders toenemende K behandeld
worden. Er zal geen aandacht besteed worden aanude vraag
in hoeverre K  met het kindertal en de leeftijd der kin-
deren dient tBe te nemen. Men kan dus voor de faktor Ku
de kosten van een gegeven aantal kinderen van een bepaal-
de leeftijd lezen. Buiten beschouwing blijft welke kwan-
titatieve waarde aan een konstante of stijgende Ku gege-
ven moet worden.
De invloed van K op het te betalen belastingbedrag kan met
behulp van de onderstaande vergelijkingen worden bepaald
waarbij we in eerste instantie veronderstellen dat KU
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voor alle inkomens dezelfde waarde heeft. Ook de faktor
Kl wordt geacht steeds eenzelfde waarde te hebben.

Ym+Yh+S YC+Y +Sc-Km h
2                 2                          (5.2)

(1-tm)Ym F Yh + St (1-tc)YC +Y  +S C-Kmm h t
2-                         2

=                            (5.3)

S = sY (5.4)m

St = s(1-tm) Ym (5.5)

sc = s(Yc - Ku) (5.6)

St = s{(1-tc) Yc -K} (5.7)m          m              u

K =K +Kl (5.8)

De in dit hoofdstuk nog niet vermelde symbolen S, St en
t  hebben evenals in hoofdstuk 3 respektievelijk de vol-
gQnde betekenis: de besparing door het huwelijk voor be-
lastingheffing, de besparing door het huwelijk na belas-
tingheffing en de gemiddelde belastingdruk over het in-
komen van de gehuwde man. De faktor s geeft de relatie
weer tussen de besparingen door het huwelijk voor en na
belastingheffing en respektievelijk het belastbare en het
beschikbare inkomen. Hebben de gehuwden kinderen, dan
wordt bij de berekening van de besparing door het huwelijk
rekening gehouden met de negatieve invloed van Ku op de
bestedingen der ouders die tot deze besparing leiden. De
faktor s wordt verondersteld steeds eenzelfde waarde te
hebben. Wanneer de symbolen voorzien zijn van de suffix c
hebben ze betrekking op een echtpaar met kinderen. Zonder
deze suffix behoren ze bij een echtpaar zonder kinderen.
Het symbool Yh heeft nooit een suffix omdat het huishou-
delijk inkomen onafhankelijk van het al dan niet aanwezig
zijn van kinderen een konstante waarde heeft.
De vergelijking (5.2) geeft aan wanneer een echtpaar met
kinderen voor belastingheffing een gelijke draagkracht
heeft als een echtpaar zonder kinderen. Bij een heffing
naar draagkracht dient ook na belastingheffing deze ge-
lijkheid te bestaan. Hieraan wordt uitdrukking gegeven
door de vergelijking (5.3). Uit de vergelijkingen (5.2)
en (5.3) is nu met behulp van (5.4) t/m (5.8) de volgen-
de vergelijking af te leiden.
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t Y  = tcYC (5.9)m m m m

Uit de substitutie van (5.4),(5.5) en (5.8) in (5.2) re-
sulteert:

KC 1
Ym - Ym = Ku +1+S (5.10)

Verwaarloost men Kl dan wordt de vergelijking (5.10) ge-
lijk aan:

Ym - Ym - Ku (5.10')

De vergelijking (5.9) geeft aan dat de gehuwden zonder
kinderen en de gehuwden met kinderen die voor belasting-
heffing eenzelfde draagkracht hebben, eenzelfde belasting-
bedrag dienen te betalen. Uit de vergelijking (5.10) volgt
dat een echtpaar met kinderen eenzelfde draagkracht als
een echtpaar zonder kinderen heeft bij een inkomen dat
KU + Kl/1+s hoger is dan het inkomen van het kinderloze
echtpaar. Indien men het verlies aan vrije tijd verwaar-
loost, dan komt men tot het bekende resultaat dat een
echtpaar met kinderen eenzelfde draagkracht heeft als een
kinderloos echtpaar bij een inkomen dat K=K  hoger is.
Hieruit resulteert dat een echtpaar met kinde9en in dit
geval de te betalen belasting uit de tabel voor gehuwden
zonder kinderen kan afleiden door te kijken naar het be-
lastingbedrag dat verschuldigd is bij het inkomen
(Y  - Ku)
Wanneer we veronderstellen dat de gehuwden met kinderen
steeds een vast percentage van hun inkomen aan Ku beste-
den, bijvoorbeeld 10 procent, en we Kl verwaarlozen, dan
hebben twee echtelieden zonder kinderen voor en na belas-
tingheffing een even grote draagkracht als het eerste
echtpaar wanneer hun inkomen voor en na belastingheffing
steeds 10 procent lager is. Hieruit is af te leiden dat
in dit geval beide echtparen hetzelfde gemiddelde tarief
moeten betalen over twee inkomens die met een vast percen-
tage van elkaar verschillen.
Onder een progressief belastingstelsel levert een konstan-
te K in absolute termen een steeds grotere belastingbespa-
ring op naarmate YE toeneemt omdat dan het marginale ta-
rief stijgt. Als percentage van het inkomen van de man
daalt de belastingbesparing echter naarmate dit inkomen
stijgt. De daling van K als percentage van Yg wordt dan
niet gekompenseerd door de stijging van het marginale ta-
rief (T  ). Zou K proportioneel zijn ten opzichte van Yc ,
dan sti]gt de belastingbesparing als percentage bij een

159



toenemende YC. De reden is vrij simpel: K is een konstant
percentage vi n Yc terwijl het marginale tarief  Tc
stijgt. 7
Wanneer de kinderen niet als kostenfaktor voor de ouders
maar als deelgerechtigden in de totale gezinsdraagkracht
beschouwd worden, kan de draagkracht per gezinslid met
behulp van de onderstaande formule berekend worden.

Yc + Yh + Sc
2+n (5.11)

Het getal twee geeft aan dat de ouders elk met de faktor
1 gewogen worden voor de berekening van de draagkracht
per gezinslid. Het is echter niet noodzakelijk ook aan
de kinderen dezelfde faktor toe te kennen. Dit kan in de
formule (5.11) tot uitdrukking worden gebracht door de
waarde die aan de faktor n gegeven wordt. Deze kan per
kind bijvoorbeeld 4 of 5 zijn. Omdat de kinderen geacht
worden in de gezinsdraagkracht te delen, bevat de faktor
Sc ook de waarde van de "economics of scale, die onder
andere ontstaan doordat de later geboren kinderen kunnen
profiteren van hetgeen voor het eerste kind reeds werd
aangeschaft, Het eventuele rekening houden met het ver-
lies aan vrije tijd voor de gehuwde vrouw kan het beste
gebeuren door de teller van (5.11) met Kl te verminde-
ren. Het verhogen van n om deze reden zou onjuist zijn,
omdat dit impliceert dat het verlies aan vrije tijd met
de totale draagkracht toeneemt, hetgeen onjuist is.
Het de kinderen laten delen in de gezinsdraagkracht heeft
tot gevolg dat bij een gelijke draagkracht voor elk der
echtelieden er meer belasting betaald moet worden dan
bij de methode van de kostenaftrek. Dit kan eenvoudig
bewezen worden indien we de termen Yh,K . en SC ver-
waarlozen. Stellen we K  gelijk aan 1/5 Y  en n gelijkaan 4, dan hebben de ouHers volgens beide methoden v66r
belastingheffing een gelijke draagkracht.
Immers:

Yc       -    1/5 Yc Yc              2/5    Yc
(5.12)2       = 2+  =

Volgens de methode van de kostenaftrek zou het echtpaar
24 maal het belastingbedrag moeten betalen dat een onge-
huwde over een inkomen gelijk aan 2/5 Ye betaalt. De an-
dere methode daarentegen leidt ertoe daT 24 maal het be-
lastingbedrag van de ongehuwde betaald moet worden. a)

a) zie bladzijde 161
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Hieruit blijkt dat als men de kinderen als deelgerechtigd
in de gezinsdraagkracht beschouwt, ook hun aandeel hierin
belast wordt waardoor volgens deze methode de verschuldig-
de belasting groter is dan volgens de andere methode.
Gezien vanuit het oogpunt van een rechtvaardige inkomens-
verdeling zullen de meeste mensen de uitkomsten van het
hierboven geschetste samenvoegingsstelsel niet als rede-
lijk ervaren. De oorzaak is dat de belastingreduktie die
gezinnen met kinderen ontvangen in absolute termen met
het gezinsinkomen stijgt, zodat de gezinnen met de laag-
ste inkomens de laagste belastingreduktie ontvangen. Dit
resultaat ontstaat zowel als men de kinderen als een kos-
tenfaktor voor de ouders ziet als in het geval men ze als
deelgerechtigden in de gezinsdraagkracht beschouwt. Immers
ook in dit laatste geval zal voor een echtpaar zonder kin-
deren dat bijna geen belasting betaalt, de belastingbespa-
ring bij de geboorte van het eerste kind minimaal zijn ter-
wijl een echtpaar met een hoog inkomen een maximale reduk-
tie zal ontvangen. Beide methoden hebben verder het be-
zwaar dat uitgaande van een gegeven gezinsinkomen de ont-
vangen belastingbesparing voor de opeenvolgende kinderen
daalt. Bij de kostenaftrek is dit het geval omdat het be-
lastbare inkomen waarop de aftrek voor ieder kind wordt
toegepast steeds kleiner wordt, waardoor het marginale
tarief daalt. Ook bij de andere methode daalt door een da-
lend marginale tarief het te behalen voordeel.
De bovenstaande nadelige werking voor mensen met lage in-
komens is niet binnen het op de draagkrachtgedachte rus-
tende samenvoegingsstelsel op te lossen. Omdat de gehuw-
den met lage inkomens maar weinig belasting betalen, kan

a) Dit is uit de volgende vergelijkingen af te leiden:

Ym   -    1/5   Yc
la    Yo =   2

(1-t t)  Ym    -     1/5  (1-tm)  Yc2a (1 - to)YO =           2
YC

lb    Y =-m
0  2+5

(1 - t ) Yf,2b (1-to)YO
=

2+4

Uit la en 2a volgt dat tm.Y  = 2kt .Y : uit lb en 2b0

is af te leiden dat t .Y  = 24 to.Yo
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ook de belastingreduktie door de aanwezigheid van kinderen
maar klein zijn. Men kan hiervoor korrigeren door middel
van een belaste kinderbijslag. Na de belastingheffing hou-
den de gezinnen met de laagste inkomens er het meeste en
de gezinnen met de hoogste inkomens er het minste van over.
Via een belaste kinderbijslag kan ook voor de opeenvolgen-
de kinderen een voldoende financiole steun verschaft wor-
den. Wanneer het saldo van de voordelen uit de kinderaf-
trek en de belastbare kinderbijslag die men wil geven maar
weinig met het inkomen fluktueert, is het om praktische
overwegingen aan te bevelen dit saldo uit te keren in de
vorm van een voor iedereen gelijke belastingvrije kinder-
bijslag.

5.2.3. De gehuwde vrouw werkt wel buitenshuis.

In hoofdstuk 3 werd mede onderzocht welke invloed het bui-
tenshuis werken door de gehuwde vrouw heeft op het te be-
talen belastingbedrag. Uit het onderzoek bleek dat het
buitenshuis werken alleen tot een extra belastingheffing
leidt als ze op deze wijze meer verdient dan aan huishou-
delijk inkomen verloren gaat.
Wat de systematiek betreft, behoeft er voor de bepaling
van de invloed die het buitenshuis werken door de gehuwde
vrouw op de te betalen belasting uitoefent weinig te ver-
anderen, indien men met de aanwezigheid van kinderen re-
kening houdt. Het is duidelijk dat ook een gezin met kin-
deren slechts meer belasting gaat betalen door het buitens-
huis werken als de draagkracht hierdoor toeneemt. Dit is
het geval wanneer geldt:

Ym+Yh+S+(Yv-Yh)-K Ym+Yh+S-K
2                                   2

(5.13)

Het linker- en het rechterlid van (3.15) geven de draag-
kracht van eenzelfde echtpaar weer als de gehuwde vrouw
respektievelijk wel en niet buitenshuis werkt. De uitgaven
ten behoeve van de kinderen worden als een kostenpost voor
de ouders beschouwd. De faktor K wordt geacht slechts uit
een konstante KU te bestaan. De faktoren Ym en Y  hebbenh
in het linker- en het rechterlid eenzelfde waarde. Gemaks-
halve wordt dit in strijd met de realiteit ook ten aanzien
van S aangenomen. Omdat het steeds over gehuwden met kin-
deren gaat is de suffix c weggelaten.
Volgens (5.13) is alleen het verschil tussen het buitens-
huis verdiende en het verloren gegane huishoudelijke inko-
men voor het verschil in belastingdruk relevant is. Er
zijn echter redenen om de gehuwde vrouw met kinderen een
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hogere aftrek te verlenen dan overeenkomt met de waarde
van het verloren gegane huishoudelijke inkomen. Te denken
valt aan de situatie dat werkende gehuwde vrouwen met jon-
ge niet schoolgaande kinderen voor de opvang van deze kin-
deren een beroep doen op tegen kostprijs werkende kinder-
dagverblijven. Deze zijn relatief duur. Zij nemen alleen
de verzorgende funktie van de moeder over. Hierbij hebben
zij een eigen behuizing nodig terwijl het salaris van vol-
doende gekwalificeerd personeel hoger zal liggen dan het
minimumloon dat wij in hoofdstuk 3 als hoogste waarde voor
Yh hebben aangenomen. Een gehuwde vrouw die thuis voor
haar kinderen zorgt, kan dit in haar eigen huis doen het-
geen uiteraard goedkoper is uit een oogpunt van huisves-
tingskosten. Bovendien kan ze het verzorgen van de kinde-
ren kombineren met andere taken.
Uit het bovenstaande mag niet afgeleid worden dat de vol-
ledige kosten van de kinderdagverblijven bovenop het ver-
loren gegane inkomen Yh aftrekbaar zouden moeten zijn. Dit
is slechts gewettigd voor zover deze kosten hoger zijn dan
de kosten van het zelf verzorgen en opvangen van de kinde-
ren. Immers slechts deze extra kosten houden verband met
het buitenshuis werken. Een aftrek van de extra kosten is
echter niet op zijn plaats indien de kinderdagverblijven
van overheidswege gesubsidieerd worden. Er is dan immers
geen sprake van extra kosten.
Kijken we naar de Nederlandse verhoudingen dan zien we dat
het betrekkelijke geringe aantal kinderdagverblijven 8
sinds enkele jaren mits ze aan bepaalde voorwaarden vol-
doen van overheidswege gesubsidieerd worden. De prijs
die de ouders voor de opvang van de kinderen moeten beta-
len is afhankelijk van hun inkomen zodat de subsidie per
kind verschillend kan zijn. 9  Deze kinderdagverblijven
richten zich overigens niet primair op de opvang van kin-
deren van buitenshuis werkende gehuwde vrouwen, maar zijn
veelmeer bestemd voor kinderen waarvoor om andere redenen
dan het buitenshuis werken der ouders het bezoeken van een
kinderdagverblijf gewenst is.
Dat er op dit moment waarschijnlijk maar een zeer gering
aantal kinderen van buitenshuis werkende gehuwde vrouwen
eenkinderdagverblij f bezoekt waarvan bovendien  een  deel
gesubsidieerd wordt, hoeft echter niet te betekenen dat
voor een extra-aftrek voor buitenshuis werkende gehuwde
vrouwen met kinderen geen plaats is. In de gevallen dat
geen beroep op een kinderverblijf gedaan wordt, kan men
met deze aftrek een financidle armslag verschaffen om op
een andere wijze voor de opvang der kinderen te zorgen.
Deze aftrek zou dan het beste in de vorm van een forfai-
taire aftrek gegoten  kunnen worden, zodat niet in ieder
individueel geval de extra kosten aangetoond hoeven te
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worden.

Wanneer men de kinderen als deelgerechtigden in de totale
gezinsdraagkracht beschouwt, dan moet op eenzelfde wijze
rekening gehouden worden met het verloren gaan van Yh en
de eventuele extra-kosten in verband met jonge kinderen.
Beide faktoren leiden immers tot een daling van de over
de gezinsleden te verdelen draagkracht.
Houdt men rekening met het niet aanwezig zijn van extra
vrije tijd voor de huisvrouw met kinderen dan moet de fak-
tor K niet alleen in het rechterlid maar ook in het lin-
kerlid van (5.13) aan KU + Kl gelijkgesteld worden. Het
verschil in draagkracht dat ontstaat als de gehuwde vrouw
met kinderen buitenshuis gaat werken, wordt immers alleen
bepaald door het verschil (Yv - Yh) en de extra kosten die
de opvang van de kinderen met zicn meebrengt.
De methode die ontwikkeld werd om bij het samenvoegings-
stelsel met het kindertal rekening te houden door de kin-
deren als deelgerechtigden in de gezinsdraagkracht te be-
schouwen is ook toepasbaar bij het splitsingsstelsel. Het
enig verschil is dat dit stelsel geen rekening houdt met
de draagkrachtverhogende werking van het huwelijk. Uit de
formule (5.11) verdwijnen dan Yh en Sc· Dit betekent dat
wanneer de gehuwde vrouw niet buitenshuis werkt, een echt-
paar met kinderen (2+n) maal het belastingbedrag be-
taalt dat van een ongehuwde 3eheven wordt wiens inkomen
in de volgende relatie tot Ym staat.

Yc

Yo =2+n (5.14)

De faktor n geeft aan in hoeverre de kinderen meetellen
voor de verdeling van het gezinsinkomen over de gezinsle-
den. Werkt de gehuwde vrouw wel buitenshuis dan moet (2+n)
maal het belastingbedrag betaald worden dat een ongehuwde
verschuldigd is voor wiens inkomen geldt:

'1+ Y  -
K

(5.15)
Yo

=
2+n

In (5.15) bevat K de extra-kosten die de gehuwde vrouw met
jonge kinderen moet maken om buitenshuis te kunnen werken.
Er wordt echter geen aftrek verleend wegens het verlies
aan huishoudelijk inkomen dat door het buitenshuis werken
ontstaat. Immers bij het splitsingsstelsel wordt het huis-
houdelijk inkomen nooit belast, waartegenover staat dat de
buitenshuis werkende gehuwde vrouw nooit een aftrek gege-
ven wordt wegens het verlies van dit inkomen.
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5.3. DE ANDERE DOELEINDEN

Het rekening houden met de aanwezigheid van kinderen heeft
weinig invloed op de konklusies die in hoofdstuk 4 getrok-
ken werden ten aanzien van de vraag, of de fiscus neutraal
kan staan ten opzichte van het huwen en het al dan niet
gehuwd samenwonen, en wel zonder een inbreuk op de privacy
der belastingbetalers te maken. Zo blijft het onmogelijk
om naast de ongehuwden ook de gehuwden volgens een zuiver
individueel stelsel te belasten, omdat de aanwezigheid van
kinderen niets aan het gegeven verandert dat het onmoge-
lijk is de niet-persoonsgebonden inkomsten en aftrekposten
van de gehuwden apart te belasten. Ook verandert de aan-
wezigheid van kinderen niets aan het feit dat het vanwege
het privacy-aspekt niet mogelijk is om de ongehuwd samen-
wonenden op een gelijke wijze als de gehuwden volgens een
splitsings-, een samenvoegings-, of een zuiver individueel
stelsel met integrale rolwisseling te belasten. De moge-
lijkheid die de ongehuwden hebben om door een verkeerde
voorstelling van zaken een deel van de verschuldigde be-
lasting te ontgaan, wordt door deze aanwezigheid niet beIn-
vloed. Door het ontkennen van een bestaande tweerelatie
kunnen ook de ongehuwden met kinderen bij een samenvoe-
gings- en een zuiver individueel stelsel met integrale
rolwisseling een nadelige samenvoeging van inkomsten ont-
gaan. Suggereren ze het bestaan van een in feite niet be-
staande tweerelatie, dan is er bij een splitsingsstelsel
voordeel te behalen. De genoemde stelsels zijn daarom van-
wege de noodzakelijke kontr6le op dergelijke verkeerde
voorstellingen van zaken niet op de ongehuwden toe te pas-
sen zonder hun privacy te schaden. Als uitzondering zijn
ook hier weer de ongehuwden te noemen die over een samen-
levingsovereenkomst beschikken.

Wanneer we de maatschappelijke zelfstandigheid van de ge-
huwde vrouw beperken tot haar deelneming aan het arbeids-
proces, dan vraagt dit ook bij de aanwezigheid van kinde-
ren om een individuele heffing over haar arbeidsinkomsten,
zodat ze hetzelfde als iedere andere werknemer of zelf-
standige belast wordt. Van de op alle gehuwden toepasbare
stelsels wordt hieraan voldaan door: a) een zuiver indivi-
dueel stelsel met integrale rolwisseling, en b) een stel-
sel dat alleen de arbeidsinkomsten zelfstandig belast vol-
gens een voor iedereen geldende tarieftabel. Geeft men het
begrip maatschappelijke zelfstandigheid een ruimere strek-
king, dan is alleen het zuiver individuele stelsel met in-
tegrale rolwisseling het geschikte stelsel om hiermee re-
kening te houden. Een samenvoegings- en een splitsings-
stelsel daarentegen hebben ook voor de gehuwde vrouw met
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kinderen als kenmerk, dat de door haar verschuldigde belas-
ting en daardoor ook haar netto beloning voor de buitens-
huis verrichte arbeid afhankelijk is van het inkomen van
haar echtgenoot. Deze stelsels blijven daardoor strijdig
met het doeleind dat de fiscus neutraal dient te staan
ten opzichte van de zelfstandige maatschappelijke positie
van de gehuwde vrouw.

Het neutraal staan ten opzichte van de keuze tussen thuis
en buitenshuis werken kan binnen een samenvoegingsstelsel
gerealiseerd worden, wanneer de gehuwde vrouw met kinderen
en haar echtgenoot volgens de in par. 5.3 ontwikkelde me-
thode naar draagkracht belast worden. Het bewijs hiervan
is echter geheel gelijk aan het in hoofdstuk 4 geleverde
bewijs dat betrekking had op de gehuwde vrouw zonder kin-
deren, en wordt hier achterwege gelaten.
In een stelsel dat de arbeidsinkomsten van de gehuwde
vrouw apart belast, wordt de wijze waarop de fiscus neu-
traal kan staan ten aanzien van haar keuze tussen thuis
en buitenshuis werken maar op een punt door de aanwezig-
heid van kinderen beInvloed. Voor het bereiken van deze
neutraliteit moet ook hier rekening gehouden worden met
de door de aanwezigheid van jonge kinderen veroorzaakte
extra-kosten die het buitenshuis werken met zich mee-
brengt. Dit zou kunnen gebeuren door de buitenshuis wer-
kende gehuwde vrouw met jonge kinderen in verband met de-
ze kosten forfaitair een aftrekpost toe te kennen.
In een splitsingsstelsel kan de fiscale neutraliteit ten
opzichte van het al dan niet buitenshuis werken ook bij
de aanwezigheid van kinderen niet bereikt worden. Ook hier
is de reden dat dit stelsel geen rekening houdt met de
waarde van de huishoudelijke arbeid, die verloren gaat als
de gehuwde vrouw buitenshuis gaat werken.

5.4. DE INKOMENSHERVERDELENDE MAATREGELEN TEN GUNSTE VAN
GEZINNEN MET KINDEREN BINNEN EEN INDIVIDUEEL BELAS-
TINGSTELSEL

Tot nu toe werd geen aandacht besteed aan de inkomensher-
verdelende maatregelen ten gunste van gezinnen met kinde-
ren onder een belastingstelsel dat man en vrouw zelfstan-
dig belast. Hierop zal in het onderstaande nader worden
ingegaan. Er zal steeds verondersteld worden dat man en
vrouw zo individueel mogelijk belast worden. We zullen
daarom steeds de term zuiver individueel stelsel gebrui-
ken. Het onderstaande is echter tevens van toepassing op
het zuiver individuele stelsel met integrale rolwisseling.
Of de huisvrouw al dan niet over het huishoudelijke inko-
men belast wordt, laten we in deze paragraaf open omdat
de onderstaande argumenten in beide situaties gelden.
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Alvorens te onderzoeken op welke wijze bij een zuiver in-
dividueel stelsel herverdeeld kan worden, moet eerst de
vraag beantwoord worden of een dergelijke herverdeling bij
dit stelsel past. Als men bij de belastingheffing uitdruk-
kelijk van het individu wil uitgaan en zo weinig mogelijk
fiscale gevolgen aan het priv&-besluit om te huwen wil
verbinden, dan rijst de vraag of er dan wel gevolgen ver-
bonden moeten worden aan het priva-besluit der ouders
om kinderen te willen. Men zou deze vraag negatief kunnen
beantwoorden met als gevolg dat de overheid geen rekening
met de aanwezigheid van kinderen houdt.
Er zijn echter ook argumenten voor een geldelijke steun
van de overheid aan gezinnen met kinderen aan te voeren.
Een bekend argument is dat de ratio voor een geldelijke
steun van de overheid gelegen is in het belang dat de kin-
deren hierbij hebben. Voor de kinderen is de keuzevrijheid
die de ouders ten aanzien van de gezinsgrootte hadden een
irrelevant gegeven. Uitgaande van het recht der kinderen
op een goede opvoeding, zou daarom een inkomensherverde-
ling ten gunste van gezinnen met kinderen gerechtvaardigd
zijn.
Een tweede reden om gezinnen met kinderen te steunen kan
zijn om ook echtparen met een laag inkomen de gelegenheid
te geven een gezin te stichten, zodat deze echtparen niet
alleen een formele maar ook een materiile vrijheid hebben
om voor het hebben van kinderen te kiezen. Deze materidle
vrijheid zou maar in beperkte mate aanwezig zijn indien
zonder overheidshulp het hebben van kinderen tot een bij-
zonder laag welvaartspeil zou leiden.
Uitgaande van de veronderstelling dat deze twee argumenten
voldoende zijn om ook bij een zuiver individueel stelsel
gezinnen met kinderen te steunen, dan is de volgende vraag
welke vorm het beste bij dit stelsel past. Omdat bij een
zuiver individueel stelsel de draagkrachtgedachte is los-
gelaten, is de op de draagkrachtgedachte gefundeerde kin-
deraftrek geen geschikt middel om gezinnen met kinderen
financieel te helpen. Deze kinderaftrek dient volgens de
draagkrachtgedachte aan te sluiten bij het gezamenlijk
inkomen der ouders, hetgeen in strijd is met een indivi-
duele heffing. Zou men, zoals bij het huidige Nederlandse
stelsel het geval is, de kinderaftrek aan een der ouders
toekennen, dan roept dit het duidelijk bezwaar op dat deze
kinderaftrek bij eenzelfde gezamenlijke inkomen van man en
vrouw meer oplevert naarmate het inkomen waarop de kinder-
aftrek wordt toegepast in het totale inkomen een zwaarder
gewicht krijgt.
Aanvaardt men deze bezwaren dan blijft de kinderbijslag
over als instrument om bij een zuiver individueel stelsel
gezinnen met kinderen een financiole ruggegraat te geven.
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Gaat men vooral van het belang van het kind uit, dan is
een onbelaste kinderbijslag die geen relatie met het ou-
derlijk inkomen vertoont het aangewezen instrument, omdat
een dergelijke oplossing uitstekend bij de uitgangspunten
van een zuiver individueel stelsel past. Als bij de be-
lastingheffing van man en vrouw van een inkomensverdeling
per individu wordt uitgegaan, zou het immers hoogst merk-
waardig zijn hierop bij de kinderbijslag een uitzondering
te maken.
Als tweede argument ten gunste van financiale hulp aan ge-
zinnen met kinderen onder een zuiver individueel stelsel
werd aangevoerd, dat ook echtparen met lage inkomens de
gelegenheid moeten hebben een gezin te stichten. Op het
eerste gezicht lijkt dit om een kinderbijslag te vragen
die met het inkomen der ouders afneemt. Dit zou bijvoor-
beeld gerealiseerd kunnen worden met behulp van het door
de Vries en de Kam voorgestelde kindertoeslagstelsel, waar-
bij de kindertoeslag zelf niet met het inkomen varieert
maar wel in de heffing van de loon- en inkomstenbelasting
betrokken wordt. Hierdoor is de netto-kindertoelage bij

10

een laag inkomen groter dan bij een hoog inkomen.
De oplossing stemt overeen met het voor de financiole hulp
aangevoerde motief. Ze roept echter bij een zuiver indivi-
dueel stelsel, maar ook bij het huidige belastingstelsel,
de vraag op aan welk inkomen de (netto) kinderbijslag ge-
koppeld moet worden. Is dit het inkomen van de man, het
inkomen van de vrouw of hun gezamenlijk inkomen. De eerste
twee oplossingen hebben als nadeel dat bij eenzelfde geza-
menlijk inkomen de kinderbijslag netto minder oplevert
naarmate respektievelijk het aandeel van de man en de
vrouw in dit inkomen groter is. Kiest men voor het geza-
menlijk inkomen, dan komt men evenals bij de eerste twee
oplossingen in strijd met de uitgangspunten van een zui-
ver individueel stelsel. Immers bij dit stelsel past het
beste een onbelaste kinderbijslag die geen relatie met het
ouderljjk inkomen vertoont. Beschouwt  men de gehuwde vrouw
als de additionele inkomenstrekker, dan heeft deze oplos-
sing bovendien als bezwaar dat door het buitenshuis wer-
ken van de vrouw de netto te ontvangen kinderbijslag ver-
mindert. Deze vermindering zal door haar als een belasting
op haar inkomen beschouwd worden. Het is duidelijk dat de
genoemde bezwaren ook optreden indien binnen de huidige
wet I.B. de kinderbijslag belastbaar zou worden.
Echter zelfs indien het 66n-kostwinnergezin volledig zou
overheersen, kan nog betwijfeld worden of het voorstel
van de Vries en de Kam aanbeveling verdient. Een voor ie-
dereen gelijke onbelaste kinderbijslag leidt al tot een ni-
vellering van de bestedingsmogelijkheden van gezinnen met
kinderen. Dit is niet in strijd met de in Nederland aan de
kinderbijslag ten grond liggende gedachte dat naarmate de
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ouders een hoger inkomen hebben ze een grotere vrije marge
hebben om bestedingen ten behoeve van hun kinderen te
doen. Of deze gedachte nog verder doorgevoerd moet wor-

11

den door de kinderbijslag te laten dalen met het inkomen,
is echter de vraag. Wanneer men net als deze auteurs de
inkomensverschillen tussen hoge en lage inkomens verder
wil verkleinen, dan lijkt een herverdeling die zich op al-
le inkomenstrekkers richt hiervoor een geschikter instru-
ment te zijn.
Uit het bovenstaande kunnen we konkluderen dat uitgaande
van het belang van het kind en gezien de uitgangspunten
van een zuiver individueel stelsel, een onbelaste voor al-
le inkomens gelijke kinderbijslag het meest geschikt is
om gezinnen met kinderen financieel van overheidswege te
steunen. Wil men vooral gezinnen met lage inkomens helpen,
dan past hierbij het beste een belaste kinderbijslag. On-
der een zuiver individueel stelsel roept dit echter het
probleem op of de kinderbijslag bij man en vrouw samen of
bij een van beide belast moet worden. Gezien deze proble-
men, en het gegeven dat ook een voor iedereen gelijke kin-
derbijslag al herverdelend werkt, is de konklusie gewet-
tigd dat ook bij dit uitgangspunt een zuiver individueel
stelsel het beste met een van het inkomen onafhankelijke
kinderbijslag gekombineerd kan worden. Deze konklusie
geldt ook wanneer, zoals het huidige stelsel doet, de
zelfstandige heffing van man en vrouw tot de inkomsten uit
arbeid beperkt wordt. Bovendien zou het aanbeveling ver-
dienen om  binnen het huidige stelsel de kinderaftrek af
te schaffen en de nu reeds onbelast zijnde kinderbijslag
met de opbrengst hiervan op te hogen. Hierdoor verdwijnt
het verschijnsel dat bij eenzelfde gezamenlijk inkomen
van man en vrouw via de kinderaftrek de netto van de over-
heid te ontvangen bate kan verschillen.

5.5 EEN HOGERE KINDERBIJSLAG VOOR HET JONGSTE KIND

Indien man en vrouw in meerdere of mindere mate zelfstan-
dig belast worden volgens een voor iedereen dezelfde zijn-
de tarieftabel, dan kan men ten aanzien van de kinderbij-
slag de vraag stellen of de kinderbijslag voor het jong-
ste kind, dit is het kind dat de gehuwde vrouw in vele
gevallen verhindert om buitenshuis te werken, niet hoger
moet zijn dan voor de andere kinderen. Men kan een hogere
kinderbijslag voor het jongste kind op twee manieren ver-
dedigen. In de eerste plaats door deze stelsels met het
samenvoegingsstelsel te vergelijken, en in de tweede
plaats door een beroep te doen op het argument van een
rechtvaardige inkomensverdeling. Hierbij gaat de vermelde
vergelijking vooral op voor een individueel stelsel dat de
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zelfstandige heffing van de gehuwde vrouw beperkt tot haar
arbeidsinkomsten en waarbij ze dezelfde belastingvrije
voet heeft als iedere andere belastingplichtige.
Een samenvoegingsstelsel houdt altijd met het niet buitens-
huis werken door de gehuwde vrouw rekening; dus ook als
een echtpaar geen kinderen heeft. Indien de gehuwde vrouw
niet buitenshuis werkt betaalt de gehuwde man minder of
meer belasting dan een ongehuwde, voor zover het met twee
personen moeten leven van het geldinkomen van de man,res-
pektievelijk niet of wel gekompenseerd wordt door de draag-
krachtverhogende werking van het huwelijk.
Uit onze berekeningen bleek (zie hoofdstuk 3, par. 3.8),12
dat de gehuwde man voor zover zijn inkomen onder een be-
paalde grens blijft meer belasting, en boven deze grens
minder belasting dan een ongehuwde met eenzelfde inkomen
moet betalen. Deze grens ligt lager in het geval dat aan
het huishoudelijk inkomen van de huisvrouw een waarde van
10.000 gulden toegekend wordt dan wanneer dat inkomen op
15.000 gulden gesteld wordt (inkomens 1975). Voor de huis-
vrouw met kinderen wordt in dit hoofdstuk uitgegaan van een
op een normale 40-urige werkweek gebaseerd  huishoudelijk
inkomen. Hiermee korrespondeert een huishoudelijk inkomen
van 15.000 gulden. Voor een echtpaar met kinderen is het
echter te verdedigen dat een deel van Yh (de faktor Kl)
niet de draagkracht van de ouders verhoogt, maar gezien
moet worden als een kostenfaktor voor de ouders. Zou men
het huishoudelijk inkomen voor een derde deel als een kos-
tenfaktor zien, dan heeft voor een huisvrouw met kinderen
het huishoudelijk inkomen per saldo een waarde van 10.000
gulden. Als inkomen waarbeneden de gehuwde man meer en
waarboven hij minder belasting dan een ongehuwde betaalt,
geldt dan de laagste grens uit par. 3.8.
Het samenvoegingsstelsel dat Nederland tot 1973 kende, be-
laste ook wanneer er geen kinderen waren, de gehuwde man
over de hele linie lichter dan een ongehuwde. Met het heb-
ben van kinderen werd rekening gehouden door middel van de
kinderaftrek.
De belastingreduktie voor de gehuwde man die onder het sa-
menvoegingsstelsel verleend wordt, vindt men niet terug
bij een stelsel dat de arbeidsinkomsten zelfstandig belast
volgens een voor iedereen geldende tarieftabel. Toch kan
men voor een dergelijke heffing zijn, en tevens op draag-
krachtoverwegingen voorstander van een hogere kinderbij-
slag voor het jongste kind zijn. Het kiezen voor een apar-
te heffing over de arbeidsinkomsten hoeft namelijk niet
te betekenen dat men helemaal ongevoelig voor draagkracht-
overwegingen is. Men kan dit stelsel prefereren omdat men
het doeleind van de zelfstandige positie van de gehuwde
vrouw buiten het huwelijk hoger aanslaat dan het belasten
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naar draagkracht. Indien het echter voor de gehuwde vrouw
praktisch onmogelijk is om buitenshuis te gaan werken om-
dat ze jonge kinderen heeft, bijvoorbeeld kinderen beneden
de zes jaar, is de zelfstandige positie van de buitenshuis
werkende gehuwde vrouw niet in het geding. Men kan dan de
draagkrachtgedachte volgen door de tariefreduktie uit het
samenvoegingsstelsel in de vorm van een verhoogde kinder-
bijslag voor het jongste kind uit te keren. Deze tarief-
reduktie is bij een samenvoegingsstelsel afhankelijk van
het inkomen van de man. Bij een afzonderlinge heffing past
het echter meer om de verhoogde kinderbijslag onafhanke-
lijk te doen zijn van het inkomen van de man. Om deze re-
den is het te verdedigen deze verhoogde kinderbijslag ook
uit te keren in de gevallen dat bij een strikte toepassing
van de draagkrachtgedachte de gehuwde man eigenlijk meer
belasting dan een ongehuwde zou moeten betalen. In deze
situatie wordt wel de motivering maar niet het bedrag van
de kinderbijslag aan de draagkrachtgedachte ontleend.
De verhoogde kinderbijslag voor het jongste kind kan ook
meer rechtstreeks afgeleid worden door een beroep te doen
op de eis van een rechtvaardige inkomensverdeling. De re-
denering zou dan als volgt kunnen verlopen: door het jong-
ste kind kan de gehuwde vrouw in vele gevallen niet bui-
tenshuis werken. Hierdoor daalt de welvaart van de ouders
indien het buitenshuis te verdienen inkomen YV niet gekom-
penseerd wordt door het huishoudelijke inkomen Yh· Naar-
mate het buitenshuis te verdienen inkomen Y het huishou-
delijk inkomen Yh meer overtreft is dit wel aartsverlies
groter. Een echtpaar waarvan de vrouw door de aanwezigheid
van kinderen niet buitenshuis kan werken, gaat er dan in
relatieve welvaartspositie steeds meer op achteruit in ver-
gelijkinglmet twee buitenshuis werkende gehuwden zonder
kinderen.
Omdat in de belastingsfeer geen kompensatie plaats vindt
zou de overheid dit verlies gedeeltelijk kunnen kompense-
ren door de kinderbijslag voor het jongste kind te verho-
gen. Ook in dit geval lijkt een voor iedereen uniforme ver-
hoging voor de hand te liggen. Een verhoging naar rato van
het verschil tussen Yv en Yh heeft als grote moeilijkheid
dat het inkomen dat buitenshuis verdiend kan worden in ve-
le gevallen niet bekend is. Politiek gezien lijkt een der-
gelijke verhoging ook niet haalbaar, omdat in de lagere
inkomensgroepen waar de vrouwen waarschijnlijk een lage
potentiole Yv hebben, de kinderbijslag voor het jongste
kind minder zou stijgen dan in de hogere inkomensklassen
waar de potentidle Yv gemiddeld hoger zal liggen.
Het neutraal staan door de fiscus ten aanzien van het
thuis of buitenshuis werken door de gehuwde vrouw zonder
kinderen vereist, dat de buitenshuis werkende gehuwde
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vrouw in vergelijking met een huisvrouw alleen maar meer
belasting betaalt voor zover het buitenshuis verdiende in-
komen het huishoudelijk inkomen overtreft. Als een gehuwde
vrouw met kinderen buitenshuis gaat werken, dan moet boven-
dien ook met eventuele extra-kosten voor de opvang van de
kinderen rekening gehouden worden. Ook de extra kinderbij-
slag voor het jongste kind mag niet worden ingetrokken om-
dat dan de keuze tussen thuis en buitenshuis werken ten
gunste van het thuis werken beinvloed wordt.
Overigens hoeft de verhoogde kinderbijslag voor het jong-
ste kind niet daadwerkelijk te worden uitgekeerd. Er is
namelijk ook de volgende konstruktie denkbaar: het huis-
houdelijke inkomen wordt zelfstandig belast bij de huis-
vrouwen zonder of met reeds oudere kinderen. Heeft de
huisvrouw nog jonge kinderen dan blijft het huishoudelijke
inkomen onbelast. Werkt deze huisvrouw buitenshuis dan
krijgt ze een belastingvrije voet die gelijk is aan het
huishoudelijke inkomen. Voor beide groepen van vrouwen
geldt dat het buitenshuis werken slechts tot een stijging
van de verschuldigde belasting leidt voor zover Yh door YV
overtroffen wordt. Een vrouw zonder kinderen betaalt dab
als buitenshuis werkende vrouw belasting over Yv en als
huisvrouw over Yh; een vrouw met jonge kinderen betaalt
als ze buitenshuis werkt belasting voor zover Yv groter
dan Yh is, terwijl ze als huisvrouw geen belasting be-
taalt. Voor al deze vrouwen vindt dan geen verstoring van
de keuze tussen thuis en buitenshuis werken plaats. Het
onbelast laten van Yh bij de vrouw met jonge kinderen komt
dan in de  laats van de extra-kinderbijslag voor het eer-ste kind. 1 Overigens blijft bij deze regeling de aftrek
van de extra-kosten voor de opvang der kinderen natuurlijk
gehandhaafd.
Uitgaande van de bovenstaande konstruktie in de fiscale
sfeer zou de keuze tussen thuis en buitenshuis werken wel
verstoord worden, indien het als normaal zou gelden dat
kinderen van buitenshuis werkende gehuwde vrouwen kinder-
dagverblijven bezoeken die de overheid in belangrijke ma-
te subsidieert. In een dergelijke situatie wordt de bui-
tenshuis werkende gehuwde vrouw bevoordeeld ten opzichte
van de huisvrouw. Zou de overheid voor 100 procent subsi-
dioren, dan ontvangt de buitenshuis werkende vrouw voor
een deel van de uren die ze buitenshuis werkt een dubbele
beloning. Immers de uren die ze als huisvrouw aan de ver-
zorging van de kinderen besteedde, komen op deze wijze
beschikbaar om buitenshuis te werken terwijl anderen gra-
tis de verzorging van de kinderen overnemen. Het is duide-
lijk dat op deze wijze de afweging tussen thuis en buitens-
huis werken ten gunste van de tweede mogelijkheid bein-
vloed wordt.
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Overigens is de roep door vrouwenorganisaties om meer en
met name gesubsidieerde kinderdagverblijven wel verklaar-
baar. Deze kinderdagverblijven zijn nog maar in geringe
mate beschikbaar voor de kinderen van buitenshuis werken-
de gehuwde vrouwen, zodat een gehuwde vrouw met jonge kin-
deren vaak geen opvangsmogelijkheden voor haar kinderen
heeft als ze buitenshuis wil gaan werken. De moeilijkheid
ligt echter niet alleen aan de aanbodkant. Ook de vraag-
kant kan het geringe aantal kinderdagverblijven verklaren.
Deze zijn kennelijk tegen kostprijs voor vele echtparen
te duur om er gebruik van te maken. Dit te duur zijn wordt
sterk beInvloed door het huidige belastingstelsel, dat op
geen enkele wijze rekening houdt met het verloren gaan
van het huishoudelijk inkomen en de extra-kosten in ver-
band met de opvang van de jonge kinderen ten gevolge van
het buitenshuis werken door de gehuwde vrouw. Dit in te-
genstelling tot het door ons eerder beschreven stelsel.
Bij dit stelsel heeft de buitenshuis werkende gehuwde
vrouw door het onbelast zijn van haar inkomen tot Yh en
de extra-aftrek in verband met de jonge kinderen een ze-
kere financiole ruimte om van kinderdagverblijven gebruik
te maken.
Deze regeling valt te prefereren boven de denkbare situa-
tie dat men het huidige belastingstelsel zou kombineren
met een belangrijke subsidie van overheidswege op kinder-
dagverblijven, die zich vooral op de opvang van kinderen
van buitenshuis werkende moeders richten. Men kan deze
subsidie natuurlijk als een kompensatie zien voor het feit
dat het huidige belastingstelsel geen rekening houdt met
het verlies van het huishoudelijk inkomen en de extra-kos-
ten in verband met de opvang van de kinderen. Deze rege-
ling heeft dan echter in tegenstelling tot het eerder
beschreven stelsel het nadeel dat slechts bij een bepaalde
manier van opvang van de kinderen de buitenshuis werkende
gehuwde vrouw van de overheid financiole steun ontvangt.
Voor zover de subsidie het nadeel in de belastingsfeer
overkompenseert zal de buitenshuis werkende gehuwde vrouw
in vergelijking met de huisvrouw voor een deel van haar
arbeidsuren dubbel beloond worden. Uit een oogpunt van
een rechtvaardige inkomensverdeling lijkt dit nauwelijks
te verdedigen. Het andere stelsel daarentegen leidt niet
tot deze begunstiging van de buitenshuis werkende gehuwde
vrouw.

5.6 EEN VERZORGINGSLOON VOOR DE GEHUWDE VROUW

In het kader van de vrouwenemancipatie heeft men er in het
verleden veelal voor gepleit de (gehuwde) vrouw een gelij-
ke kans als de man te verschaffen om buitenshuis te wer-
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ken. Hiertoe werd ernaar gestreefd voor de vrouw de voor-
waarden te scheppen om buitenshuis te werken. Te denken
valt aan kindercr&ches e.d.. Ook wilde men de buitenshuis
werkende gehuwde vrouw een gelijkwaardige positie binnen
het arbeidsproces verschaffen. In dit opzicht kan gedacht
worden aan de strijd voor een gelijke beloning voor gelij-
ke arbeid en gelijke promotiekansen voor man en vrouw.
De laatste jaren wordt er tevens meer aandacht aan de eman-
cipatie van de huisvrouw besteed. Hiervoor zijn verschil-
lende motieven aan te geven. Zo is het voor moeders met
jonge kinderen vaak niet mogelijk om buitenshuis te gaan
werken omdat de materi&le voorwaarden hiertoe niet aan-
wezig zijn. Te noemen zijn het ontbreken van voldoende
kindercr&ches en -dagverblijven, de onmogelijkheid om
schoolgaande kinderen na schooltijd en tussen de middag
op te vangen, en de opvangproblemen die zieke kinderen en
de vakanties der kinderen oproepen. Bovendien prefereren
veel gehuwde vrouwen het om zelf voor de kinderen te zor-
gen in plaats van buitenshuis te werken. Dit zal vooral
gelden voor vrouwen met een lage beroepsopleiding omdat
het voor deze groep vaak uiterst onaantrekkelijk is om
buitenshuis te gaan werken.
De positie van de huisvrouw verschilt van de positie van
de buitenshuis werkenden door het niet ontvangen van een
geldinkomen voor de produktieve arbeid die zij verricht.
Dit heeft twee gevolgen. In de eerste plaats ontbreekt
een konkrete waardering voor haar huishoudelijke arbeid.
In de tweede plaats is ze door het niet bezitten van een
eigen geldinkomen voor het doen van haar bestedingen af-
hankelijk van het inkomen van de man. Hieruit is in Neder-

16 de konklusie ge-land door Bruyn-Hundt 15  en Ehrenfest
trokken dat de huisvrouw door de overheid een inkomen moet
worden toegekend als beloning voor haar produktieve arbeid.
Dit inkomen van overheidswege wordt door Ehrenfest als de
ooievaarsregeling betiteld, omdat zij het ontvangen van
dit inkomen afhankelijk stelt van het hebben van kinderen.
Bruyn-Hundt duidde dit inkomen aanvankelijk aan met de
term huisvrouwenloon, maar koos later voor de minder rol-
gebonden term verzorgingsloon die verder in het betoog17

gebruikt zal worden. Beide beogen met deze oplossing de
emancipatie van de huisvrouw te bevorderen door enerzijds
haar produktieve arbeid als die van iedereen te waarderen,
en anderzijds door haar middels een eigen inkomen een stuk
zelfstandigheid te verschaffen.
Door Bruyn-Hundt worden nog een aantal andere voordelen
van een verzorgingsloon genoemd. Deze zijn:
- een minder scheve inkomensverdeling die ontstaat omdat
iedere gehuwde vrouw in beginsel eenzelfde uitkering
krijgt waardoor de inkomensverdeling genivelleerd wordt
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- het nationale inkomen zou exakter bepaald kunnen worden
omdat daarin ook de diensten van de huisvrouw in opgeno-
men kunnen worden

- er zou een beter maatschappelijk kostenbesef ontstaan
omdat meer wordt benadrukt dat ook de huisvrouw een eko-
nomische waarde schept, zodat het buitenshuis werken
door de gehuwde vrouw niet altijd voordelig voor de
maatschappij hoeft te zijn

- een verbetering van sociale voorzieningen en pensioenen
wordt mogelijk. Het verzorgingsloon zou de financidle
basis kunnen vormen om de huisvrouw tegen de financiole
gevolgen van arbeidsongeschiktheid te verzekeren en
voor haar een zelfstandige pensioenregeling in het le-
ven te roepen

- de subsidies en sociale uitkeringen kunnen afnemen. Zo
kan de subsidi ring van kinderdagverblijven, cr&ches
en kinderspeelzalen achterwege blijven omdat het verzor-
gingsloon de financiole basis geeft om de huisvrouw te
vervangen. Voorts zouden gescheiden vrouwen minder een
beroep op de bijstandswet hoeven te doen.

Bruyn-Hundt wil het verzorgingsloon aan iedereen uitkeren
die zichzelf en/of anderen verzorgt. De huisvrouw die 5
personen verzorgt, ontvangt 11.000 gulden terwijl een on-
gehuwde 2.500 gulden per jaar ontvangt (inkomens 1973).
Het verzorgingsloon zou door de overheid betaalt moeten
worden uit een hogere belastingopbrengst. Een gehuwde
vrouw die buitenshuis werkt, blijft het verzorgingsloon
ontvangen omdat zij het huishouden 's avonds doet of kos-
ten moet maken voor vervangende huishoudelijke hulp. De
voor de vervanging gemaakte kosten zouden fiscaal aftrek-
baar moeten zijn met als maximum het verzorgingsloon dat
de huisvrouw zelf ontvangt.
Tegen het voorstel van Bruyn-Hundt zijn verschillende
bezwaren aan te voeren. Zonder het uitgangspunt van de

18

auteur aan te vallen kan men de volgende punten van kri-
tiek noemen:
1. Het verzorgingsloon leidt tot een enorme stijging van

de belastingdruk. Door Bruyn-Hundt werd de waarde die
huisvrouwen kre eren op 30 8 40 procent van het natio-
nale inkomen volgens de huidige definities geschat.
Gaat men op basis van de minimumraming van 30 procent
deze waarde uitkeren, dan zal ook de belastingopbrengst
met 30 procent moeten toenemen. Hiertegenover staat
echter dat ook de belastinggrondslag met dit percenta-
ge toeneemt omdat het verzorgingsloon zelf ook belast
is.

Op het ogenblik bedraagt de druk van belastingen en so-
ciale premies ca. 55 procent van het nationale inkomen.
Bij een invoering van het verzorgingsloon stijgt deze
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druk tot 65 procent van het nationale inkomen volgens
de huidige definitie plus het uit te keren verzorgings-
loon. Hoewel de private bestedingen in hun totaliteit
niet door de invoering van het verzorgingsloon worden
aangetast, zullen de tarieven van direkte en indirekte
belastingen aanzienlijk verhoogd moeten worden. Immers
het netto uit te keren verzorgingsloon moet opgebracht
worden door degenen die op het ogenblik een geldinko-
men hebben. Stelt men als minimumraming het netto uit
te keren  verzorgingsloon op 15 procent van het natio-
nale inkomen volgens de huidige definitie, dan zal de
druk van belastingen en sociale premies tot 70 procent
van dit inkomen stijgen. Het is duidelijk dat door een
dergelijke drukstijging de problemen die de huidige ho-
ge gemiddelde en marginale tarieven reeds oproepen zo-
danig verveelvoudigd worden, dat de introduktie van
een verzorgingsloon in een mate zoals door Bruyn-Hundt
voorgesteld niet mogelijk lijkt.

2-0. Voor een betere schatting van het nationale inkomen is
het niet noodzakelijk het verzorgingsloon daadwerkelijk
uit te keren. Men kan volstaan met een schatting hier-
van, en deze bij het nationale inkomen volgens de hui-
dige definities optellen. Voorzover het verzorgings-
loon door het buitenshuis werken van de vrouw gebruikt
wordt om huishoudelijke hulp te betalen, vormt het ver-
zorgingsloon geen primair inkomen en is daardoor geen
onderdeel van het nationale inkomen. Het draagt dan
niet bij tot een betere schatting van het nationale in-
komen.

3. Afgezien van het feit dat de gehuwde vrouw een geldin-
komen krijgt kan een nivellering van de personele inko-
mensverdeling ook zonder invoering van een verzorgings-
loon bereikt worden.

4. In hoeverre een verzorgingsloon aan ouders de speel-
ruimte biedt om zelf voor kindercr&ches e.d. te beta-
len en aan de gehuwde vrouw de mogelijkheid verschaft
om sociale premies te voldoen, is afhankelijk van de
vraag in hoeverre een echtpaar er door het verzorgings-
loon financieel op vooruit gaat. Immers de man zal meer
belasting gaan betalen. Met name voor de hogere inko-
mens zal een verzorgingsloon slechts een negatief sal-
do opleveren.

5. Het alleen maar fiscaal aftrekbaar stellen van de wer-
kelijke kosten om de buitenshuis werkende gehuwde vrouw
thuis te vervangen, heeft als gevolg dat een daadwer-
kelijke vervanging gestimuleerd wordt, hetgeen men als
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in het belang van de eventueel aanwezige kinderen kan
beschouwen. Het heeft echter ook nadelen. Zo is een
stimulans am zich thuis te laten vervangen niet nood-
zakelijk voor vrouwen zonder kinderen of niet meer zo
jonge kinderen. In deze situatie kan men ook het stand-
punt verdedigen, dat men man en vrouw samen moet laten
beslissen of ze de huishoudelijke arbeid uitbesteden of
in hun vrije tijd het huishouden doen, zonder deze keu-
ze met fiscale middelen te beinvloeden. Voorts moet be-
dacht worden dat een fiscale aftrek voor buitenshuis
werkende vrouwen met lage inkomens maar weinig belas-
tingvermindering oplevert zodat deze zich niet zullen
laten vervangen. De huishoudelijke arbeid wordt dan
's avonds in vrije tijd verricht zonder dat deze vrou-
wen hiervoor een fiscale tegemoetkoming ontvangen. Het
door Bruyn-Hundt voorgestelde systeem wordt hierdoor
minder aantrekkelijk voor vrouwen met lage inkomens.

De bovenstaande punten van kritiek werden geuit zonder
nader te onderzoeken of het idee van een verzorgingsloon
als aanvaardbaar beschouwd kan worden. Daarom komt nu dit
idee zelf aan de orde. De argumentatie pro het verzorgings-
loon kan men schematiserend als volgt samenvatten: De huis-
vrouw mist een stuk zelfstandigheid die buitenshuis wer-
kenden wel bezitten, omdat deze in tegenstelling tot de
huisvrouw een geldinkomen hebben. De huisvrouw kan vaak
geen geldinkomen verwerven, omdat ze door de aanwezigheid
van kleine kinderen niet buitenshuis kan werken. De ver-
zorging van de kinderen en het voeren van de huishouding
is als zeer waardevolle arbeid te beschouwen waarvan de
maatschappelijke waardering onvoldoende uit de verf komt,
omdat men in een marktekonomie gewend is om ekonomische
waarden in geld uit te drukken. Door nu de gehuwde vrouw
een verzorgingsloon toe te kennen, slaat men twee vliegen
in een klap. De huisvrouw heeft nu ook een geldinkomen,
en door het expliciet maken van de ekonomische waarde zul-
len haar huishoudelijke aktiviteiten meer gewaardeerd wor-
den.
Deze argumenten pro het verzorgingsloon dienen op zichzelf
en niet in kombinatie met elkaar beoordeeld te worden. Im-
mers ook al zou de huishoudelijke aktiviteit een lage of
zelfs geen ekonomische waarde hebben, dan zou men nog voor
de huisvrouw een geldinkomen kunnen claimen op grond van
het argument dat ze hierdoor een zelfstandige positie
krijgt.
De relatie tussen het hebben van een geldinkomen en de
zelfstandigheid van een man of vrouw valt niet te ontken-
nen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de studenten. Voor
deze groep ligt de zaak vrij duidelijk. Een student is
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zelfstandiger indien hij in de vorm van een beurs of een
lening een geldinkomen van de overheid ontvangt dan in het
geval hij een beroep op zijn ouders moet doen. Dit wil
echter niet zeggen dat iedereen die geen geldinkomen heeft
van overheidswege een dergelijk inkomen moet ontvangen.
Voor het antwoord op deze vraag is met name van belang in
welke mate het niet hebben van een geldinkomen tot onzelf-
standigheid leidt. Voorts is natuurlijk de financiering
een belangrijk punt omdat het belang van degenen zonder
geldinkomen, moet worden afgewogen tegen de belangen van
de belastingbetalers die het inkomen van overheidswege
moeten betalen. Te denken valt verder aan de nadelige ge-
volgen voor de arbeidsmobiliteit van de door de invoering
van een verzorgingsloon veroorzaakte hogere marginale ta-
rieven.
Of de zelfstandigheid van de huisvrouw in ernstige mate
wordt aangetast door het ontbreken van een geldinkomen
kan men langs verschillende kanten benaderen. Zo kan men
zich afvragen of de echtgenoot die het geldinkomen ver-
dient zijn vrouw een bepaald gedragspatroon oplegt waar-
aan zij moet voldoen, wil zij in het geldinkomen delen.
De praktijk laat zien dat de huisvrouw meer de richting
van de besteding van het geldinkomen bepaalt dan de man,
zodat dit argument niet opgaat. Er moet echter wel er-
kend worden dat in een huwelijk waar er geen goede rela-
tie tussen man en vrouw bestaat het ontbreken van een geld-
inkomen wel problemen voor de huisvrouw kan oproepen. Het
is echter zeer de vraag of om deze reden aan alle vrouwen
een inkomen van overheidswege verschaft moet worden. Voor-
alsnog valt dit niet in te zien.
Met het bovenstaande wil niet gezegd worden dat de vrouw
door het huwelijk niet buiten de bestedingssfeer om een
stuk zelfstandigheid kan verliezen. Ongeacht het inkomen
dat ze kan verdienen en het beroep dat ze had, zal haar
welvaartsniveau en haar sociale status in sterke mate door
de opleiding, het beroep en het inkomen van de man bepaald
worden, omdat ze zich door het huisvrouw-zijn niet van an-
dere huisvrouwen kan onderscheiden. De vraag dringt zich
dan op of men wel hieraan iets kan veranderen door de ge-
huwde vrouw van overheidswege een geldinkomen te verschaf-
fen op basis van het geldinkomen dat ze buitenshuis kan
verdienen, zodat haar eigen achtergrond meer naar voren
komt. Tegen deze oplossing pleiten echter zowel praktische
als meer fundamentele bezwaren. Als praktisch bezwaar is
te noemen, dat het potentiole inkomen dat ze buitenshuis
kan verdienen vaak niet bekend is. Voorts zou de overheid
net als bij de werkloosheidswet normen moeten ontwikkelen
om te kunnen beoordelen of de gehuwde vrouw op goede gron-
den niet buitenshuis werkt. Deze problematiek treedt voor-
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al op indien er geen jonge kinderen meer in het gezin
zijn.
Als fundamentele bezwaren kan men noemen dat niet alle
vrouwen er in sociale status door het huwelijk op achter-
uit gaan. Er zullen winnaars en verliezers zijn. Voorzo-
ver de winnaars de sociale stijging hoger waarderen dan
het in sociale status mede afhankelijk worden van de man,
lijkt een inkomen van overheidswege niet op zijn plaats.
Bovendien zullen veel gehuwde vrouwen het huisvrouw-zijn
niet alleen in termen van een verlies aan maatschappelijke
zelfstandigheid beoordelen. Deze vrouwen vinden het gewoon
prettig om thuis voor de kinderen te zorgen en zullen het
huisvrouw-zijn in vergelijking met het buitenshuis werken
niet negatief beoordelen. Dit zal vooral het geval zijn
indien de baan buitenshuis niet zo aantrekkelijk is. De
vrouwen met een positieve waardering voor het huisvrouw
zijn, zullen een inkomen op basis van het buitenshuis te
verdienen inkomen beschouwen als een diskriminatie tussen
de huisvrouwen onderling. Zij zullen benadrukken dat het
huisvrouw zijn op een vrije keuze berust en daarom een in-
komen op basis van het buitenshuis te verdienen inkomen
afwijzen. Als deze vrouwen zouden vinden dat de huisvrouw
recht op een inkomen heeft, dan zullen ze dit inkomen wil-
len zien als een beloning voor de verrichte huishoudelijke
aktiviteiten.
De bovenstaande bezwaren aanvaardend tegen een inkomen dat
vooral ten doel heeft de huisvrouw een zelfstandigere po-
sitie te geven, komen we voor het probleem te staan of aan
de gehuwde vrouw een verzorgingsloon moet worden toegekend
als beloning voor haar huishoudelijke arbeid. Dit hangt af
van het antwoord op de volgende twee vragen. Verricht de
huisvrouw produktieve arbeid en zo ja wie geniet dan het
voordeel van deze arbeid? De eerste vraag levert geen pro-
blemen op. De arbeid van de huisvrouw wordt algemeen als
produktief beschouwd omdat:
a. de meeste mensen deze arbeid als waardevol beschouwen
en b. voor de meeste van haar diensten marktprijzen be-
staan.
Het antwoord op de tweede vraag is beslissend voor het al
dan niet uitkeren van een verzorgingsloon van overheids-
wege. Immers een loon wordt slechts uitgekeerd indien de
prestaties van de loontrekkers waardevol voor anderen zijn.
Bij een verzorgingsloon gaat het om de vraag of de presta-
ties van de huisvrouw waardevol voor de overheid, of meer
konkreet gesteld waardevol voor andere belastingbetalers
zijn.
De huishoudelijke arbeid van de gehuwde vrouw richt zich
hoofdzakelijk op de verzorging van de drie kategorieon,
te weten: a. haar echtgenoot en haarzelf, b. haar inwonen-
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de kinderen en c. eventueel inwonende andere familieleden
zoals een bejaarde vader. De verzorging van haar man en
haarzelf vormt geen reden om de gehuwde vrouw een verzor-
gingsloon toe te kennen, omdat buiten het echtpaar daar
niemand voordeel aan ontleent. Als er iemand zou moeten
betalen, dan zou het niet de overheid maar de gehuwde man
moeten zijn. Hoe man en vrouw dergelijke zaken regelen
kan men echter beter aan henzelf overlaten. Bruyn-Hundt
wil de gehuwde vrouw w&1 een verzorgingsloon toekennen
voor het verzorgen van haar man en haarzelf. (Ze trekt
daaruit echter wel de logische konsekwentie dat ook de on-
gehuwden een verzorgingsloon krijgen omdat ze hun eigen
huishouden doen). Zoals reeds eerder gesteld ontgaat ons
de ratio hiervan. De overheid zou dan ook alle doe-het-zelf
aktiviteiten door de gehuwde man, de gehuwde vrouw en de
ongehuwden kunnen aangrijpen om een geldinkomen als belo-
ning van deze aktiviteiten te verstrekken.
Gegeven de Nederlandse maatschappelijke verhoudingen wordt
de verzorging en de opvoeding van de kinderen nog altijd
als de primaire taak van de ouders gezien. De tijd die de
huisvrouw hieraan spendeert, wordt in deze visie als een
dienst gezien die zij aan haar gezin bewijst en die niet
van overheidswege beloond behoeft te worden. Men kan hier-
tegenover stellen dat de maatschappij wel baat bij een
goede opvoeding heeft, omdat de overheid korrigerend op-
treedt daar waar de ouders hun taak niet naar behoren ver-
vullen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de bestrijding van
de jeugdkriminaliteit. Deze positieve externe effekten van
een goede opvoeding zijn niet te ontkennen, maar de aan-
wezigheid van deze effekten is op zichzelf beschouwd nog
geen voldoende reden om van overheidswege een verzorgings-loon te verstrekken. De relevante vraag is immers in welke
mate er een verschil in extern effekt bestaat tussen een

situatie met en zonder verzorgingsloon. Gegeven de huidi-
ge Nederlandse verhoudingen is er weinig reden om aan te
nemen, dat de ouders hun kinderen beter zullen opvoeden
en verzorgen indien ze ervoor betaald gaan worden.
Uit het bovenstaande kan men de konklusie trekken dat het
verzorgingsloon voor de gehuwde vrouw in verband met de

opvoeding en de verzorging van de kinderen onder de huidi-
ge omstandigheden onvoldoende te motiveren is. Dit bete-
kent echter niet dat dit verzorgingsloon ook onder andere
omstandigheden moet worden afgewezen. Te denken valt bij-
voorbeeld aan een situatie waarin buitenshuis werkende ge-
huwde vrouwen voor de opvang van de nog jonge kinderen in

grote mate een beroep doen op van overheidswege gesubsi-
dieerde kinderdagverblijven. Een verzorgingsloon voor de
moeders die hun kinderen thuis verzorgen is dan zowel op
grond  van een mogelijkheid tot kostenbesparing als op
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grond van een rechtvaardige inkomensverdeling zeer wel te
verdedigen. Immers de opvang van de kinderen in een kin-
derdagverblijf is duurder dan het thuis verzorgen van de
kinderen. Bovendien ontvangt de huisvrouw dan een geldin-
komen voor hetgeen de ouders van kinderen die een kinder-
dagverblijf bezoeken in natura ontvangen.
Voor huisvrouwen die inwonende ouders verzorgen is onder
de huidige omstandigheden een verzorgingsloon te verdedi-
gen, indien het alternatief voor de verzorging van deze
ouders zou bestaan uit opneming in een bejaarden- of
verpleegtehuis op kosten van respektievelijk de bijstands-
wet of de A.W.B.Z.. Voor zover de bejaarden thuis goedko-
per verzorgd kunnen worden, is een verzorgingsloon uit een
oogpunt van een effici6nt gebruik van overheidsgelden op
zijn plaats.
De praktische en meer fundamentele bezwaren die tegen een
verzorgingsloon voor de gehuwde vrouw kunnen worden inge-
bracht, wettigen de konklusie dat voor een dergelijk loon
onder de huidige omstandigheden maar een zeer beperkte
plaats is. Dit betekent echter niet dat een extra-finan-
cidle hulp aan gezinnen met kinderen moet worden Uitgeslo-
ten. Uit de vorige paragraaf bleek dat er redenen zijn aan
te voeren om deze gezinnen met een verhoogde kinderbijslag
voor het jongste kind te helpen. Deze motieven houden ech-
ter veel meer verband met de financiole positie van het
hele gezin dan met de positie van de gehuwde vrouw. Hier-
door hoeft een afwijzen van het verzorgingsloon niet in
te houden dat ook een verhoogde kinderbijslag voor het
jongste kind uit den boze is.

5.7 SAMENVATTING

Het rekening houden met de aanwezigheid van kinderen blijkt
geen grote invloed te hebben op de eerder getrokken kon-
klusies ten aanzien van de mate waarin het mogelijk is met
de beschikbare stelsels de aan de belastingheffing van on-
gehuwden en gehuwden gestelde doeleinden te realiseren.
Als uitzondering hierop geldt dat bij het op de draag-
krachtgedachte gebaseerde samenvoegingsstelsel rekening
gehouden moet worden met de negatieve invloed die de aan-
wezigheid van kinderen op de draagkracht van de gehuwden
uitoefent. Gaat de gehuwde vrouw met kinderen buitenshuis
werken, dan moet bij een heffing naar draagkracht behalve
met het verlies van het huishoudelijk inkomen tevens re-
kening gehouden worden met de extra kosten die de opvang
van de kinderen veroorzaakt. Op deze wijze wordt ook de
neutraliteit ten opzichte van de keuze tussen thuis en
buitenshuis werken gewaarborgd. Ook bij de varianten van
een individueel stelsel kan deze neutraliteit bereikt wor-
den.
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Bij alle stelsels zijn argumenten aan te voeren foor het
verlenen van kindertoelagen aan gezinnen met kinderen. On-
der een stelsel dat man en vrouw zelfstandig over de in-
komsten uit arbeid belast, en voorts onder een zuiver in-
dividueel stelsel en het daarvan afgeleide individueel
stelsel met integrale rolwisseling, is het bovendien ver-
dedigbaar om voor het jongste kind een extra kinderbij-
slag toe te kennen. Voor het verlenen van een verzor-
gingsloon aan de huisvrouw zijn echter onder de huidige
omstandigheden nog onvoldoende argumenten aanwezig.
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6. DE POSITIE VAN DE GEHUWDE VROUW BINNEN DE SOCIALE
VERZEKERINGEN

6.1. INLEIDING

De huidige sociale verzekeringen worden met name door bui-
tenshuis werkende gehuwde vrouwen op een tweetal punten
bekritiseerd. In de eerste plaats richt zich de kritiek
op de premiebetaling door buitenshuis werkende gehuwde
vrouwen voor de volksverzekeringen en de ziekenfondswet.
Deze premiebetaling levert een gehuwde vrouw die buitens-
huis werkt in vergelijking met de geen premies betalende
huisvrouw geen enkele additionele rechten op. Als voor-
beeld kan hier de Algemene Ouderdomswet dienen die onaf-
hankelijk van de vraag in welke mate de gehuwde vrouw in
het verleden premie betaald heeft, aan alle gehuwden een-
zelfde ouderdomspensioen toekent. Als tweede punt van kri-
tiek wordt genoemd dat niet alle sociale verzekeringen de
gehuwde vrouw als iedere andere verzekerde behandeld wordt.
Te noemen valt weer de A.O.W., omdat de gehuwde vrouw geen
zelfstandig recht op een pensioenuitkering heeft. Niet al-
leen heeft zij geen eigen ouderdomspensioen maar bovendien
gaat het gezamenlijke gehuwdenpensioen pas is als de echt-
genoot 65 jaar wordt. Dus ook als de vrouw eerder dan haar
man 65 jaar wordt.
In dit hoofdstuk zal aan de genoemde bezwaren nadere aan-
dacht besteed worden. Dit wordt allereerst gedaan door de
huidige positie van de gehuwde vrouw binnen de sociale
verzekeringen te beschrijven (par.6.2).Hierbij wordt te-
vens de premiedruk van ongehuwden en gehuwden met dezelf-
de inkomens vergeleken (par.6.3). Vervolgens wordt ge-
tracht de huidige positie van de gehuwde vrouw binnen de
sociale verzekeringen te verklaren. Dit wordt gedaan met
behulp van de in hoofdstuk 1 geschetste ontwikkeling van
de maatschappelijke positie van de gehuwde vrouw, en door
aandacht te besteden aan de kenmerken van ons stelsel van
sociale zekerheid (par.6.4). Daarna wordt onderzocht langs
welke richtingen aan de bezwaren van de gehuwde vrouwen
tegemoet gekomen kan worden (par.6.5). De *raag in hoever-
re bij de sociale verzekeringen twee samenwonende ongehuw-
den als twee gehuwden behandeld kunnen worden, zal buiten
beschouwing blijven omdat de aandacht zich primair op de
positie van de gehuwde vrouw richt.

6.2 DE HUIDIGE SITUATIE 1

6.2.1 De volksverzekeringen
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Hieronder komt de positie van de gehuwde vrouw binnen de
huidige sociale verzekeringen aan de orde. Eerst worden
de volksverzekeringen behandeld. Daarna komen de werkne-
mersverzekeringen aan bod. Tot de volksverzekeringen be-
horen de volgende verzekeringen:
a. de Algemene Ouderdomswet (A.O.W.)
b. de Algemene Weduwen- en Wezenwet (A.W.W.)
c. de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (A.A.W.)
d. de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (A.W.B.Z.)
e. de Algemene Kinderbijslagwet (A.K.W.)
Geen aandacht zal besteed worden aan de kinderbijslag voar
kleine zelfstandigen. De A.A.W. zal gezien de verweven-
heid met de W.A.0. tegelijk met de W.A.0. aan de orde
komen.

6.2.1.1 De Algemene Ouderdomswet

Teneinde de positie van de gehuwde vrouw binnen de A.O.W.
te bepalen, zal aandacht besteed worden aan de volgende
vragen:
a. Heeft de gehuwde vrouw een zelfstandig recht op pen-

sioen ?
b. Is de gehuwde vrouw zelfstandig verzekerd ?
c. Hoe is de premiebetaling geregeld, en hoe hoog is het

ouderdomspensioen ?
Het antwoord op de eerste vraag is vrij simpel. Degene
die verzekerd is geweest en de leeftijd van 65 jaar heeft
breikt, heeft recht op een A.O.W.-uitkering. Als uitzon-
dering hierop geldt dat de gehuwde vrouw over het alge-
meen geen zelfstandig recht op een A.O.W.-uitkering kan
doen gelden. Vanaf het moment dat haar echtgenoot 65 jaar
wordt, ontvangt het echtpaar een A.O.W.-uitkering die
zich tot de ongehuwdenuitkering verhoudt als 100 : 70.
De gehuwde vrouw kan in drie gevallen wel aanspraak op
een uitkering maken, namelijk indien haar echtgenoot nim-
mer verzekerd is geweest; indien ze als kostwinster is
aan te merken voor haar invalide man die nog geen 65 jaar
is; indien zij, terwijl ze reeds in het genot is van een
A.O.W.-uitkering trouwt met een man van 65 jaar of ouder.
In het eerste en derde geval heeft de gehuwde vrouw recht
op een ongehuwdenuitkering. In het tweede geval zal ze
een gehuwdenuitkering ontvangen (art.7-2 A.O.W.). Uit de
algemene regel dat het gehuwdenpensioen pas uitgekeerd
wordt als de man 65 jaar wordt, kan gekonkludeerd worden
dat voor de A.O.W. de gehuwde man als kostwinner wordt
beschouwd. De drie uitzonderingen tasten deze konklusie
niet aan. De eerste uitzondering wordt immers niet gemaakt
omdat de man geen kostwinner is, maar omdat hij in tegen-
stelling tot zijn vrouw niet verzekerd is. Als voorbeeld
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hiervan worden meestal de in het buitenland wonende gehuw-
de vrouwen genoemd die als grensarbeidster in Nederland
gewerkt hebben. De als derde genoemde uitzondering staat
helemaal los van de vraag wie als kostwinner beschouwd
moet worden. Deze uitzondering werd ingevoerd om twee on-
gehuwde A.O.W.'ers die willen gaan samenwonen de keuze te
besparen tussen a) het gehuwd samenwonen en het ontvangen
van Oon gehuwdenuitkering, en b) het in konkubinaat samen-
wonen en tweemaal de ongehuwdenuitkering ontvangen. De als
tweede genoemde uitzondering bevestigt nog eens dat op de
allereerste plaats de man als kostwinner beschouwd wordt.
Dit wordt nog versterkt doordat niet aan de hand van de
inkomens van man dn vrouw, maar alleen op basis van het
inkomen van de man bepaald wordt of de vrouw als kostwin-
ner is aan te merken.
Het bovenstaande had betrekking op de niet duurzaam van
haar echtgenoot gescheiden levende vrouw. Leeft de gehuw-
de vrouw wel duurzaam gescheiden van haar echtgenoot, dan
hebben ze beide op 65-jarige leeftijd recht op een onge-
huwdenuitkering. Ook deze bepaling tast niet het principe
aan dat een echtpaar pas een A.O.W.-uitkering krijgt als
de man 65 jaar wordt. De ratio van een zelfstandig onge-
huwdenpensioen voor de duurzaam gescheiden levende gehuw-
den is hierin gelegen, dat men deze de facto als ongehuw-
den levenden gehuwden voor de A.O.W. ook als zodanig wil
behandelen.
De gehuwde vrouw die niet duurzaam gescheiden van haar
echtgenoot leeft, kan een verzoek indienen om aan haar de
helft van het gehuwdenpensioen betaalbaar te stellen. De-
ze mogelijkheid maakt echter geen inbreuk op de algemene
regel dat het gehuwdenpensioen pas uitgekeerd wordt als
de man de 65-jarige leeftijd bereikt heeft.
De tweede vraag die gesteld werd, betrof het al dan niet
zelfstandig verzekerd zijn van de gehuwde vrouw. De ge-
huwde vrouw is hoewel ze geen zelfstandig recht heeft op
de uitkering van het ouderdomspensioen, wel zelfstandig
verzekerd. (art.6-1 A.O.W.) Dit geldt zowel voor de huis-
vrouw als voor de buitenshuis werkende gehuwde vrouw 
Een huisvrouw zonder eigen inkomsten is verzekerd zonder
dat ze premie betaalt.
Het zelfstandig verzekerd zijn van de gehuwde vrouw heeft
ten doel de kontinuIteit van haar verzekering te garan-
deren. Dit is van belang omdat op het ouderdomspensioen
wordt gekort naar rato van het aantal jaren dat men niet
verzekerd was, of als verzekerde schuldig nalatig is ge-
weest om premie te betalen. Zonder het zelfstandig ver-
zekerd zijn, zou een weduwe omdat ze dan als echtgenote
gedurende een aantal jaren niet verzekerd geweest zou
zijn, op 65-jarige leeftijd niet het volledige ongehuwden-
pensioen ontvangen.
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De gehuwde vrouw wordt als zelfstandig verzekerde voor
wat betreft haar huwelijkse jaren als schuldig nalatig
ten aanzien van de premiebetaling beschouwd, indien de
echtgenoot schuldig nalatig premiebetaling achterwege ge-
laten heeft. Dit houdt verband met het feit, dat de ge-
huwde vrouw niet zelfstandig premieplichtig is. (art.10
A.O.W.)
Als derde punt komt nu de premiebetaling aan de orde. De-
ze is als volgt geregeld: alle verzekerden van 15 tot 65
jaar met een inkomen  moeten premie betalen. De gehuwde
vrouw die niet duurzaam gescheiden van haar echtgenoot
leeft, is echter niet zelf premieplichtig. Haar inkomen
wordt voor de premievaststelling bij het inkomen van de
man opgeteld. Werkt de gehuwde vrouw in loondienst dan
wordt echter wel op haar loon bij wijze van voorheffing
premie ingehouden.Deze voorheffing wordt echter terugge-
geven indien haar echtgenoot 65 jaar of ouder is omdat de-
ze dan niet meer premieplichtig is.2
De A.O.W.-premie bedraagt voor ongehuwden en gehuwden een-
zelfde percentage van het premie-inkomen. Het maximuminko-
men  waarover dit percentage geheven wordt, de premie-inko-
mengrens, is voor gehuwden en ongehuwden gelijk. Daarbij
moet in acht genomen worden dat dit maximuminkomen voor
de gehuwden betrekking heeft op het gezamenlijke premie-
inkomen.(art.26-3 A.O.W.) Hierdoor betalen twee gehuwden
met elk een inkomen boven de premieinkomensgrens toch maar
6&n keer de maximumpremie. Als twee ongehuwden zouden ze
tweemaal de maximumpremie betalen.
Voor verzekerden die onder de loonbelasting vallen,wordt
de A.O.W.premie door de werkgever op het loon ingehouden.
Dit geldt zoals eerder vermeld ook voor de in loondienst
werkende gehuwde vrouw. De ingehouden A.O.W.premie is als
persoonlijke verplichting fiscaal aftrekbaar en leidt
daardoor tot een vermindering van de in te houden loonbe-
lasting. Wordt van man en vrouw samen meer dan de maximum-
premie ingehouden, dan wordt het teveel ingehoudene terug-
gegeven. Deze teruggave is echter fiscaal belast. Omdat de
gehuwde man als de premieplichtige beschouwd wordt, dient
de belastingbetaling over de teveel betaalde A.O.W.premie
door hem te geschieden waarbij de verschuldigde belasting
bepaald wordt door zijn marginale tarief. Er vindt echter
geen belastingheffing plaats indien voor de gehuwde man
de loonbelasting de eindheffing is en daardoor een aan-
slag achterwege blijft.
Het ouderdomspensioen van een ongehuwde bedraagt 70 pro-
cent van het gehuwdenpensioen. (art.8 A.O.W.) De gehuwden
krijgen een hoger pensioen dan de ongehuwden omdat zij
met twee personen van dit pensioen moeten rondkomen. Ze
krijgen echter minder dan tweemaal het ongehuwdenpensioen
omdat ervan uitgegaan wordt dat voor de gehuwden de kos-
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ten van levensonderhoud lager dan voor de ongehuwden lig-
gen. De vraag is natuurlijk of het hogere gehuwdenpensioen
ook te verdedigen is op grond van de premies die de gehuw-
den voor hun  pensioen betalen. Dit werd in het verleden
bevestigend beantwoord door erop te wijzen dat de gehuwde
vrouw gedurende een lange tijd voor haar huwelijk premie
betaald heeft. Tevens werd hierin een reden gezien om de
gehuwden geen hogere premie dan de ongehuwden te laten be-
talen. (M.v.T. op wetsontwerp A.O.W., blz.31 en 36)

6.2.1.2. De Algemene Weduwen- en Wezenwet

De Algemene Weduwen- en Wezenwet is een volksverzekering
krachtens welke aan weduwen en wezen een uitkering ver-
strekt wordt. Verzekerd zijn alle ingezetenen van 15 jaar
en ouder. De kring der premieplichtigen is gelijk aan die
van de A.O.W., behoudens enkele uitzonderingen in verband
met supra nationale regelingen en verdragen. De premie-
heffing is gelijk aan die ten behoeve van de A.O.W. met
uitzondering van het premiepercentage. De premie-inkomens-
grens is dus net als bij de A.O.W. voor gehuwden en onge-
huwden gelijk. Als huisvrouw betaalt de gehuwde vrouw
ook hier geen premie. Werkt ze buitenshuis dan worden voor
de premiebetaling de inkomens van man en vrouw samen ge-
teld.
De A.W.W. kent in tegenstelling tot de A.O.W. geen kor-
tingsregeling. De omvang van de uitkering is daardoor niet
afhankelijk van de verzekeringsduur. Het al dan niet ver-
zekerd zijn van de echtgenoot op het moment van overlij-
den, is echter wel een noodzakelijke voorwaarde voor het
recht hebben op een uitkering. 3 Of deze eventueel schul-
dig nalatig premiebetaling achterwege gelaten heeft,
speelt echter bij het verkrijgen van de uitkering geen
enkele rol.
Of de weduwe een uitkering krijgt, wordt van drie zaken
afhankelijk gesteld, te weten; de leeftijd, het hebben van
ongehuwde kinderen en een eventuele arbeidsongeschiktheid.
Gehuwde vrouwen die na hun 40e jaar weduwe worden, hebben
tot hun 65e jaar recht op het weduwepensioen. Vrouwen be-
neden de 40 jaar krijgen een uitkering indien ze ongehuw-
de kinderen hebben of arbeidsongeschikt zijn. Met de we-
duwen met jonge kinderen worden de vrouwen gelijkgesteld
die tussen hun 35e en 40e jaar weduwe worden en tevens in
deze levensfase een ongehuwd kind gehad hebben dat voor
het overlijden van de echtgenoot gehuwd of overleden is.
(art.8 A.W.W.)
Gehuwde vrouwen die na hun 40e jaar ophouden arbeidsonge-
schikt te zijn of ongehuwde kinderen te hebben, behouden
tot hun 65e jaar het recht op het weduwenpensioen. Dit
geldt eveneens voor de weduwen tussen de 35 en 40 jaar
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die ophouden ongehuwde kinderen te hebben.
De gehuwde vrouwen die bij het overlijden van de echtge-
noot  niet voor weduwenpensioen in aanmerking komen,   heb·-
ben een recht op het zogenaamde tijdelijke weduwenpen-
sioen, dat afhankelijk van de leeftijd gedurende enige
tijd wordt uitgekeerd. Een recht op dit tijdelijke pen-
sioen hebben ook de weduwen die bij het wegvallen van de
oorspronkelijke reden waarom het weduwenpensioen verleend
werd, niet voor een verlenging van dit pensioen tot het
65e jaar in aanmerking komen. (art.13 A.W.W.)
Het weduwenpensioen is voor een vrouw zonder ongehuwde
kinderen gelijk aan de A.O.W. uitkering voor ongehuwden.
Heeft ze wel ongehuwde kinderen dan ontvangt ze de A.O.W.
uitkering voor gehuwden. (art.19 A.W.W.) Het wezenpensioen
wordt uitgekeerd aan volle wezen beneden de 16 jaar.
(art.16 A.W.W.) Deze leeftijdsgrens wordt tot 27 jaar ver-
hoogd voor studerende wezen of arbeidsongeschikte wezen.
(art.17-2 A.W.W.) Het wezenpensioen dat uitgekeerd wordt,
is hoger naarmate de wees ouder is.
Het is opmerkelijk dat niet alleen de gehuwden, maar ook
de ongehuwden die niet uitkeringsgerechtigd zijn A.W.W.-
premie moeten betalen. Hiervoor zijn in het verleden ver-
schillende motiveringen gegeven. Er werd op gewezen dat
de ongehuwden vroeger wees of halfwees hadden kunnen wor-
den, en daarom nu betalen voor de dekking van het risico
dat ze vroeger gelopen hebben. Bovendien kunnen ongehuw-
den nog altijd huwen. Het verst gaat de opvatting dat de
A.W.W. een volksbelang dient waaraan ook de ingezetenen
die blijvend of tijdelijk niet aan het risico zijn onder-
worpen, moeten meebetalen. 4    Ook het solidariteitselement
binnen de sociale verzekering werd gebruikt om de premie-
betaling door ongehuwden te verdedigen.
Opvallend is dat de A.W.W. er primair van uitgaat dat de
gehuwde vrouw het huishouden doet en dat de man het geld-
inkomen verdient. Zodra dit geldinkomen door het overlij-
den van de man wegvalt, moet de A.W.W. aan vrouwen die op
grond van hun leeftijd en hun verleden als huisvrouw on-
voldoende beroepskansen hebben, of door de aanwezigheid
van kinderen niet geacht kunnen worden buitenshuis te wer-
ken, een vervangend inkomen verschaffen. Er wordt niet ge
sproken over buitenshuis werkende gehuwde vrouwen met kin-
deren waarvoor een van overheidswege betaalde gezinszorg
vaak een betere oplossing zou zijn dan een weduwepensioen.
Een betaalde gezinszorg zou ook de oplossing zijn voor de
weduwnaar met kinderen. Deze is echter bij de diskussie
over de A.W.W. nauwelijks ter sprake gekomen.

6.2.1.3 De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

De A.W.B.Z. dekt de uitgaven die men kan hebben door een
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ernstige langdurige ziekte of gebreken waarvoor geen dek-
king gevonden kan worden bij een ziekenfonds of een par-
tikuliere ziektekostenverzekeraar. Verzekerd zijn alle in-
gezetenen zonder dat er een leeftijdgrens is.
Premieplichtig is iedereen die in loondienst is of zijn
A.O.W.premie via een aanslag moet betalen. De premie van
degenen die in loondienst zijn, komt voor rekening van de
werkgever. Vindt de premieheffing via een aanslag plaats,
dan worden voor de premiebepaling de inkomens van man en
vrouw samengeteld. De premie-inkomensgrens is gelijk aan
die van de A.O.W.. Bij een aanslag wordt rekening gehou-
den  met  door de werkgever betaalde premies. (art.21  A.W. B.ZO
Dit is bijvoorbeeld het geval als de man een zelfstandige
is en de vrouw in loondienst werkt. De door de werkgever
betaalde premie wordt echter nooit gerestitueerd. Man en
vrouw die beide in loondienst werken en waarvan het geza-
menlijke inkomen de premie-inkomensgrens overtreft, hebben
dus in tegenstelling tot bij de A.O.W. geen recht op pre-
mierestitutie. De premie voor de A.W. B.Z. wordt uitgedrukt
in een percentage van het bedrag dat aan A.O.W./A.W.W.
premie verschuldigd is.
De A.W. B.Z. zal voor het merendeel der gehuwde vrouwen
geen problemen oproepen. Als huisvrouw betaalt ze geen
premie, terwijl ze als buitenshuis werkende vrouw meest-
al in loondienst werkt waardoor de premie voor rekening
van de werkgever komt. De premie is dan voor de gehuwde
vrouw niet merkbaar, zodat ze niet het idee heeft premie
te moeten betalen zonder dat er additionele rechten ont-
staan. Dit probleem doet zich wel voor als de gehuwde
vrouw als zelfstandige gaat werken. Er ontstaat dan de-
zelfde problematiek als bij de A.O.W.

6.2.1.4. De Algemene Kinderbijslagwet

Deze volksverzekering is een verplichte kinderbijslagver-
zekering die aan alle verzekerden een kinderbijslaguit-
kering voor de op het tweede kind volgende kinderen ver-
strekt.
Verzekerd zijn alle ingezetenen van 15 jaar en ouder. De
premieheffing is op een punt na gelijk aan die van de
A.W.B.Z. De premies van degenen die in loondienst werken
komen dus voor rekening van de werkgever. De premiehef-
fing verschilt van die bij de A.W.B.Z. door de vrijstel-
ling van premiebetaling voor ongehuwde vrouwen van 45
jaar en ouder die geen kinderaftrek genieten voor de hef-
fing van de inkomstenbelasting. (art.22-2 A.K.W.) Deze
vrijstelling geldt echter niet voor de door de werkgever
verschuldigde premie.
Omdat de premiebetaling voor de A.K.W. vrijwel identiek
is aan die voor de A.W. B.Z., zijn de gemaakte opmerkingen
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over de positie van de gehuwde vrouw binnen de A.W.B.Z.
ook op de A.K.W. van toepassing.

6.2.2 De werknemersverzekeringen

In deze paragraaf zal de positie van de gehuwde vrouw bin-
nen de werknemersverzekeringen behandeld worden. Eerst ko-
men de loondervingsverzekeringen aan bod, te weten:

a. de Ziektewet (Z.W.)
b. de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (W.A.0.)
c. de Werkloosheidwet (W.W.)
d. de Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden (K.W.L.)
e. de Ziekenfondswet (Z.F.W.)

Bij de behandeling van de W.W. zal mede aandacht besteed
worden aan de Wet Werkloosheidsvoorziening (W.W.V.). Deze
wet heeft ten doel aan werkloze werknemers die niet of
niet meer onder de W.W. vallen, een uitkering te verstrek-
ken. Hoewel de W.W.V. geen sociale verzekering is omdat
zij uit de algemene middelen gefinancierd wordt, is haar
behandeling op zijn plaats vanwege de wijze waarop het
recht op een uitkering voor de gehuwde vrouw geregeld is.
Bij de W.A.0. zal mede de A.A.W. behandeld worden.

6.2.2.1 De Ziektewet

De ziektewet verschaft aan werknemers die door ziekte niet
kunnen werken gedurende maximaal een jaar een geldelijke
uitkering (ziekengeld) die 80 procent van het genoten loan
bedraagt. De premie bestaat uit een werknemers- en een
werkgeversbijdrage. De verzekering kent een premie-inko-
mensgrens hetgeen in dit verband wil zeggen dat zowel de
premies als de uitkeringen per jaar nooit meer kunnen be-
dragen dan met deze grens en respektievelijk het premie-
en het uitkeringspercentage overeenkomt.
De ziektewet maakt wat uitkeringen en premies betreft
geen onderscheid tussen de ongehuwden en de gehuwden. Dit
betekent dat de buitenshuis werkende gehuwde vrouw op de-zelfde  wi j ze behandeld wordt  als de gehuwde  man  en  als  een
ongehuwde. De door haar te betalen premie en de door haar
te ontvangen uitkeringen staan volkomen los van het inko-
men  van  de man. Omdat  ze als huisvrouw geen premie betaalt
maar ook geen recht op een uitkering heeft, veroorzaakt
het buitenshuis gaan werken geen bijzondere problemen.
Door de premiebetaling ontstaat immers een recht op uit-
kering.
De gehuwde en de ongehuwde vrouw hebben krachtens de
ziektewet recht op een uitkering bij zwangerschap en be-
valling die 12 weken duurt en 100 procent van het genoten
loon bedraagt. (art.29 7-8 Z.W.) Er vindt geen onderzoek
plaats naar de feitelijke arbeidsongeschiktheid. De kon-
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dities waaronder de aanstaande moeder een recht op de
zwangerschap- en de bevallingsuitkering kan doen gelden,
zijn gemakkelijker dan in normale ziektegevallen. Zo
heeft de vrou'w recht op de genoemde uitkering indien de
bevalling plaats vindt binnen 10 weken na het einde van
de verzekering, bijvoorbeeld door het bedindigen van de
dienstbetrekking, waar in normale gevallen een kortere
termijn geldt. (art.46-5 Z.W.)
Uit het bovenstaande kan gekonkludeerd worden dat de ziek-
tewet de gehuwde vrouw als iedere verzekerde behandelt.
Bij zwangerschap wordt aan haar een bijzondere bescher-
ming geboden. De overgang van huisvrouw naar buitenshuis
werkende gehuwde vrouw levert geen problemen op, omdat de
gehuwde vrouw dan premie gaat betalen die recht geeft op
een uitkering die ze als huisvrouw niet had.

6.2.2.2 De Wet op de Arbeids Ongeschiktheid

De W.A.0. verschaft aan loontrekkenden die langdurig ar-
beidsongeschikt zijn een uitkering, die afhankelijk van
de mate van arbeidsongeschiktheid maximaal 80 procent van
het laatst genoten loon bedraagt. Naast de uitkeringen
verschaft de W.A.0. ook een recht op revalidatievoorzie-
ningen. De W.A.0. kent een werkgevers- en een werknemers-
premie. Ook deze verzekering kent een premie-inkomensgrens.
Deze grens is gelijk aan die van de ziektewet.
De gehuwde vrouw wordt door de W.A.0. als elk andere ver-
zekerde behandeld. Als buitenshuis werkende gehuwde vrouw
betaalt ze premie en heeft ze bij arbeidsongeschiktheid
recht op een uitkering. Als huisvrouw betaalt ze geen pre-
mie. Een voor het huishouden arbeidsongeschikte huisvrouw
heeft echter ook geen recht op een uitkering die haar in
staat zou stellen vervangende huishoudelijke hulp in
dienst te nemen.
In 1975 werd door het parlement de Algemene Arbeidsonge-
schiktheidswet (A.A.W.) aangenomen, die per 1 oktober
1976 in werking trad. Deze verzekering is in tegenstel-
ling tot de W.A.0. een volksverzekering. Ze strekt zich
behalve tot de werknemers ook tot de zelfstandigen en de
vroeg gehandicapten uit. Deze laatste groep heeft nooit
aan het arbeidsproces deelgenomen. Door de invoering van
de A.A.W. is er niets veranderd voor degenen die bij in-
voering van deze wet een W.A.0.-uitkering genoten. Deze
blijven volledig krachtens de W.A.0. hun uitkering ge-
nieten. Voor de werknemers die na invoering van de A.A.W.
arbeidsongeschikt zijn geworden, heeft de A.A.W. wel be-
tekenis. De A.A.W. heeft namelijk ten doel alle arbeids-
ongeschikten een bodempensioen te verschaffen. Dit bodem-
pensioen zal voor de meeste werknemers lager dan de hui-
dige W.A.0.-uitkering zijn. Voor deze groep zal echter
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door middel van de W.A.0. de uitkering tot het huidige
W.A.0.-niveau worden opgehoogd. De W.A.0. is hierdoor
voor arbeidsongeschikte werknemers een aanvullende verze-
kering op de A.A.W.. Dit blijkt ook hieruit dat de reva-
lidatievoorzieningen en de voorzieningen ter verbetering
van levensomstandigheden voor deze groep in de A.A.W. ge-
regeld wordt.
De gehuwde vrouw werd in het oorspronkelijke wetsontwerp
volledig van het recht op een A.A.W.-1,itkering uitgeslo-
ten. Dit gold zowel voor de huisvrouw als de buitenshuis
werkende gehuwde vrouw. Hierbij speelde het al dan niet
kostwinster zijn van deze laatste geen enkele rol. Voor
de in dienstbetrekking werkende gehuwde vrouw veranderde
er echter volgens het wetsontwerp niets. Bij arbeidsonge-
schiktheid zou ze een op het oude niveau liggende W.A.0.-
uitkering ontvangen. De als zelfstandig werkende, de in
het bedrijf van de man meewerkende vrouw en de huisvrouw
zouden gezien deze regeling, bij arbeidsongeschiktheid
noch een W.A.0. noch een A.A.W.-uitkering ontvangen. De
regering heeft voor het uitsluiten van de huisvrouwen en
de niet in dienstbetrekking buitenshuis werkende gehuwde
vrouwen de volgende motieven aangevoerd: Voor de huis-
vrouw werd een uitkering niet gewenst geacht omdat de ar-
beidsongeschiktheid niet met inkomensderving gepaard gaat.
Wel kan de arbeidsongeschiktheid grotere uitgaven voor
vervangende huishoudelijke arbeid veroorzaken. Dit pro-
bleem doet zich echter ook voor bij weduwnaars en in de
gevallen waarin de vrouw door ouderdom haar huishoudelij-
ke taak niet meer aan kan. De regering vond daarom dat
het probleem van de invalide huisvrouw een ruimere strek-
king heeft, en daarom niet binnen de A.A.W. moet worden
opgelost.
De gehuwde vrouw en dus ook de huisvrouw heeft in het ka-
der van de A.A.W. wel als iedere andere verzekerde recht
op voorzieningen, die leiden tot een herstel van arbeids-
geschiktheid en verbeteringen van levensomstandigheden.
Huishoudelijke hulp zal hier zoals vermeld niet toebeho-
ren. Bij K.B. is vastgesteld dat de A.A.W. niet in de
plaats treedt van bestaande voorzieningen op dit gebied.6
In dit geval is dit de maatschappelijke hulpverlening,
met inbegrip van gezinszorg en huishoudelijke hulp, die
onder C.R.M. valt.
Voor de buitenshuis werkende gehuwde vrouw die geen kost-
winster is, werd in het wetsontwerp geen A.A.W.-uitkering
terecht geacht omdat de A.A.W. een basisvoorziening is,
binnen welke opzet het niet past dat een buitenshuis wer-
kend echtpaar middels de A.A.W. op een hoger bedrag aan-
spraak zou kunnen maken dan overeenkomst met een gehuwden-
uitkering als basisvoorziening.
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De regering achtte het wel gewenst in de gevallen dat de
buitenshuis werkende gehuwde vrouw wel kostwinster is,
haar een recht op een A.A.W.-uitkering te verstrekken. Men
heeft hier in het wetsontwerp vanaf gezien, omdat zonder
het kostwinnerschap in andere volksverzekeringen nader te
regelen hierdoor fricties zouden kunnen ontstaan. Zo zou
het echtpaar waarvan de vrouw een A.A.W.-uitkering heeft,
bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd door haar ou-
dere echtgenoot daarnaast nog een A.O.W.-uitkering ont-
vangen. Voorts kan men indien men de gehuwde vrouw recht
op een A.A.W.-uitkering verstrekt, een vraagteken zetten
bij de huidige praktijk dat een kostwinnende vrouw bij
het overlijden van haar echtgenoot recht op een A.W.W.-
uitkering kan hebben. 7

Gezien de moeilijkheden die het kostwinnerschap als recht-
scheppend beginsel voor de uitkeringen van de volksverze-
keringen oplevert, heeft de regering hierover aan de S.E.R.
een advies gevraagd. Op dit advies kon echter wat de in-
diening van het ontwerp A.W.W. betreft, niet gewacht wor-
den, en heeft men de gehuwde vrouw naar analogie van de
A.O.W. uitgesloten van een recht op de A.W.W.-uitkering.
De adviesaanvrage werd later ingetrokken.
Bij de behandeling in de Tweede Kamer werd het wetsont-
werp bij amendement in die zin veranderd dat niet later
dan 1 januari 1979, ook de gehuwde vrouw die buitenshuis
arbeid in het bedrijfs- en het beroepsleven verricht voor
een A.A.W.-uitkering in aanmerking komt. (art.9 A.A.W.) De
huisvrouw blijft echter van het recht op deze uitkering
verstoken. De aanvaarding van dit amendement maakte een
grondige studie van de positie van de gehuwde vrouw bin-
nen de volksverzekering noodzakelijk. Door de minister wer-
den in de memorie van antwoord aan de Eerste Kamer de vol-
gende punten genoemd: "zelfstandig recht op een uitkering
gekoppeld aan een zelfstandige premieplicht van de werken-
de gehuwde vrouwen; uitkeringsniveau ongehuwden; premie-

8     9verdeling tussen ongehuwden en gehuwden".
Tot slot van dit overzicht over de A.A.W. resteert nog de
wijze van premiebetaling - en het uitkeringsniveau. Wat
betreft de premiebetaling kan verwezen worden naar hetgeen
bij de A.K.W. vermeld staat. Deze regeling impliceert dat
de gehuwde vrouw via een werkgeversbijdrage als ze werk-
neemster is, of via een eigen bijdrage als ze zelfstandig
is, aan de A.A.W. meebetaalt zonder dat ze vooralsnog
recht op een uitkering heeft.
Het niveau van de A.A.W.-uitkeringen is bij volledige ar-
beidsongeschiktheid gelijk aan de A.O.W.-uitkeringen. Ook
bij de A.W.W. ontvangt de ongehuwde 70 procent van de ge-
huwdenuitkering.

6.2.2.3. De Werkloosheidswet
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De W.W. verschaft aan werkloze werknemers gedurende een
half jaar na het werkloos worden een werkloosheidsuitke-

ring die 80 procent van het genoten loon bedraagt. De W.W.

wordt gefinancieerd uit werkgevers- en werknemerspremies,
en gedeeltelijk door de rijksoverheid via een bijdrage
uit de algemene middelen. De W.W. kent dezelfde premie-
inkomensgrens als de ziektewet hetgeen voor de uitkerin-
gen betekent dat deze nooit meer dan 80 procent van het
maximale premie-inkomen kunnen bedragen. Ook de te beta-
len premies worden nooit over een hoger inkomen dan de
premie-inkomensgrens berekend.
De W.W. maakt in de wet geen onderscheid tussen de gehuw-
de man en de gehuwde vrouw. Dit betekent echter niet dat
het man of vrouw zijn geen enkele betekenis heeft. Zowel
bij de minimum-dagloon bepaling die de W.W. kent als bij
de vraag wanneer iemand als werkloos te beschouwen is,
kan dit onderscheid van belang zijn. Dit onderscheid is
echter niet altijd nadelig voor de gehuwde vrouw zoals
hieronder zal blijken.
De minimumdagloonbepaling houdt in dat de basis waarover
de W.W. uitkering berekend wordt nooit beneden een be-
paald minimum kan dalen. Het minimumdagloon is zodanig
gekozen dat de werkloosheidsuitkering van een verzekerde
met een laag inkomen niet lager dan de uitkering van een
bijstandstrekker is. Dit minimumdagloon wordt echter niet
op alle werknemers toegepast. Ten aanzien van de gehuwden

geldt het minimumdagloon alleen voor de kostwinner. De
gehuwde man wordt altijd als kostwinner beschouwd. De ge-
huwde vrouw daarentegen is alleen kostwinner als ze meer
dan de man verdient. Omdat in de meeste gevallen de vrouw
minder dan de man verdient, zal de minimumdagloonbepaling
niet veel op de gehuwde vrouw toegepast worden.
Voor het verkrijgen van een werkloosheidsuitkering moet
men onvrijwillig werkloos zijn. (art.21-1 W.W.) Hierbij
is van belang welke inhoud aan het begrip onvrijwillig en
aan het begrip werkloos gegeven wordt.
Aan de vraag in hoeverre in de jurisprudentie bij de in-
terpretatie van deze begrippen rekening gehouden wordt

met de bijzondere positie van de g huwde vrouw is aandachtbesteed door Marters en Schoemaker. Ook bij Spaas komt
deze zaak aan de orde. Het hieronder volgende is een11

samenvatting van hun resultaten. Voor de door deze auteurs
geraadpleegde literatuur en jurisprudentie wordt verwezen
naar hun artikelen.
Als werkloos wordt door de jurisprudentie het niet ver-
richten van betaalde of onbetaalde produktieve arbeid be-
sdhouwd. Als produktief wordt ook de huishoudelijke ar-

12

beid van de huisvrouw beschouwd. Dit leidt er echter niet
toe dat de full-time buitenshuis werkende gehuwde vrouw
die werkloos wordt een uitkering geweigerd wordt omdat zij
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nu overdag het huishouden kan doen. Over het algemeen
ontvangt ze een volledige uitkering.
Wanneer een gehuwde vrouw 's-avonds part-time arbeid ver-
richt, dan wordt ze hetzelfde behandeld als gehuwde man-nen  die ' s-avonds een bijbaantje hebben.  Over het algemeen
doet het verloren gaan van het bijbaantje 's-avonds geen
recht op een W.W. uitkering ontstaan omdat overdag een
normale dagtaak geacht wordt te blijven bestaan. Een ge-
huwde vrouw die 's-avonds part-time werkt, wordt geacht
overdag een normale dagtaak te hebben indien ze minstens
een kind heeft dat nog volledig oppas en verzorging be-
hoeft. Er wordt wel een uitkering verstrekt indien eenavonddienstbetrekking van een bepaalde omvang (minstens
74 uur per week) gedurende een bepaalde tijd (minstens
2 jaar) met een resterende dagtaak gekombineerd wordt.
In deze gevallen wordt de dagtaak die overblijft als de
avondarbeid wegvalt, niet meer als normaal getypeerd.
Spaas wijst erop dat de eis dat deze arbeid minstens twee
jaar geduurd heeft, niet gesteld wordt wanneer het werken
in de avonduren voor de desbetreffende arbeid als gang-
baar beschouwd kan worden. 13

Werkt de gehuwde vrouw overdag part-time, dan wordt bij
het verloren gaan van haar baan de vrouw als gedeeltelijk
werkloos beschouwd. Martens en Schoemaker hebben voor dit
standpunt geen nadere motivering kunnen vinden.14 Als ar-
gument ten gunste van deze gedragslijn voeren zij aan dat
de gehuwde vrouw die overdag part-time werkt, impliciet
te kennen geeft dat het huishouden van haar geen normale
dagtaak vraagt, zodat ook bij het gedeeltelijk werkloos
worden voor haar geen normale dagtaak in het huishouden
resteert.
Bij de vraag of de werkloosheid van de gehuwde vrouw al
dan niet als vrijwillig beschouwd moet worden, speelt de
part-time arbeid ook een bijzondere rol. Is een part-time
werkende gehuwde vrouw die ontslag krijgt omdat ze de
door haar werkgever aangeboden full-time baan weigert als
onvrijwillig werkloos te beschouwen? In dit geval wordt
de werkloosheid behoudens bijzondere omstandigheden als
vrijwillig aangemerkt en wordt geen W.W.-uitkering ver-
strekt. Sinds enkele jaren wordt in de jurisprudentie de
zorg voor jonge kinderen als een bijzondere omstandigheid
aangemerkt, waardoor de gedeeltelijke werkloosheid als
onvrijwillig gekenmerkt wordt. Aan de andere verzekerden
kan een uitkering verstrekt worden indien het part-time
werken tot het vaste arbeidspatroon behoorde. Deze "bij-
zondere omstandigheid" wordt geacht aanwezig te zijn in-dien men minstens twee jaar part-time gewerkt heeft. Het
probleem van de onvrijwillige werkloosheid speelt ook
voor de vrouwen die door of tijdens hun huwelijk door een
verhuizing gedwongen zijn van baan te veranderen. Uit de
jurisprudentie van de laatste jaren blijkt dat de hierdoor
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ontstane werkloosheid onder bepaalde omstandigheden als
onvrijwillig is te beschouwen; met name als de werkneem-

ster in een vroeg stadium geprobeerd heeft in of om de
nieuwe woonplaats een baan te vinden.

Een part-timer die werkloos is en een W.W.-uitkering
heeft kan deze uitkering verspelen door een aangeboden
full-time baan te weigeren. Men heeft immers geen recht
op een W.W.-uitkering indien men onvoldoende tracht een
baan te vinden. (art.31-1 sub III en IV W.W.) Als algeme-

ne regel geldt dat bij het zich alleen maar aanbieden
voor part-time arbeid een uitkering geweigerd wordt, ten-
zij er bijzondere omstandigheden zijn. Als bijzondere om-
standigheid wordt de aanwezigheid van jonge kinderen aan-
genomen, tenzij de bedrijfsvereniging kan aantonen dat de
kinderen gedurende de werkuren op school, in een crdche
of kinderdagverblijf kunnen worden ondergebracht.
Heeft de gedeeltelijk werkloze gehuwde vrouw geen kinde-
ren dan heeft het weigeren van een volledige betrekking
althans gedurende een zekere tijd (8 weken) geen gevolgen
voor de W.W.-uitkering indien het part-time werken haar
vaste arbeidspatroon vormde. Deze regel geldt overigens

ook voor de andere verzekerden. Van een vast arbeidspa-
troon is sprake wanneer de verzekerde gedurende 2 jaar
part-time gewerkt heeft.
Het bovenstaande kan als volgt worden samengevat. In het
kader van werkloosheidswet wordt de full-time buitenshuis

werkende gehuwde vrouw over het algemeen hetzelfde als de
gehuwde man behandeld. Werkt een gehuwde vrouw met jonge
kinderen overdag op part-time basis dan wordt hiermee ge-
zien de jurisprudentie van de laatste jaren, in toenemen-
de mate rekening gehouden. Hierdoor gaat door het afwij-
zen van een full-time baan de uitkering niet verloren.
Werkt de gehuwde vrouw met jonge kinderen 's-avonds op
part-time basis dan wordt ze hetzelfde behandeld als an-
dere verzekerden die 's-avonds een bijbaantje hebben.

6.2.2.4 De Wet Werkloosheidsvoorziening

Een werkloze heeft gedurende een half jaar recht op een
werkloosheidsuitkering. Daarna gaat hij over van de werk-
loosheidswet naar de Wet Werkloosheidsvoorziening. (W.W.V.)
Krachtens deze wet ontvangt hij gedurende twee jaar een
uitkering die 75 procent van het laatstgenoten loon be-
draagt.
De W.W.V. wordt uit de algemene middelen gefinancierd.
Door het ontbreken van het premie-element in de financie-
ring, is de W.W.V. geen sociale verzekering. Dit verklaart
dat bij de W.W.V. het behoefte-element bij de uitkeringen
een rol speelt in de vorm van een kostwinnersbepaling ten
aanzien van de gehuwde vrouw. Gehuwde vrouwen ontvangen
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alleen een W.W.V.-uitkering indien ze als kostwinster voor
haar gezin zijn aan te merken.
De gehuwde vrouw wordt als kostwinster beschouwd indien
haar inkomen uit arbeid minstens een bepaald percentage
van het inkomen uit of in verband met arbeid van haar
echtgenoot bedraagt. Dit percentage bedraagt 25, 50 of 75
afhankelijk van de vraag, of haar echtgenoot respektieve-
lijk minder dan l&, meer dan 1& maar minder dan 14, of
meer dan 14 maal het wettelijk minhmmloon verdient. Het
percentage van 75 wordt met 5 verlaagd tot uiterlijk 50
voor elk kind, waarvoor de vrouw of haar echtgenoot wet-
telijke kinderbijslag ontvangt. Voor de gehuwde vrouw die
als kostwinster is aan te merken, geldt de minimumdagloon-
bepaling die bij de berekening van de W.W.V.-uitkering in
acht wordt genomen.
Het opmerkelijke van de kostwinnersbepaling is dat deze
alleen op de gehuwde vrouw van toepassing is. Het is te-
vens opmerkelijk dat naarmate de man een hoger inkomen
heeft, het voor de gehuwde vrouw moeilijker wordt als
kostwinner beschouwd te worden. Waar dit bij een laag in-
komen van de man met part-time arbeid nog mogelijk is,zal
dit bij een hoog inkomen van de man zelfs bij full-time
arbeid in sommige gevallen niet mogelijk zijn. Een andere
verklaring dan de wens de inkomens te nivelleren is hier-
voor niet te geven.

6.2.2.5 De Ziekenfondswet

Krachtens de Z.F.W. is iedereen verplicht verzekerd die
werknemer in de zin van de ziektewet is (of tot een aan-
tal aangewezen groepen behoort) en een inkomen beneden
de daartoe vastgestelde grens, de loongrens,heeft. Ver-
dient een werknemer een hoger inkomen dan dient hij een
partikuliere ziektekostenverzekering af te sluiten. De
ziekenfondspremie wordt als percentage van het premie-
plichtig loon geheven, en bestaat uit een werknemers- en
werkgeverspremie die beide even groot zijn. Er is geen
verschil in premie naar burgelijke staat of geslacht. De
Z.F.W. kent een premie-inkomensgrens die lager dan de
loongrens is. Zodra de premie-inkomensgrens bereikt is,
blijft de premie tot de loongrens in absolute termen ge-
lijk.
De ziekenfondsen kennen naast de verplichte verzekeringen
ook een bejaardenverzekering en een vrijwillige verzeke-
ring. De vrijwillige verzekering is bestemd voor de niet-
verplicht verzekerden met een gezamenlijk inkomen beneden
de loongrens. Afgezien van enkele wachttijden (b.v. de
eerste 6 maanden geen verstrekkingen in verband met ver-
loskundige hulp) zijn de verstrekkingen gelijk aan die
van de verplichte verzekering. Gehuwden moeten apart
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premie betalen. De premie die de ziekenfondsen berekenen
bedroeg in 1977 gemiddeld 107,15 gulden per persoon. Kin-
deren tot 16 jaar zijn gratis meeverzekerd. Voor oudere
kinderen bestaat een gereduceerd tarief. Op verzoek wordt
echter aan de verzekerden met een inkomen beneden een be-
paalde grens (ca. 23.500 gulden in 1977) een van het in-
komen afhankelijke reduktie toegekend.
De niet buitenshuis werkende vrouw van een verplicht ver-
zekerde man is medeverzekerd zonder dat haar echtgenoot
meer premie moet betalen. Hetzelfde geldt voor de kinderen
van de verzekerde.   Zou de gehuwde vrouw buitenshuis werken
en de man het huishouden doen, dan zijn de man en de kin-
deren medeverzekerd via de premiebetaling door de vrouw.
De Z.F.W. diskrimineert dus niet tussen de gehuwde vrouw
en de gehuwde man. Dit blijkt ook uit de later in deze pa-
ragraaf vermelde casusposities.
Gaat de vrouw van de verzekerde buitenshuis in dienstbe-
trekking werken en ligt haar inkomen beneden de loongrens,
dan betaalt ze de valle ziekenfondspremie zonder dat daar
extra voorzieningen tegenover staan. Voor de Z.F.W. geldt
namelijk dat de verplichte verzekering voorrang boven de
medeverzekering heeft (art. 4-7, Z.F.W.). Zou haar echt-
genoot een inkomen boven de loongrens hebben gehad, dan
staat tegenover het betalen van ziekenfondspremie door de
vrouw het wegvallen van haar partikuliere ziektekostenpre-
mie. Afhankelijk van haar inkomen kan dit een voor- of na-
deel opleveren. Haar man wordt echter in dit geval door
haar premiebetaling niet medeverzekerd. Dit volgt uit de
hieronder te behandelen kostwinnersbepaling.
Wanneer man en vrouw beide een inkomen hebben en er maar
een partner verplicht verzekerd is, dan is de andere part-
ner meeverzekerd indien de verplicht verzekerde als kost-
winner te beschouwen is. Dit is het geval wanneer het loon
waaraan de verplichte verzekering verbonden is, minstens
de helft van het gezamenlijke inkomen bedraagt. Ook de kin-
deren voor wie recht op kinderbijslag bestaat, zijn dan
meeverzekerd. Dit geldt ook wanneer de verplicht verzeker-
de niet als kostwinner te beschouwen is, maar het gezamen-

15
lijke inkomen onder de loongrens blijft.
Heeft een niet-verplicht verzekerde man een inkomen bene-
den de loongrens, dan kan zijn vrouw door buitenshuis te
gaan werken tegen een beneden de loongrens liggend inko-
men niet alleen zichzelf, maar afhankelijk van haar bij-
drage aan het gezamenlijke inkomen ook haar echtgenoot en/
of de kinderen bij het ziekenfonds verzekeren. Dit is voor-
delig omdat tegenover haar Z.F.W. premie het wegvallen
van de premies van de vrijwillige ziekenfonds- of een par-
tikuliere ziektekostenverzekering van haar en haar echtge-
noot staat. Bovendien vervalt de premie voor de kinderen
indien deze niet gratis meeverzekerd waren krachtens een
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vrijwillige ziekenfondsverzekering.
Is de echtgenoot verplicht verzekerd en gaat de gehuwde
vrouw buitenshuis een inkomen boven de loongrens verdie-
nen, dan moet ze zich partikulier verzekeren. Als huis-
vrouw was ze gratis bij de man verzekerd. Bovendien zul-
len de kinderen partikulier verzekerd moeten worden, om-
dat ze in deze situatie niet meer als medeverzekerden be-
schouwd worden. Gaat de gehuwde vrouw als zelfstandige
buitenshuis werken dan levert dit uit een oogpunt van
ziektekostenpremies nooit voordeel op, omdat een gezin
hierdoor nooit minder kan gaan betalen. Nadeel wordt ge-
leden als door het als zelfstandige werken de medeverze-
kering van haarzelf en/of haar kinderen via de verplicht
verzekerde echtgenoot verloren gaat, of een vrijwillige
verzekering omgezet moet worden in een partikuliere ver-
zekering. Wanneer er geen verandering in de verzekerings-
toestand optreedt, is er noch voordeel noch nadeel.
De arbeid van de gehuwde vrouw als zelfstandige of als in
loondienst werkende blijkt gezien het voorgaande voor de
Z.F.W. in het merendeel der gevallen tot een nadelig sal-
do te leiden, omdat er bij een gelijk voorzieningsniveau
meer premie betaald moet worden. Dit berust echter niet
op een diskriminatie van de gehuwde vrouw, omdat men de-
zelfde resultaten voor de gehuwde man verkrijgt indien
men overal in de casusposities de woorden gehuwde man en
gehuwde vrouw verwisselt. Er wordt echter vooral over een
nadelige positie voor de gehuwde vrouw gesproken, omdat
meestal zij en niet de man voor de keuze staat tussen
thuis en buitenshuis werken.

6.2.2.6. De Kinderbijslagwet Voor Loontrekkers

Krachtens de K.W. L. ontvangen werknemers en de daarmee
voor deze wet gelijkgestelden voor hun eerste en tweede
kind een kinderbijslaguitkering. De premie voor de K.W.L.
komt voor rekening van de werkgever. Wanneer de vrouw van
een werknemer buitenshuis gaat werken, heeft dit geen en-
kele invloed op de te ontvangen kinderbijslag. Ofschoon
zowel man als vrouw recht op kinderbijslag hebben, blijft
de kinderbijslag aan de man uitgekeerd worden. (art.24
K.W.L.) Het buitenshuis in loondienst werken, leidt wel
tot een uitkering indien haar echtgenoot een zelfstandige
is en geen kinderbijslag voor kleine zelfstandigen geno-
ten wordt. Werkt zij in loondienst en doet de echtgenoot
het huishouden, dan ontstaat evenzeer een recht op kin-
derbijslag als in het geval dat de man buitenshuis werkt
en de vrouw het huishouden doet. De zogenaamde spiegel-
beeld-echtparen worden dus door de K.W.L. op eenzelfde
wijze behandeld.
Samenvattend kan men stellen dat over het algemeen de
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K.W.L. de gehuwde vrouw hetzelfde als de gehuwde man be-
handelt. Dat er geen extra rechten ontstaan als de vrouw
van een werknemer buitenshuis in loondienst gaat werken,
zal weinig wrevel oproepen omdat de K.W.L. gefinancieerd
wordt door de betrekkelijke onmerkbare werkgeverspremie.

6.3. DE INVLOED VAN HET HUWELIJK OP PREMIE- EN
BELASTINGDRUK

6.3.1. Inleiding

In de vorige paragraaf werd benadrukt dat de gehuwde
vrouw die buitenshuis gaat werken voor een aantal sociale
verzekeringen premie gaat betalen zonder hiervoor voor-
zieningen te ontvangen die ze als huisvrouw niet had. De
sociale verzekeringen waarover het hier met name gaat,
zijn de A.O.W., de A.W.W. en de Z.F.W. Bij de andere ver-
zekeringen doet zich dit probleem niet voor omdat de pre-
miebetaling of tot extra rechten leidt of voor rekening
van de werkgever komt.
Het ongunstige saldo dat men verkrijgt door de huisvrouw
met de buitenshuis werkende gehuwde vrouw te vergelijken
heeft aanleiding gegeven tot de eis, dat een deel van de
door de werkende gehuwde vrouw opgebrachte sociale pre-
mies gebruikt moet worden om de extra voorzieningen voor
deze groep te financieren die de dubbele taak van huis-
vrouw en buitenshuis werkende vrouw kunnen verlichten. 16

Of een dergelijke eis gerechtvaardigd is, kan echter niet
alleen uit de vergelijking huisvrouw/buitenshuis werkende
gehuwde vrouw afgeleid worden. Als zowel man en vrouw
buitenshuis werken, is evenzeer de vraag relevant of bei-
de echtelieden meer of minder betalen dan twee ongehuwden
met dezelfde inkomens.
Veronderstellend dat het voorzieningsniveau van de onge-
huwden en de gehuwden gelijk is, zal in het onderstaande
voor 1975 het verschil in premiedruk tussen gehuwden en
ongehuwden met dezelfde inkomens berekend worden. De ver-
onderstelling dat de ongehuwden en de gehuwden een gelijk
voorzieningsniveau hebben, spoort niet geheel met de rea-
liteit. Te denken valt bijvoorbeeld aan de A.W.W. waaraan
ongehuwden die nooit zullen trouwen, ook nooit voordeel
aan zullen ontlenen. Ook bij de A.O.W. is het voorzienings-
niveau niet gelijk omdat tweemaal de ongehuwdenuitkering
meer bedraagt dan eenmaal de gehuwdenuitkering. Hier staat
echter tegenover dat de gehuwde vrouw gedurende de pe-
rlide dat ze huisvrouw is geen A.O.W. premie betaalt. We
nemen echter aan dat per saldo geen grote verschillen op-
treden.

202



6.3.2. Uitgangspunten

Het uitgangspunt voor het kwantitatieve onderzoek was de
vraag of twee gehuwden zonder kinderen die beide buitens-
huis werken meer of minder sociale premies betalen dan
twee ongehuwden met dezelfde inkomens. Zodra men dit wil
gaan berekenen, wordt al snel duidelijk dat een dergelijk
uitgangspunt weinig zinvol is, omdat door het huwelijk
ook de mate waarin de ziekenfondspremies en andere ziekte-
kosten tot een belastingvermindering aanleiding geven, em
verandering ondergaat en voorts een teruggave van de even-
tueel van de gehuwden teveel ingehouden A.O.W./A.W.W. pre-
mie bij de man belast wordt. Als voorbeeld van het eerste:
twee ongehuwden die verplicht voor het ziekenfonds verze-
kerd zijn, komen niet voor aftrek van de ziekenfondspre-
mie in aanmerking. Voor iedere ongehuwde afzonderlijk is
de som van de werkgevers- en de werknemerspremie lager
dan de drempel die aan de aftrek van deze kosten als bui-
tengewone lasten gesteld is. Zouden ze gehuwd zijn dan
wordt deze drempel bepaald door het (onzuivere) inkomen
van de man. De door man en vrouw betaalde ziekenfondspre-
mie (werkgevers plus werknemerspremie) overtreft deze
drempel dan wel, zodat het huwelijk tot een belastingre-
duktie leidt uit hoofde van het aftrekbaar zijn van de
ziekenfondspremies.
Gezien het verweven zijn van de sociale premies en de in-
komstenbelasting lijkt het aantrekkelijk het uitgangs-
punt van het kwantitatieve onderzoek als volgt te herfor-
muleren: Betalen twee gehuwden meer of minder sociale pre-
mies en inkomstenbelasting dan twee ongehuwden met dezelf-
de inkomens. Echter deze benadering heeft weer het bezwaar
dat de invloed van de sociale premies op het voor- of na-
deel van het huwen te weinig tot uiting komt, omdat het
resultaat van de berekening mede bepaald wordt door het
verschil tussen de belastingvrije voeten van de ongehuw-
den en de gehuwden. Deze verschillende voeten beInvloe-
den door hun invloed op de marginale tarieven de fiscale
relevantie van de sociale premies. Verder houdt echter
het door deze verschillende voeten veroorzaakte verschil
in belastingdruk geen enkel verband met de fiscale rege-
ling ten aanzien van de aftrekbare ziektekosten en de
teruggave van teveel betaalde A.O.W./A.W.W. premies. Om
deze reden werd bij de berekeningen de invloed van het
verschil in belastingvrije voeten geolimineerd. Dit ge-
beurde op de volgende wijze:

1. Eerst werd de sociale premie- en belastingdruk van
2 gehuwden als percentage van hun gezamenlijke bruto
inkomen bepaald;

2. Vervolgens werd de sociale premie- en belastingdruk
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van 2 ongehuwden met dezelfde bruto inkomens als de
gehuwden als percentage van hun gezamenlijk inkomen
bepaald onder de veronderstelling dat de ongehuwden
dezelfde belastingvrije voeten als de gehuwden hebben.
Dus de ongehuwde vrouw krijgt de belastingvrije voet
van de gehuwde vrouw; de ongehuwde man krijgt de be-
lastingvrije voet van de gehuwde man.

(1) minus (2) geeft het verschil in de belasting- en so-
ciale premiedruk tussen de ongehuwden en gehuwden aan,
waarbij voor het verschil in belastingvrije voeten ge-
korrigeerd is. Er moet opgemerkt worden dat het verschil
in belasting- en premiedruk ook berekend kan worden door
te veronderstellen, dat de gehuwden dezelfde belasting-
vrije voeten als de ongehuwden hebben en vervolgens de
op basis van deze veronderstelling berekende druk van de
gehuwden te vergelijken met de feitelijke druk van de on-
gehuwden. De resultaten van de twee methoden kunnen iets
van elkaar afwijken zonder echter een heel ander beeld op
te leveren. De keuze voor de eerste methode is daarom17

een betrekkelijk willekeurige.
Alvorens nader op de vooronderstellingen die aan de be-
rekeningen ten grondslag liggen in te gaan, zal het hui-
dige belasting- en sociale verzekeringsstelsel voor zo-
ver dit voor het begrijpen van de uitkomsten noodzake-
lijk is, in enkele punten worden samengevat. De volgende
punten zijn van belang:
1. De positieve en negatieve bestanddelen van het inkomen

van de gehuwde vrouw worden voor de belastingheffing
als bestanddelen van het inkomen van haar man aange-
merkt met uitzondering van haar zuivere inkomsten uit
tegenwoordige arbeid.

2. De over de zuivere inkomsten uit arbeid van de gehuw-
de vrouw bij wijze van inhouding geheven A.O.W./A.W.W.
premie verlaagt haar belastbaar loon.

3. De voorgaande twee punten betekenen in konkreto dat de
persoonlijke verplichtingen van de vrouw (uitgezonderd)
de op haar loon ingehouden A.O.W./A.W.W. premie) en
haar buitengewone lasten en giften het belastbare in-
komen van de man verlagen. Voor zover deze aftrekrege-
lingen drempels kennen, worden deze bepaald door het
inkomen van de man.

4. De van een echtpaar teveel ingehouden A.O.W./A.W.W.
premie wordt aan de man terugbetaald en bij hem belast.
Er zij aan herinnerd dat man en vrouw voor de A.O.W./
A.W.W. samen dezelfde premie-inkomensgrens als een on-
gehuwde hebben.

5. Door het huwelijk krijgt de gehuwde vrouw een lagere
en de gehuwde man een hogere belastingvrije voet dan
een ongehuwde.
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6. Wanneer de gehuwde vrouw meer verdient dan haar echt-
genoot en diens (belastbaar) inkomen lager dan zijn
belastingvrije som is, kunnen de echtgenoten van be-
lastingvrije voet verwisselen. De onder 3 genoemde af-
trekposten blijven echter alleen op het inkomen van de
man aftrekbaar. Ook blijft zijn inkomen via de genoem-
de drempels het bedrag van de aftrek bepalen.

Bij de berekeningen zijn de volgende veronderstellingen
en gegevens gebruikt:

1. Er wordt steeds verondersteld dat het om personen gaat
die in loondienst werken en geen kinderen hebben.

2. Met de verwervingskosten wordt rekening gehouden over-
eenkomstig de forfaitaire regeling. Er wordt dus van
een 4%-aftrek met een maximum van 800 gulden uitgegaan.
Het reiskostenforfait wordt op 100 gulden gesteld.

3. Gehuwden die voor voetwisseling in aanmerking komen,
worden geacht hiervan gebruik te maken.

4. In strijd met de realiteit wordt verondersteld dat al-
le gehuwden en ongehuwden aangifte doen van hun belast-
bare inkomen en bij wijze van aanslag belast worden.

5. Een terugbetaling van inkomstenbelasting wegens aftrek
van ziektekosten wordt geacht nog in het belastingjaar
zelf plaats te vinden.

6. Wordt van twee gehuwden meer dan de maximum A.O.W./
A.W.W. premie ingehouden, dan wordt het teveel inge-
houdene verondersteld nog in hetzelfde jaar terugge-
geven en bij de man belast te worden. In werkelijkheid
geschiedt dit een of twee jaar later.

7. Gehuwden en ongehuwden die niet verplicht verzekerd
zijn, worden verondersteld partikulier derde klas ver-
zekerd te zijn waarbij de verzekering zich ook tot de
huisarts maar niet tot de tandarts uitstrekt. De jaar-
premie inklusief het eigen risiko plus de door eigen
rekening komende tandartskosten werden op 1.100 gulden
per persoon gesteld.

18

8. Voor de aftrek van ziektekosten als buitengewone las-
ten gold voor 1975 de volgende regeling: de uitgaven
voor ziekte zijn aftrekbaar voor zover zij het daar-
voor gestelde minimum (de drempel) overschrijden. Als
drempel geldt bij een onzuiver inkomen:
- t/m 27.931 gulden 11,5 procent van het onzuivere

inkomen
- van 27.392 t/m 62.000 gulden: 3.150 gulden
- van 62.001 en hoger: 3.950 gulden
Voor zover de ziektekosten de drempel overschrijden
mogen deze voor de berekening van de aftrek vermenig-
vuldigd worden met lo, 14 of 1# indien men respektie-
velijk in de twee voorgaande, het vorige kalenderjaar
of alleen dit kalenderjaar voor aftrek in aanmerking
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komt. Bij de berekeningen is gekozen voor de faktor
1,5 omdat verplicht verzekerde gehuwden elk jaar voor
de aftrek in aanmerking komen zodat de faktor 15 een
onderschatting van de aftrek zou betekenen.

9. De ongehuwden beneden en de ongehuwden boven de 35
jaar hadden in 1975 een belastingvrije voet van res-
pektievelijk 4.517 en 6.073 gulden. Voor de gehuwde
vrouw bedroeg de belastingvrije voet 1.559 gulden en
voor de gehuwde man 7.786 gulden.

10. Het premiepercentage van de A.O.W./A.W.W. bedroeg in
1975 11,9 procent. De premie-inkomensgrens bedroeg in
dat jaar 31.750 gulden. Voor het ziekenfonds werd van
werknemer en werkgever 4,6 procent premie geheven. De
premie-inkomensgrens was gelijk aan 23.490 gulden. Van-
af dit inkomen tot de loongrens van 27.550 gulden
blijft de premie in absolute termen konstant. Boven de
loongrens moet men zich partikulier verzekeren. Voor
de W.A.0., W.W. en Z.W. werd in 1975 van de werknemers
4,85 procent premie over maximaal 42.804 gulden ge-
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heven. Deze premies werden voor de berekening van het
belastbare inkomen afgetrokken indien de loontrekker
in 1975 niet verplicht voor het ziekenfonds verzekerd
was. Voor de verplicht verzekerden werden deze aftrek-
bare premies geacht volkomen gekompenseerd te worden
door de bij het belastbare inkomen op te tellen werk-
geverspremie voor de Z.F.W. Het kleine verschil tussen
beide premies werd aldus verwaarloosd. Omdat de W.A.0.,
W.W. en Z.K. premies voor de ongehuwden en de gehuwden
hetzelfde zijn leiden deze premies zelf niet tot een
drukverschil tussen de ongehuwden en de gehuwden. Wel
kunnen ze tot een verschil in belastingdruk leiden via
de verschillende belastingvrije voeten van de ongehuw-
den en de gehuwden, en via hun invloed op de drempel
die aan de aftrekbare ziektekosten gesteld wordt. Dit
speelt echter alleen bij de niet-verplicht voor het
ziekenfonds verzekerde werknemers. Met deze beperkte
invloed is in de berekening rekening gehouden maar zal
gemakshalve in de analyse buiten beschouwing blijven.

6.3.3. De resultaten

Wanneer men niet korrigeert voor de verschillende belas-
tingvrije voeten van de ongehuwden en de gehuwden, dan
blijkt het verschil in belasting- en sociale premiedruk
tussen gehuwden en ongehuwden anders te zijn al naar ge-
lang men de gehuwden vergelijkt met ongehuwden beneden
of boven de 35 jaar. Zo betalen de gehuwden over de hele
linie minder belasting en sociale premies dan de ongehuw-
den beneden de 35 jaar. Als percentage van het gezamen-
lijke bruto inkomen betalen ze maximaal 4,3 procent minder
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(tabel 6.1).Vergelijkt men de gehuwden met de ongehuwden
boven de 35 jaar dan krijgt men een ander beeld. De ge-
huwden betalen dan in een aantal gevallen meer dan de on-
gehuwden. In de gevallen dat ze minder betalen, is echter
het voordeel door het huwelijk geringer dan bij de eerste
vergelijking. (zie de tabellen 6.1 en 6.2) Dit verschil
in uitkomst wordt veroorzaakt door de verschillende be-
lastingvrije voeten van de ongehuwden boven en beneden de
35 jaar.
De belastingvrije voet van een ongehuwde boven en van een
ongehuwde beneden de 35 jaar bedraagt in 1975 respektie-
velijk 6.073 en 4.517 gulden. Hierdoor heeft de gehuwde
man een 3.268 gulden hogere en de gehuwde vrouw een 2.958
gulden lagere voet dan een ongehuwde beneden de 35 jaar.
Vergeleken met een ongehuwde boven de 35 jaar bedragen
deze verschillen respektievelijk 1.713 en 4.514 gulden.
Het verschil in belastingvrije voeten tussen de ongehuw-
den beneden de 35 jaar en de gehuwden levert voor de ge-
huwden een voordeel op wanneer de man meer dan de vrouw
verdient. Bij ongeveer dezelfde absolute mutatie in de
belastingvrije voeten van man en vrouw staat tegenover de
positieve mutatie in de voet van de man een hoger margi-
naal tarief dan tegenover de negatieve mutatie in de voet
van de vrouw. Verdient de gehuwde vrouw meer dan de gehuw-
de man dan ontstaat de omgekeerde situatie. Ten opzichte
van ongehuwden boven de 35 jaar verkeren de gehuwden ech-
ter in het merendeel der gevallen in een nadelige positie,
omdat de 1.713 gulden hogere voet van de man lang niet ge-
kompenseerd wordt door de 4.517 gulden lagere voet van de
vrouw. Slechts wanneer de man aanzienlijk meer dan de
vrouw verdient, kunnen de gehuwden een voordeel behalen.
Dit is het geval wanneer zijn marginale tarief minstens
2,6 maal het marginale tarief van de vrouw bedraagt.

20

Korrigeert men het verschil in belasting- en sociale pre-
miedruk tussen gehuwden en ongehuwden volgens de eerder
omschreven methode voor het verschil in belastingvrije
voeten, dan blijken de gehuwden over de hele linie in een
voordeligere positie dan de ongehuwden te verkeren (zie
tabel 6.3). Het voordeel bedraagt maximaal 6,5 procent
van het gezamenlijke bruto inkomen. Het voordeel blijkt
bovendien groter te zijn als de vrouw meer dan de man
verdient dan in de omgekeerde situatie. Het voordelig
zijn van het gehuwd zijn heeft als oorzaken dat de gehuw-
den in tegenstelling tot de ongehuwden in vele gevallen,
de ziektekosten als fiscale aftrekpost kunnen opvoeren
en voorts een teruggave van teveel ingehouden A.O.W./
A.W.W. premie kunnen ontvangen.
De aftrekbare ziektekosten.

De gehuwden kunnen zoals vermeld in een groot aantal ge-

207



vallen een deel van hun ziektekosten als buitengewone las-
ten op het belastbare inkomen van de man in mindering
brengen. Bovendien daalt door deze aftrek ook de premie-
grondslag voor de verschuldigde A.O.W./A.W.W. premie, zo-
dat naast het belasting- ook nog een premievoordeel ge-
noten wordt. De ongehuwden kunnen daarentegen onder de
gemaakte veronderstellingen hun ziektekosten nooit als
buitengewone lasten aftrekken. Het gehuwd zijn levert het
beschreven voordeel op indien: man en vrouw beide ver-
plicht voor het ziekenfonds verzekerd zijn; de man ver-
plicht en de vrouw partikulier verzekerd is; de man par-
tikulier verzekerd is met een onzuiver inkomen beneden
62.000 gulden en de vrouw als verplicht verzekerde meer
dan 22.120 gulden verdient.
Omdat in tabel 6.3 beneden en rechts van de stippellijn
een teruggave van de teveel ingehouden A.O.W./A.W.W. pre-
mie plaatsvindt, wordt het voordeel boven en links van
de stippellijn, afgezien van een eventuele voetwisseling,alleen bepaald door de af te trekken ziektekosten. Houdt
men het inkomen van de vrouw konstant dan neemt dit voor-
deel met het inkomen van de man af. De verklaring hier-
voor is eenvoudig: voor iedere 1.000 gulden dat het in-
komen van de man stijgt, neemt de drempel voor de aftrek
van ziektekosten met een hoger bedrag toe dan de af te
trekken premie zodat het in totaal af te trekken bedrag
daalt, te weten met ca. 30 gulden voor iedere 1.000 gul-
den additioneel inkomen van de man. Deze faktor en het
toenemende gezamenlijke inkomen leiden ondanks het stij-
gende marginale tarief van de man tot de beschreven da-
ling van het voordeel door het huwelijk.

21

Houdt men daarentegen het inkomen van de man konstant dan
neemt het voordeel toe als het inkomen van de vrouw stijgt
tot het inkomen bereikt wordt waarbij de vrouw de maxima-
le ziekenfondspremie betaalt. Ook de verklaring hiervoor
is simpel: door het konstant inkomen van de man blijft de
drempel voor de aftrek van ziektekosten onveranderd, ter-
wijl voor iedere 1.000 gulden stijging van het inkomen
van de vrouw de aftrekbare ziektekosten met 138 gulden
toenemen. De aftrekpost stijgt hierdoor als percentage
van het gezamenlijke inkomen naarmate de vrouw meer ver-
dient. Hetzelfde geldt voor het belastingvoordeel dat
hierdoor ontstaat.

De teruggave van teveel ingehouden A.O.W./A.W.W. premie.

Rechts en beneden de stippellijn liggen de inkomenskombi-
naties waarbij de gehuwden de maximum A.O.W./A.W.W. pre-
mie betalen. In deze gevallen vindt bij de gehuwden een
teruggave van teveel ingehouden A.O.W./A.W.W. premie
plaats. Als ongehuwden zouden ze dit voordeel niet hebben.

a) met name Z.F.W. premies
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Het verschil in belasting- en sociale premiedruk in 1975 tussen ongehuwden
beneden de 35 jaar en gehuwden metdezelfde bruto-inkomens.  (a)

(als % van het gezamenlijk bruto-inkomen)

Bruto-inkomen man
Bruto (in duizenden guldens)inkomen
vrouw

8 10 12   14   16   18   20   22   25   30   35   40   50   70   100

(in duizenden
guldens)

8            -0,7 -1,5 -1,6 -1,7 -1,9 -1,6 -1,7 -2,2 --1_45-;-2,0 -2,9 -3,0 -2,5 -2,3 -1,7
10              -2,3 -1,7 -1,4 -1,6 -1,7 -1,6 -1,6 -1,8,-1,8 -2,3 -3,2 -3,1 -2,6 -2,4 -1,8
12 -2,8 -2,3 -1,4 -1,6 -1,7 -1,6 -1,7 -1-f8-1-2,2 -2,2 -3,2 -3,0 -2,5 -2,2 -1,7
14           -3,1 -2,7 -1,6 -1,7 -1,9 -1,8 =1_, -2,3 -2,7 -2,4 -3,1 -3,1 -2,6 -2,3 -1,7
16           -3,4 -3,0 -1,7 -1,7 -1,8 -1L8-:-2,1 -2,7 -3,1 -2,6 -3,1 -3,1 -2,7 -2,3 -1,7
18            -3,5 -3,1 -1,4 -1,6 -1- 7-:-1,9 -2,4 -2,9 -3,2 -2,6 -3,1 -3,1 -2,6 -2,2 -1,7
20              -3,8 -3,4 -1,6 -1,6,-1,8 -2,3 -2,8 -3,3 -3,6 -2,7 -3,2 -3,1 -2,6 -2,2 -1,7

22            -4,1 -3,8,- '-7 -1 LS< -2,4 -2,8 -3,2 -3,7 -4,0 -2,9 -3,3 -3,2 -2,7 -2,3 -1,7
25 -4:-t Zld'-3,8 -2,4 -2,9 -3,3 -3,7 -4,1 -4,3 -3,3 -3,6 -3,4 -3,0 -2,3 -1,8
30              -2,9 -3,0 -1,2 -2,1 -2,4 -2,4 -2,7 -2,9 -3,2 -3,1 -3,3 -3,1 -2,7 -2,1 -1,6

35 -4,0 -1,6 -1,9 -2,3 -2,6 -2,8 -3,1 -3,4 -3,4 -3,3 -3,4 -3,2 -2,8 -2,2 -1,7

40              -4,0 -0,9 -1,2 -1,6 -1,9 -2,1 -2,4 -2,6 -2,7 -2,6 -2,9 -2,6 -2,3 -1,8 -1,4

50              -4,3 -0,4 -0,6 -0,9 -1,2 -1,4 -1,7 -1,9 -2,0 -2,0 -2,2 -2,0 -1,8 -1,5 -1,2

70              -3,2 -0,1 -0,2 -0,5 -0,7 -0,9 -1,1 -1-3 -1,4 -1,4 -1,6 -1,5 -1,3 -1,1 -0,9
100 -2,7 -0,1 -0,1 -0,3 -0,5 -0,6 -0,8 -0,9 -1,0 -1,0 -1,2 -1,1 -1,0 -0,9 -0,8

a   l) Een - teken geeft aan dat de gehuwden minder betalen; de positieve getallen geven
aan dat ze meer betalen.

2) Rechts en beneden de stippellijn betalen de gehuwden de maximale A.O.W./A.W.W.premie.

N
0
ic)



Tabel 6.2
k)
/. Het verschil in belasting- en sociale premiedruk in 1975 tussen ongehuwden0 boven de 35 jaar en gehuwden met dezelfde bruto-inkomens. a)

(als % van het gezamenlijke bruto-inkomen)

Bruto-inkomen man
Bruto

(in duizenden guldens)inkomen
vrouw

8 10 12   14   16   18 20 22 25   30   35   40   50   70   100

(in duizenden
guldens)

8            3,2 2,0  1,6  1,5  1,0  1,1 1,1 0,4 _0_,-9j 0,2 -0,8 -0,8 -0,6 -0,6 -0,5
10 1,2 1,4 1,6 1,3 1,0 0,9 1,0 0,7, 0,5 -0,2 -1,2 -1,0 -0,8 -0,8 -0,6

12            0,4 0,7 1,4  1,2 0,8 0,7 0,8 -016-1 0,0 -O,2 -1,2 -0,9 -0,7 -0,6 -0,5
14            0,1 0,2  1,2  1,1 0,7 0,6,_Olt 0,1 -0,5 -0,3 -1,1 -1,0 -0,8 -0,7 -0,5
16 -0,5 -0,3 0,9 0,9 0,6 -015-; 0,3 -0,4 -1,0 -0,6 -1,2 -1,0 -1,0 -0,7 -0,5
18             -0,8 -0,6 1,0 0,8  0,6, 0,3 -0,2 -0,7 -1,2 -0,7 -1,2 -0,9 -1,0 -0,6 -0,5

20           -1,0 -0,8 0,9  0,9 0,6'-0,1 -0,5 -1,1 -1,5 -0,7 -1,3 -1,1 -0,9 -0,6 -0,5

22           -1,5 -1,3 --1-£3- _0/6 -0,1 -0,6 -1,0 -1,5 -1,9 -1,0 -1,4 -1,2 -1,0 -0,7 -0,5
25 -1,6 _-1,_i'-1,6 -0,2 -0,8 -1,3 -1,6 -2,0 -2,4  -1,5 -1,8 -1,3 -1,3 -0,8 -0,6
30             -0,7 -0,9 0,8 0,0 -0,4 -0,5 -0,7 -1,0 -1,4 -1,4 -1,6 -1,3 -1,1 -0,7 -0,4
35 -1,9 0,4 0,1 -0,3 -0,7 -0,9 -1,2 -1,5 -1,6 -1,6 -1,7 -1,4 -1,2 -0,7 -0,5
40 -1,8 1,2 1,0 0,5 0,2 -0,1 -0,4 -0,6 -0,8 -0,8 -1,1 -0,7 -0,6 -0,2 -0,1
50             -2,4  1,4  1,2 0,9 0,5 0,3 0,0 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,3 -0,3 0,0  0,0
70 -1,5 1,5 1,4 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,2 0,3  0,3

100 -1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3  0,2

a) zie voetnoot tabel 6.1



Tabel 6.3

Het verschil in belasting- en sociale premiedruk in 1975 tussen ongehuwden
en gehuwden met dezelfde bruto-inkomens waarbij voor het verschil in
belastingvrije voeten werd gekorrigeerd. a)

(als % van het gezamenlijke bruto-inkomen)

Bruto-inkomen man
Bruto
inkomen (in duizenden guldens)
vrouw

8 10 12   14   16   18   20   22   25   30   35   40   50   70   100
(in duizenden

guldens)
8             -1,7 -1,2 -1,2 -0,9 -1,0 -0,8 -0,7 -0,9  0,2-1-0,8 -1,3 -1,2 -0,8 -0,4 -0,2
10               -2,6 -1,9 -1,4 -1,2 -1,2 -1,1 -0,9 -0,81-0,9 -1,4 -1,9 -1,5 -1,1 -0,7 -0,5
12            -4,3 -2,7 -1,6 -1,5 -1,4 -1,3 -1,2 -1-,0,:-1,5 -1,5 -2,0 -1,6 -1,1 -0,6 -0,4
14             -4,5 -3,1 -1,8 -1,6 -1,6 -1,6 -1,-  -1,6 -2,0 -1,7 -2,0 -1,7 -1,2 -0,7 -0,516             -4,8 -3,5 -2,1 -1,8 -1,7,Zt'_71-1,8 -2,1 -2,5 -2,0 -2,1 -1,9 -1,4 -0,8 -0,518             -5,2 -3,9 -2,1 -2,0 -1.,1,-2,1 -2,4 -2,6 -2,9 -2,3 -2,4 -2,1 -1,5 -0,9 -0,6
20 -5,5 -4,3 -2,3 -2,0'-2,1 -2,6 -2,9 -3,1 -3,4 -2,4 -2,5 -2,2 -1,6 -0,9 -0,7

22            -5,7 -4,6 -4-,3--2,_2|-2,7 -3,1 -3,3 -3,5 -3,8 -2,7 -2,7 -2,3 -1,7 -1,1 -0,7
25 -5,  --4-L5;-4,5 -2,9 -3,2 -3,6 -3,8 -4,0 -4,2 -3,1 -3,0 -2,6 -2,1 -1,1 -0,8
30 -4,8 -4,3 -2,3 -3,0 -3,1 -3,1 -3,2 -3,2 -3,5 -3,3 -3,1 -2,6 -2,1 -1,2 -0,8

35               -5,7 -2,7 -2,9 -3,1 -3,3 -3,5 -3,6 -3,7 -3,7 -3,5 -3,2 -2,8 -2,3 -1,4 -1,0

40               -6,1 -2,5 -2,7 -2,8 -3,0 -3,1 -3,2 -3,3 -3,4 -3,2 -3,1 -2,6 -2,1 -1,2 -0,9

50               -6,5 -2,1 -2,2 -2,3 -2,5 -2,7 -2,9 -2,9 -2,9 -2,8 -2,7 -2,2 -1,9 -1,2 -0,9

70               -5,0 -1,6 -1,6 -1,8 -1,9 -2,1 -2,2 -2,3 -2,3 -2,2 -2,2 -1,9 -1,5 -1,0 -0,7
100 -4,1 -1,1 -1,2 -1,3 -1,5 -1,6 -1,7 -1,7 -1,8 -1,7 -1,7 -1,4 -1,2 -0,8 -0,7

to

a) zie voetnoot tabel 6.1



De teruggave van teveel ingehouden premie wordt met het
marginale I.B. tarief van de man belast. Bij een kon-
stant inkomeh van de vrouw neemt het voordeel aanvanke-
lijk met het inkomen van de man toe om vervolgens te gaan
dalen. Houdt men het inkomen van de vrouw konstant en
laat men het inkomen van de man stijgen, dan verkrijgt
men een soortgelijk beeld. Bij eenzelfde gezamenlijk in-
komen is het voordeel groter als de man minder dan de
vrouw verdient dan in de omgekeerde situatie. De reden
hiervoor is dat in het eerste geval het marginale tarief
van de man lager dan in het tweede geval is. Hierdoor le-
vert de teruggave van de premie een grotere netto winst
OP•
Het beschreven netto-voordeel bij een konstant inkomen
van de vrouw is als volgt te verklaren: zolang de man nog
niet maar man en vrouw samen wel de premie-inkomensgrens
bereikt hebben, wordt de ingehouden A.O.W./A.W.W. premie
over iedere 1.000 gulden additioneel inkomen van de man
teruggegeven. Dit leidt na belastingheffing tot een stij-
gend voordeel ten opzichte van het gezamenlijk bruto-inko-
men. Zodra echter van de man de maximumpremie wordt inge-
houden (bij ca. 34.300 gulden bruto), blijft de teruggave
van teveel ingehouden premie verder konstant. De stijging
van het marginale tarief van de man en het toenemende ge-
zamenlijke inkomen, beide het gevolg zijnde van een toe-
nemend inkomen van de man, veroorzaken dan een daling van
het netto-voordeel als percentage van het gezamenlijke in-
komen. In tabel 6.3 daalt het voordeel door het huwelijk
in de meeste gevallen reeds bij een bruto-inkomen van de
man van 30.000 gulden. Dit wordt echter veroorzaakt door
een verlies aan aftrekbare ziektekosten, omdat bij dit in-
komen de gehuwde man zich partikulier moet gaan verzeke-
ren. Bij een konstant inkomen van de man en een toenemend
inkomen van de vrouw krijgt men zoals vermeld een soortge-
lijk verloop van het netto-voordeel. Deze teruggave van
de premies levert echter hier een groter voordeel op, om-
dat bij een konstant inkomen van de man ook zijn margina-
le tarief niet meer stijgt.

6.3.4. Een andere presentatie van de resultaten

De lagere premie- en belastingdruk die twee gehuwden in
vergelijking met twee ongehuwden met dezelfde inkomens

betalen, geeft er weinig aanleiding toe om voor de bui-
tenshuis werkende gehuwde vrouw de A.O.W./A.W.W. en
Z.F.W. premie te verlagen. Dit zou de verhouding tussen
de op twee gehuwden en twee ongehuwden rustende premie-
en belastingdruk nog verder scheef trekken. De huidige
scheve verhouding kan men nog op een andere manier tot
uitdrukking brengen dan in par.6.3.3 gedaan werd. Be-
schouwt men de gehuwde vrouw als de additionele inkomens-
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trekker dan kan het berekende voordeel uit tabel 6.3
volledig aan het buitenshuis werken door de gehuwde vrouw
toegerekend worden. De gehuwde man waarvan de vrouw niet
buitenshuis werkt, heeft immers bij de veronderstelde ge-
lijke belastingvrije voeten precies dezelfde belasting-
en premiedruk als een ongehuwde. Brengen we nu het voor-
deel van het huwelijk in mindering op de van de buitens-
huis werkende gehuwde vrouw ingehouden A.O.W./A.W.W. en
Z.F.W.-premie, dan kunnen we dit saldo aanduiden als de
netto door de gehuwde vrouw betaalde A.O.W./A.W.W. en
Z.F.W.-premie (zie tabel 6.4).

Tabel 6.4

De druk van de A.O.W./A.W.W. en Z.F.W. premie
op het bruto inkomen van de in loondienst bui-
tenshuis werkende gehuwde vrouw voor en na ver-
reking van het voordeel der gehuwden. a)

(in % van het bruto inkomen van de gehuwde vrouw)

bruto inkomen ingehouden premie  voordeel  netto-premie
vrouw huwelijk  druk
(guldens) (2+3-4)

AOW/AWW ZFW

1                  2             3               4                  5

16.000 11,3 4,6 3,4 12,5
20.000 11,4 4,6 5,8 10,2
25.000 11,4 4,3 8,4 7,3
30.000 11,0 7,0 4,0
40.000 9,4 5,2 4,2
50.000 7,6 3,8 3,8
70.000 5,4 2,8 2,6
100.000 3,8 1,4 2,4

a) Bij de berekening van deze tabel is ervan uitge-
gaan dat de gehuwde man eenzelfde bruto-inkomen
als zijn vrouw heeft.

Omdat een ongehuwde evenveel A.O.W./A.W.W. en Z.F.W. pre-
mie betaalt als van de gehuwde vrouw als voorheffing wordt
ingehouden, kunnen we konkluderen dat de gehuwde vrouw,
althans voor de inkomenskombinaties uit tabel 6.4, tussen
de 1,4 en 8,4 procent-punt minder premies dan een onge-
huwde betaalt. Hoewel dit niet het bezwaar wegneemt dat
door deze premiebetaling geen  extra rechten voor de ge-
huwde vrouw ontstaan, illustreert het wel dat voor ver-
gelijkbare rechten twee gehuwden minder betalen dan twee
ongehuwden met dezelfde inkomens. De gehuwde man als pri-
maire inkomenstrekker betaalt hetzelfde als een ongehuwde,
terwijl de gehuwde vrouw als additionele inkomenstrekker
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minder betaalt.

6.3.5 Samenvatting '

De resultaten van het onderzoek laten zien dat na belas-
tingheffing twee gehuwden minder A.O.W./A.W.W. en Z.F.W.
premie betalen dan twee ongehuwden met dezelfde inkomens
en dat de gehuwde vrouw als additionele inkomenstrekker
minder A.O.W./A.W.W. en Z.F.W. premie dan een ongehuwde
betaalt. Voor de A.O.W. zou men deze situatie kunnen ver-
dedigen door erop te wijzen dat twee gehuwden later ook
niet tweemaal de ongehuwden A.O.W. ontvangen. Hiertegen-
over staat weer dat de gehuwde vrouw gedurende een lange
periode als huisvrouw helemaal geen premie betaalt. Het
bovenstaande geeft er weinig aanleiding toe om aan de ge-
huwde vrouw voor wat de A.O.W., A.W.W. en Z.F.W. betreft
een premiereduktie te verlenen, omdat bij deze verzeke-
ringen door de premiebetaling geen extra rechten ontstaan.
In het hierna volgende zal een andere oplossing gezocht
worden. Hiertoe zal echter eerst nader onderzocht worden
hoe de huidige situatie tot stand gekomen is.

6.4 DE VERKLARING VAN DE HUIDIGE STRUKTUUR

6.4.1 Probleemstelling

Uit de vorige paragrafen bleek dat het buitenshuis werken
door de gehuwde vrouw tot premiebetaling leidt zonder dat
hieraan voor een aantal sociale verzekeringen extra rech-
ten ontleend worden. Dit wordt het sterkst gevoeld bij de
verzekeringen waarvoor de gehuwde vrouw zelf premie moet
betalen, omdat deze op het loonstrookje als een aftrek-
post op het bruto-inkomen voorkomen. Vergeleken met twee
ongehuwden worden twee gehuwden echter niet zwaarder maar
juist lichter belast. De sociale verzekeringen wekken
voorts vaak de wrevel op van buitenshuis werkende gehuwde
vrouwen omdat ze er impliciet van uitgaan dat de man de
kostwinner is. Dit is met name bij sommige volksverzeke-
ringen het geval, en bij de uit de algemene middelen ge-
financierde W.W.V..
Alvorens te onderzoeken hoe de aan de genoemde bezwaren
tegemoet getreden kan worden (par.6.5), zal eerst getracht
worden de positie van de gehuwde vrouw binnen de sociale
verzekeringen te verklaren. Daartoe zal gerefereerd wor-
den aan de in hoofdstuk 1 geschilderde ontwikkeling van
de sociale positie van de gehuwde vrouw. Onderzocht wordt
tevens in welke mate het als bodemverziening fungeren van
een deel van onze sociale verzekeringen de oorzaak is van
de bezwaren die gehuwde vrouwen tegen hun plaats binnen
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de sociale verzekeringen te berde brengen. Tot slot wordt
in deze paragraaf aandacht besteed aan de positie van de
gehuwde vrouw binnen alternatieve stelsels van sociale ze-
kerheid.

6.4.2  De invloed van de sociale positie van de gehuwde
vrouw

Zoals uit hoofdstuk I bleek, is na de industriedle revo-
lutie een sterke sociale preferentie ontstaan voor een rol-
verdeling tussen man en vrouw waarbij de man als kostwinner
buitenshuis werkt en de gehuwde vrouw thuis de zorg voor
huishouden en kinderen op zich neemt. Hoewel deze rolverde-
ling onder de huidige omstandigheden niet meer als de enig
juiste gezien wordt, overheerste hij wel in de periode
voor de tweede wereldoorlog en in een groot deel van de
periode hierna. Het mag geen verwondering wekken dat de
sociale verzekeringen die in deze periode zijn ingevoerd,
en met name de niet-loondervingsverzekeringen, het gezin
waarvan de man de kostwinner is als het normale geval ge-
nomen hebben. De gehuwde vrouw heeft als huisvrouw bij de-
ze verzekeringen een beschermde positie gekregen. Ze is
verzekerd zonder dat ze hiervoor premie hoeft te betalen.
Gaat ze echter buitenshuis werken dan moet ze als ieder
andere premie betalen. Omdat ze reeds verzekerd was ont-
staan hierdoor dan geen extra rechten. Opgemerkt moet wor-
den dat het overheersen van kostwinnerschap van de man,
niet automatisch impliceert dat men ook bij de sociale
verzekeringen hiervan de sporen terugvindt. Mede bepalend
hiervoor is ook of men met een bepaalde verzekering een
bodemuitkering of een aan het vroegere inkomen gerelateer-
de uitkering wil verstrekken.
Dit laatste kan geillustreerd worden aan de hand van de
A.O.W.. Deze verzekering is bedoeld om aan bejaarden een
bodempensioen te verschaffen dat bij het ontbreken van
verdere inkomsten voldoende is om een sociaal gezien aan-
vaardbaar levensminimum te bereiken. De hoogte van dit
bodempensioen houdt geen enkel verband met het in de ak-
tieve levensperiode genoten inkomen en de toen betaalde
premies. Bepalend hiervoor zijn de heersende opvattingen
over de hoogte van het sociale minimum en de bereidheid
van de aktieve beroepsbevolking de hiervoor benodigde
premies op te brengen. Door het overheersen aan het be-
hoefte-element ligt het voor de hand tot uitkering van
dit pensioen over te gaan op het moment dat de behoefte
aan dit pensioen ontstaat. Voor gehuwden was en is dit in
het merendeel der gevallen het moment dat de man 65 jaar
wordt.
Zou men bij de oudedagsvoorziening gekozen hebben voor een
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verplicht pensioenstelsel waarbij het uit te keren pen-
Sioen op de een of andere wijze gerelateerd is aan het in
het verleden verdiende inkomen, dan ligt een zelfstandige
pensioenverzekering voor de buitenshuis werkende gehuwde
vrouw veel meer voor de hand. Een dergelijke verzekering
heeft dan niet het karakter van een bodempensioen maar is
veel meer een uitkering op grond van en in relatie tot de
in het verleden betaalde premies, die ingaat op het mo-
ment dat de verzekerde man of vrouw 65 jaar wordt.

Bij de huidige maatschappelijke verhoudingen wordt de rol-
verdeling tussen man en vrouw waarbij de man kostwinner
is  en de vrouw thuis voor het gezin zorgt, niet meer als
de enig juiste beschouwd. Het buitenshuis werken door de
gehuwde vrouw wordt in brede kringen acceptabel geacht,
zij het dat men nog altijd de man als primair verantwoor-
delijke voor de kostwinning en de vrouw als primair ver-
antwoordelijke voor de verzorging van het gezin blijft
beschouwen. Anders gezegd de gehuwde vrouw mag buitens-
huis werken voor zover de aan haar toegedachte gezinstaak
hierdoor niet in gevaar komt. Voor zover de gehuwde vrouw
buitenshuis werkt, vindt men dat ze gelijke rechten als
de man moet hebben. 22

De veranderde houding ten opzichte van de rolverdeling
tussen man en vrouw neemt echter niet weg dat de tradi-
tionele rolverdeling nog het meeste in Nederland voor-
komt. Zo had in 1973 slechts 14 procent van de gehuwde
vrouwen beneden de 65 jaar een beroep als voornaamste be-
zigheid. Een beroep als nevenaktiviteit had 8,5 procent.
Hiertoe behoren onder andere de vrouwen die maar een ge-
ring aantal uren per week werken.

23

Gezien het voorafgaande is ten aanzien van de sociale ver-
zekeringen die uitgaan van het kostwinner zijn van de man,
de konklusie te rechtvaardigen dat dit uitgangspunt wel
nog overeenkomt met de op dit moment overheersende feite-
lijke rolverdeling tussen man en vrouw, maar niet meer
met de overheersende opvatting over deze rolverdeling.
Zou men de positie van de gehuwde vrouw binnen deze so-
ciale verzekeringen veranderen door man en vrouw indivi-
dueel te gaan verzekeren,dan is dit niet een verandering
die, gezien de feitelijke verhoudingen, een anachronisme
uit de sociale verzekeringen haalt, maar veeleer een ver-
andering die vooruitloopt op een toekomstige situatie
waarin veel meer gehuwde vrouwen dan nu buitenshuis wer-
ken.

6.4.3. De positie van de gehuwde vrouw binnen alternatieve
stelsels van sociale zekerheid
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6.4.3.1. Probleemafbakening

In het voorafgaande werd erop gewezen dat zowel de socia-
le positie van de gehuwde vrouw als de vorm waarin de so-
ciale verzekeringen gegoten zijn, haar plaats binnen deze
verzekeringen beInvloed hebben. Aan dit tweede facet zal
hier nadere aandacht besteed worden door de positie van
de gehuwde vrouw binnen de huidige sociale verzekeringen
te vergelijken met de positie onder een stelsel dat meer
naar de partikuliere verzekeringsvorm tendeert, en met de
positie onder een staatsverzorgingsstelsel.

6.4.3.2. Een vergelijking met een meer naar de partiku-
liere verzekeringsvorm tenderend stelsel van
sociale verzekeringen

Uit de term sociale verzekeringen blijkt dat hierin twee
elementen vertegenwoordigd zijn. Aan de ene kant duidt
het woord verzekeringen erop dat de verzekeringsvorm ge-
bruikt wordt om de burgers tegen de gevolgen van bepaalde
risiko's te beschermen.Immers het recht op uitkeringen en
verstrekkingen is verbonden aan het betalen van premies.
Aan de andere kant duidt het woord sociaal aan, dat de
sociale verzekeringen afwijken van de verzekeringen zo-
als men deze in de partikuliere sektor vindt. Deze afwij-
king betreft vooral de relatie tussen de uitkeringen en
verstrekkingen enerzijds en de premiebetaling anderzijds.
Sociale verzekeringen kan men dan ook definioren als een
van overheidswege verplichte verzekering tegen bepaalde
risiko's van het leven waarbij de verhouding tussen pre-
mies en uitkeringen (c.q. verstrekkingen) niet alleen een
ekonomische is maar tevens bepaald wordt door sociale mo-
tieven. Tot deze sociale motieven behoort de wens via24

de sociale verzekeringen de inkomensverschillen te ver-
kleinen. Dit kan op twee manieren gebeuren. In de eerste
plaats kan men herverdelen tussen hoge en lage inkomens
door voor dezelfde prestatie of uitkering de hogere in-
komens een hoger premiebedrag dan de lagere inkomens te
laten betalen. In de tweede plaats kan men herverdelen
tussen personen met gelijke inkomens die verschillen door
hun burgelijke staat of de omvang van hun gezin. Dit kan
gebeuren door voor eenzelfde premiebedrag verschillende
verstrekkingen of uitkeringen te verschaffen. Als voor-
beeld van beide vormen van herverdeling kan de zieken-
fondswet genoemd worden.
Een ander sociaal element binnen de sociale verzekeringen
komt tot uitdrukking in het betalen van eenzelfde premie
voor de goede en kwade risiko's. Zo is binnen eenzelfde
bedrijfstak het premiepercentage van Z.W. en W.W. voor
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iedereen hetzelfde terwijl voor de W.A.0. voor alle be-
drijfstakken een uniform percentage geldt. Dit ondanks
het verschil in risiko dat bepaalde personen of groepen
lopen om ziek, werkloos of arbeidsongeschikt te wor-
den.
Het tegen eenzelfde premie verzekeren van kwade en goe-
de risiko's en het herverdelingselement voert men vaak
terug op het solidariteitsbeginsel dat aan de sociale
verzekeringen ten grondslag ligt. Volgens dit beginsel
zijn de sterkeren solidair met de zwakkeren. Gezien het
verplichte karakter van de sociale verzekeringen is dit
echter geen vrijwillige maar een afgedwongen solidari-
teit.
Bij de partikuliere verzekeringen ontbreekt het solida-
riteitselement. Bij een duidelijk verschil in risiko dat
eenzelfde gebeurtenis optreedt, zal de te betalen premie
verschillend zijn. Aldus wordt het equivalentiebeginsel
toegepast dat zegt dat bij gelijke risiko's de premie ge-
lijk, en bij ongelijke risiko's ongelijk moet zijn.Een
voorbeeld hiervan vindt men bij de partikuliere ziekte-
kostenverzekering waarbij men op het moment van toetre-
den een verschil in premie tussen oudere en jongere ver-
zekerden kent.

We willen hier niet ingaan op de vraag in hoeverre het
gewenst is bij de sociale verzekeringen van de partiku-
liere verzekeringsvorm af te wijken. Wel wordt bekeken
hoe de positie van de gehuwde vrouw zou zijn indien men
de huidige sociale voorzieningen zou verstrekken in een
vorm konform aan die van het partikuliere verzekerings-
bedrijf. Onder deze omstandigheid zal de gehuwde vrouw,
wil zij recht doen gelden op bepaalde voorzieningen, pre-
mie moeten betalen volgens het equivalentiebeginsel. Als
ze niet buitenshuis werkt zal uit het inkomen van haar
man ziektekostenpremie plus de premies van een eventuele
invaliditeits- en weduwenverzekering betaald moeten wor-
den. Gaat de gehuwde vrouw buitenshuis werken, dan be-
taalt ze uit haar inkomen premies ter dekking van het ri-
siko van ziekte, invaliditeit en werkloosheid waar dan
equivalente rechten tegenover staan. Wil ze uit haar in-
komen pensioenrechten opbouwen dan kan dit door premie
te betalen. Extra ziektekostenpremie hoeft de buitenshuis
werkende gehuwde vrouw niet te betalen, omdat ze als huis-
vrouw al verzekerd was.
Voor de gehuwde vrouw bestaat dus bij een strikte toepas-
sing van het equivalentiebeginsel een nauwkeurig verband
tussen premies en rechten. Elke premiebetaling door de
gehuwde vrouw leidt tot een additionele prestatie door
de verzekeraar. De gehuwde vrouw wordt daardoor hetzelf-
de behandeld als de gehuwde man of als de ongehuwden. Door
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de verzekeringen wordt ook geen invloed uitgeoefend op de
keuze tussen buitenshuis of thuis werken. Evenzeer is het
huwelijk een neutrale zaak uit het oogpunt van kosten en
baten uit de verzekeringen, omdat de gehuwden en de onge-
huwden voor gelijke rechten dezelfde premies betalen.
De positie van de gehuwde vrouw binnen de sociale verzeke-
ringen verschilt meer van de positie binnen de partikulie-
re verzekeringsvorm naarmate meer van het equivalentiebe-
ginsel wordt afgeweken. De huidige loondervingsverzeke-
ringen wijken het minste van het equivalentiebeginsel af
omdat daar de premies en de uitkeringen in een nauw ver-
band tot het verdiende loon staan. De werkende gehuwde
vrouw wordt bij deze verzekeringen over het algemeen het-
zelfde behandeld als de andere groepen van verzekerden
(zie par.6.2.1).
Bij de volksverzekeringen en de ziekenfonds- en kinderbij-
slagverzekeringen is het equivalentiebeginsel in sterke
mate verlaten. Immers voor eenzelfde uitkering of verstrek-
king betalen de hogere inkomens een hoger premiebedrag dan
de lagere inkomens, terwijl de kinderen en de huisvrouw
zijn meeverzekerd zonder dat de echtgenoot hierdoor meer
premie betaalt dan andere premieplichtigen. Het bekende
gevolg hiervan is dat het buitenshuis werken door de ge-
huwde vrouw wel leidt tot een additionele premiebetaling
maar niet tot een hoger voorzieningenniveau.
Tot slot zullen we in enkele punten samenvatten waarom bij
een aantal sociale verzekeringen de equivalentiegedachte
verlaten is, met als gevolg dat de premiebetaling door een
buitenshuis werkende gehuwde vrouw geen extra rechten op-
levert. Deze punten zijn:

1. De bedoelde voorzieningen hebben een bodemkarakter in die
zin dat ze een niveau hebben waar iedere Nederlander
ongeacht zijn inkomen minimaal recht op heeft. Hieruit
vloeit een verdeling van de premielast voort waarbij
het te betalen premiebedrag in ieder geval in absolute
termen met het inkomen toeneemt. Zou men bijvoorbeeld
elke werkende Nederlander een gelijke A.O.W./A.W.W.
premie laten betalen, dan zou de druk voor de laagst-
betaalden volgens de in Nederland heersende opvattingen
Over een rechtvaardige inkomensverdeling te hoog
worden. In Nederland heeft men bij de sociale verze-
keringen met een bodemkarakter gekozen voor een pro-
portionele premie waarbij de premie-inkomensgrenzen
aan de solidariteitsbijdragen van hoge naar lage in-
komens een limiet stellen.

2. Men is uitgegaan van een rolverdeling tussen man en
vrouw waarbij de man de kostwinner is en de vrouw het
huishouden doet.

3. Omdat de gehuwden geacht worden van &6n inkomen rond
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te moeten komen, heeft men het redelijk gevonden dat de
ongehuwden een solidariteitsbijdrage leveren ten gunste
van de gehuwden door van hen eenzelfde premie als van
de gehuwde kostwinner te vragen.

4. Als nu de gehuwde vrouw het traditionele patroon ver-
laat door buitenshuis te gaan werken, dan past het bin-
nen dit stelsel om naast de ongehuwden nu ook de bui-
tenshuis werkende gehuwde vrouw een solidariteitsbij-
drage te laten betalen, die overigens beperkt wordt
door de maximumpremie die de volksverzekeringen kennen.
Het zou immers zonderling zijn als alleen de ongehuwden
een solidariteitsbijdrage moeten leveren en de gehuwden
die buitenshuis werken niet.

6.4.3.3 Het staatsverzorgingsstelsel

In de vorige subparagraaf werd getracht de positie van de
gehuwde vrouw binnen de sociale verzekeringen te verkla-
ren door deze verzekeringen met de partikuliere verzeke-
ringen te vergelijken. Hetzelfde doel wordt hier nage-
streefd door de sociale verzekeringen te vergelijken met
een staatsverzorgingsstelsel. Onder een staatsverzorgings-
stelsel wordt een stelsel van sociale zekerheid verstaan
waarbij de financiering uit de algemene middelen geschiedt,
en het recht op uitkeringen en verstrekkingen door het
staatsburgerschap of het ingezeten zijn, ontstaat.
De konkrete inhoud van dit recht kan in beginsel bij de
sociale verzekeringen en het staatsverzorgingsstelsel ge-
lijk zijn. In beide gevallen kunnen bij het intreden van
bepaalde gebeurtenissen, dezelfde voorzieningen en uitke-
ringen verstrekt worden zonder dat er een onderzoek plaats-
vindt naar mogelijke eigen middelen van respektievelijk
de verzekerde of de staatsburger om de gevolgen van ziekte
e.d. zelf te dragen. In dit opzicht onderscheiden de so-
ciale verzekeringen en het verzorgingsstelsel zich van
een stelsel van sociale bijstand. Bij dit laatste stelsel
ontvangt men bij het optreden van bepaalde gebeurtenissen
niet automatisch een uitkering van de overheid,maar wordt
het verstrekken van een uitkering en de omvang hiervan,
afhankelijk gesteld van de financiile positie van de aan-
vrager van de hulp. Ook bij dit stelsel vindt de finan-
ciering uit de algemene middelen plaats.
Hoewel in het bovenstaande gesteld werd dat het verzor-
ginsstelsel in beginsel dezelfde voorzieningen kan omvat-
ten als de sociale verzekeringen, zal het in de praktijk
meer voor de hand liggen dat dit stelsel zich op de bodem-
voorzieningen richt, d.w.z. op die uitkeringen en ver-
strekkingen die voor iedereen gelijk zijn. Voor het dek-
ken van het risiko van loonderving lijkt de verzekerings-
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vorm het meest geschikt, omdat hier de solidariteitsge-
dachte en de wens om inkomensverschillen te verkleinen
respektievelijk een veel geringere of geen enkele rol
spelen.
Het financieren van de uitgaven voor de sociale zekerheid
uit de algemene middelen, heeft tot gevolg dat voor de
verdeling van de financieringslasten dezelfde beginselen
aan bod komen als voor de verdeling van de huidige be-
lastingdruk. De band tussen de baten en de lasten van de
sociale verzekeringen wordt immers volledig doorgesneden.
Gezien de praktische onbruikbaarheid van het draagkracht-
beginsel om uitspraken te doen over de verdeling van de
belastingdruk over inkomens van verschillende niveau's,
zal de politiek gewenste mate van inkomensherverdeling
hier uiteindelijk de doorslag geven. Voor de verdeling
van de druk over personen met gelijke inkomens maar leven-
de onder verschillende persoonlijke omstandigheden, komt
weer de keuzeproblematiek aan de orde in welke mate re-
kening gehouden moet worden met de draagkrachtverschillen
tussen ongehuwden en gehuwden, en in welke mate de fiskus
neutraal dient te zijn ten opzichte van het huwelijk, de
zelfstandigere maatschappelijke positie van de gehuwde
vrouw en haar keuze tussen thuis en buitenshuis werken.

Wanneer we de positie van de gehuwde vrouw binnen een ver-
zorgingsstelsel vergelijken met de positie binnen het hui-
dige sociale verzekeringsstelsel dan wordt dit gedaan
uitgaande van de volgende drie veronderstellingen: a) on-
der een verzorgingsstelsel blijven de loondervingsverze-
keringen bestaan; b) het stelsel van sociale zekerheid is
verder gelijk aan het huidige met uitzondering van de me-
dische verzorging die voor iedereen gratis wordt; c) het
belastingstelsel is gelijk aan het moment in Nederland
bestaande stelsel. Onder deze veronderstellingen verschilt
het verzorgingsstelsel voor de gehuwde vrouw van de hui-
dige sociale verzekeringen door het wegvallen van  so-
ciale premies waarvoor een belastingbetaling in de plaats
komt. De buitenshuis werkende gehuwde vrouw gaat netto,
indien men afziet van de verschillende belastingvrije
voeten, evenveel van haar inkomen overhouden als een on-
gehuwde of een gehuwde man met hetzelfde inkomen. Dit
heeft tevens tot gevolg dat afgezien van de verschillende
vrije voeten twee gehuwden hetzelfde gezamenlijke netto-
inkomen hebben als twee ongehuwden die bruto hetzelfde
verdienen als de gehuwden. Deze gelijkheid wordt veroor-
zaakt door het wegvallen van de A.O.W./A.W.W. en de Z.F.W.
premie. Zoals we eerder zagen leidt de maximumpremie die
de huidige A.O.W./A.W.W. kent, in kombinatie met de af-
trekbaarheid der ziektekosten tot de ongelijke behande-
ling van twee gehuwden en twee ongehuwden met dezelfde
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inkomens. Of aan de gehuwde vrouw een zelfstandig recht
op een eigen A.O.W. en A.A.W. uitkering moet worden toe-
gekend, zal bij een verzorgingsstelsel evenals bij het
huidige stelsel afhangen van het antwoord op de vraag of
men dit verenigbaar acht met het bodemkarakter van deze
voorzieningen.
Indien de gehuwde vrouw onder een verzorgingsstelsel alleen
maar belasting betaalt als ze een geldinkomen heeft, dan
blijft de huidige problematiek dat de buitenshuis werken-
de gehuwde vrouw voor een aantal verzekeringen premie moet
betalen zonder hiervoor extra rechten te ontvangen, in een
andere vorm bestaan. Afgezien van de loondervingsverzeke-
ringen levert het buitenshuis werken immers ook onder een
verzorgingsstelsel geen extra rechten op. Voor zover het
verzorgingsstelsel uit verhoogde I.B. tarieven gefinan-
cierd wordt, zal de buitenshuis werkende gehuwde vrouw in
vergelijking met de huidige situatie in plaats van premies
meer inkomstenbelasting gaan betalen. De problematiek
wordt veeleer nog vergroot door het wegvallen van de A.O.W./
A.W.W. premie-inkomensgrens, het verdwijnen van de aftrek-
baarheid der ziektekostenpremies en door het feit dat een
deel der sociale zekerheid in plaats van door min of meer
onmerkbare werkgeverspremies nu voor een deel door de zeer
merkbare inkomstenbelasting gefinancierd gaat worden. Dit
probleem zal echter minder spelen naarmate voor de finan-
ciering van het verzorgingsstelsel een groter beroep op
de omzetbelasting gedaan wordt. Bij deze belasting betaalt
de gehuwde vrouw door het buitenshuis werken via een ver-
hoogde konsumptie belasting. hetgeen minder zal opvallen
dan eenzelfde bedrag dat aan inkomstenbelasting betaald
moet worden. Omdat echter ook bij een financiering uit de
omzetbelasting de buitenshuis werkende gehuwde vrouw in-
komstenbelasting moet betalen, zal ook bij een verzorgings-
stelsel bij haar de onvrede bestaan dat zij meebetaalt aan
voorzieningen waarvan de huisvrouw gratis profiteert.
De bovenstaande vergelijking laat zien, dat een verzorgings-
stelsel nog meer dan de huidige sociale verzekeringen de
kenmerken heeft waartegen door gehuwde vrouwen protest
wordt ingebracht. De reden is dat het eerste stelsel nog
minder dan het tweede stelsel hat equivalentiebeginsel
volgt. Bij het verzorgingsstelsel is immers, de loonder-
vingsverzekeringen uitgesloten, voor het individu de band
volledig doorgesneden tussen hetgeen hij aan de financie-
ring van het stelsel van sociale zekerheid bijdraagt en
de uitkeringsrechten die hij heeft.

6.5. MOGELIJKE VERANDERINGEN

6.5.1 Inleiding
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In het onderstaande wordt nagegaan op welke wijze aan de
bezwaren die met name buitenshuis werkende gehuwde vrou-
wen tegen het sociale verzekeringsstelsel inbrengen, te-
gemoet gekomen kan worden. Deze bezwaren betreffen ten
eerste het gegeven dat bij sommige niet-loondervingsver-
zekeringen de vrouw anders dan de man behandeld wordt,
omdat de betreffende verzekeringen van het kostwinnerschap
van de man uitgaan. Dit heeft met name op de A.A.W. in
zijn huidige vorm, de A.W.W. en de A.O.W. betrekking.
Ten tweede wordt het als een bezwaar gevoeld dat de bui-
tenshuis werkende gehuwde vrouw in tegenstelling tot de
huisvrouw voor de niet-loondervingsverzekeringen premie
moet betalen zonder dat hieraan extra-rechten ontleend
worden. Het wel premie heffen van de buitenshuis werken-
de gehuwde vrouw en het vrijstellen van premiebetaling
van de huisvrouw heeft bovendien het bezwaar, dat hier-
door de neutraliteit ten opzichte van de keuze tussen
thuis en buitenshuis werken in gevaar komt.
Zoals werd aangetoond kan aan het tweede bezwaar niet
tegemoet gekomen worden door de buitenshuis werkende ge-
huwde vrouw voor de niet-loondervingsverzekeringen van
premiebetaling vrij te stellen. Hierdoor zou immers de
verhouding tussen de door de gehuwden en de ongehuwden te
betalen premies totaal verstoord worden. Ook een overgang
naar de partikuliere verzekeringsvorm zou de genoemde be-
zwaren uit de weg ruimen. Een dergelijke oplossing is
echter door het loslaten van de solidariteitsgedachte te
zeer van het politiek haalbare verwijderd om hier uitge-
breid aandacht aan te besteden. In het onderstaande zul-
len in het kort de pro's en contra's van twee andere op-
lossingen behandeld worden, waarbij de nadruk op de volks-
verzekeringen valt. In hoofdstuk 7 zal meer uitgebreid
een verandering aan bod komen, die vooral ten doel heeft
de buitenshuis werkende gehuwde vrouw en de huisvrouw ge-
lijker te behandelen.

6.5.2. Een globale bespreking van een tweetal oplossingen

De eerste te behandelen oplossing om aan de genoemde be-
zwaren tegemoet te komen, betreft een meer op de equiva-
lentiegedachte geonte individuele benadering van man en
vrouw binnen met name de volksverzekeringen. Bij deze be-
nadering krijgt iedere gehuwde vrouw, en dus ook de huis-
vrouw, een zelfstandig recht op uitkeringen. Gehandhaafd
blijft echter dat de uitkeringen een bodemkarakter hebben
en dat de te betalen premies proportioneel ten opzichte
van het inkomen zijn. De premie-inkomensgrenzen worden
geacht voor man en vrouw afzonderlijk te gelden. Er wordt
van uitgegaan dat alle uitkeringen gelijk zijn aan de
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huidige A.O.W. uitkering voor ongehuwden.
Bij de A.O.W. zou men, indien men dit voorstel volgt, zo-
wel aan de man als aan de vrouw een uitkering moeten ver-
strekken op het moment dat ze 65 jaar worden. Omdat man
en vrouw ieder het hierboven omschreven bodempensioen ont-
vangen, ontstaat het volgende probleem: zolang maar een
van de echtelieden 65 jaar is en de ander geen inkomen
heeft, is de uitkering voor een echtpaat te laag.25 Zijn
ze beide 65 jaar en heeft gedurende de jaren voorafgaande
aan de jpensionering   maar een partner buitenshuis gewerkt,
dan is de uitkering voor een echtpaar in vergelijking met
het vroeger genoten inkomen waarschijnlijk te hoog. Een
echtpaar zou bij een bodempensioen dat per individu gelijk
is aan de ongehuwden-A.O.W., in 1977 een pensioen ontvan-
gen hebben dat overeenkomt met een bruto inkomen uit ar-
beid van  ca. 26.000 gulden, hetgeen  voor een bodemvoorzie-
ning aan de hoge kant is. Eenzelfde verschijnsel kan zich
voordoen bij de A.A.W. indien men aan iedereen die inkomen
derft door arbeidsongeschiktheid de huidige ongehuwden
A.A.W. toekent. Deze voorbeelden tonen aan dat de indivi-
duele benadering met name ten aanzien van de 66n-kostwin-
nergezinnen tot onbevredigende resultaten leidt.
De individuele benadering behoeft voor de gehuwde vrouw
niet altijd een verbetering in te houden. Te denken valt
met name aan de A.W.W.. Het wordt dan uiterst twijfelach-
tig of aan een weduwe zonder kinderen tot haar 65e jaar
een weduwepensioen uitgekeerd moet worden. Als het huwe-
lijk minder relevant wordt voor het verlenen van een so-
ciale verzekeringsuitkering, dan zal dit ook bij het we-
duwenpensioen tot uitdrukking moeten komen door dit pen-
sioen bijvoorbeeld alleen maar uit te keren aan weduwen
die geen plaats meer op de arbeidsmarkt kunnen vinden.Het
weduwepensioen wordt dan in feite een W.W.uitkering. Ook
zal het vrijstellen van de huisvrouw van premiebetaling
bij een meer individuele aanpak niet meer te verdedigen
Zijn. Het uitkeren van tweemaal de ongehuwden-A.O.W. aan
een echtpaar, zal ongetwijfeld gepaard gaan met een be-
taling van A.O.W.premie door de huisvrouw over een aan
haar toe te rekenen inkomen of met een verhoging van het
premiepercentage van de gehuwde man. Hetzelfde zou bij
de Z.F.W. dienen te gebeuren. Ook bij de A.A.W. is gezien
de veronderstelde uitkeringsrechten van de huisvrouw een
premiebetaling op zijn plaats. Zou men van de huisvrouw
geen premie heffen, dan is er ook bij een meer indivi-
duele benadering geen sprake van dat door de premiehef-
fing de keuze tussen thuis en buitenshuis werken niet
beinvloed wordt.
Een andere oplossing om de positie van de gehuwde vrouw
binnen de volksverzekeringen te verbeteren, bestaat uit
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het loskoppelen van het recht op uitkeringen van het ge-
slacht en in de plaats hiervan het kostwinnerschap als
kriterium te gebruiken. Waar bij de huidige verzekerin-
gen het woord man staat, moet nu het woord kostwinner ge-
lezen worden. Als kostwinner zou men de partner kunnen be-
schouwen die meer dan de helft van het gezamenlijke inko-
men verdient. Uiteraard is ook een hoger percentage als
kriterium voor het kostwinnerschap te verdedigen, omdat
dan de positie van kostwinner duidelijker naar voren komt.
Bij hantering van het kostwinnerschap als kriterium voor
het recht op uitkeringen gaat de gehuwden-A.O.W. niet in
op het moment dat de man 65 jaar wordt, maar op het moment
dat de kostwinner die leeftijd bereikt. Dit kan de man of
de vrouw zijn. Ook voor de A.A.W. zou het hanteren van het
kostwinnerschap de positie van de gehuwde vrouw kunnen ver-
beteren. De positie van de gehuwde vrouw zal echter door
een kostwinnersbepaling ook kunnen verslechteren. Zo zal
een gehuwde vrouw zonder kinderen die kostwinner is als
ze weduwe wordt, geen recht op een weduwenuitkering kun-
nen doen gelden. Een gehuwde vrouw van dezelfde leeftijd
en met hetzelfde inkomen die echter geen kostwinster is,
zou daarentegen wel een uitkering ontvangen. Het is dui-
delijk dat dergelijke uitkomsten niet ieders rechtvaardig-
heidsgevoel bevredigen.
Het opnemen van een kostwinnersbepaling heeft voor de pre-
miebetaling weinig gevolgen, omdat net als nu man en vrouw
voor de volksverzekeringen over hun gezamenlijke inkomen
premieplichtig blijven. Hierdoor verandert er voor de
huisvrouw niets. Als huisvrouw hoeft ze net als onder het
huidige stelsel geen premie te betalen. Gaat ze buitens-
huis werken dan wordt over het buitenshuis verdiende in-
komen wel premie geheven. Hierdoor verhindert het opnemen
van een kostwinnersbepaling niet, dat de keuze tussen
thuis en buitenshuis werken ten gunste van het thuis wer-
ken beinvloed wordt.
Tot nu toe werd de kostwinnersbepaling vanuit de positie
van de gehuwde vrouw bezien. Deze bepaling heeft dan als
voordeel dat de gehuwde vrouw op eenzelfde wijze als de
gehuwde man behandeld wordt. Daar staat echter tegenover
dat de niet-kostwinner geen rechten op uitkeringen heeft,
hetgeen als een bezwaar ervaren zal worden door degenen
die voor man en vrouw afzonderlijke uitkeringsrechten
wensen. Ook verandert een kostwinnersbepaling weinig aan
de huidige situatie dat de volksverzekeringen voor echt-
paren waarvan beide partner een inkomen hebben niet zo-
als de bedoeling is als bodemvoorziening werken. Wanneer
een van deze inkomens verloren gaat, blijft er nog altijd
&dn inkomen over zodat er in feite weinig aanleiding be-
staat om een sociale uitkering te verstrekken die bedoeld
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is om aan man en vrouw samen een sociaal minimum te garan-
deren. Deze situatie kan met en zonder kostwinnersbepaling
optreden, omdat in beide gevallen uitkeringen verstrekt
worden als er nog voldoende andere inkomsten zijn. In het
eerste geval zijn dit de inkomsten van de niet-kostwinner,
in het tweede geval betreft het de inkomsten van de
vrouw.
Als voorbeelden van dit verschijnsel zijn te noemen het
echtpaar waarvan de ene partner een A.A.W.-uitkering heeft
terwijl de andere partner een eigen inkomen uit arbeid
heeft, en de weduwe met een A.W.W.-uitkering die ook nog
een inkomen uit arbeid heeft. Het genoemde echtpaar be-
vindt zich in een betere financiole positie dan het tra-
ditionele echtpaar waarvan alleen de man buitenshuis werkt.
Opgemerkt moet worden dat dit echter alleen geldt wanneer
de partner met de A.A.W.-uitkering wel in staat is om
thuis het huishouden te verzorgen. De weduwe heeft het fi-
nancieel beter dan een ongehuwde die hetzelfde inkomen uit
arbeid verdient. Ook bij de A.O.W. kan zich de situatie
voordoen dat wanneer de kostwinner (of de man) 65 jaar
wordt, de niet-kostwinner<of de vrouw) nog over voldoende
inkomsten uit arbeid beschikt. In tegenstelling tot de
A.A.W. en de A.W.W. zal een dergelijke toestand maar en-
kele jaren duren zodat de inbreuk op het bodemkarakter van
de uitkering beperkt is. Bovendien krijgt in tegenstelling
tot de A.A.W. en de A.W.W. iedereen een A.O.W.uitkering.
Als kritiek op de bovenstaande presentatie van zaken zou
men kunnen aanvoeren dat indien man en vrouw beide een in-
komen hebben, ze ook allebei premie betalen zodat het re-
delijk is een uitkering te verstrekken als de man ( of de
kostwinner) geen inkomsten meer heeft. Dit argument gaat
echter maar ten dele op omdat man en vrouw premie betalen
over hun gezamenlijke inkomen, welke premiebetaling be-
perkt wordt door de gezamenlijke premie-inkomensgrens.Men
mag dan veronderstellen dat ze naar rato van hun aandeel
in het gezamenlijke inkomen aan de verschuldigde premie
bijdragen. Het is dan zeer de vraag of een volledig bodem-
uitkering verstrekt moet worden wanneer een deel van het
gezamenlijke inkomen wegvalt. Het ligt dan meer voor de
hand eenzelfde deel van de bodemuitkering te verstrek-
ken.26 Als voorbeeld: wanneer de helft van het gezamen-
lijke inkomen verloren gaat, wordt de helft van de gehuw-
denuitkering verstrekt. Echter ook dan fungeert de uit-
kering niet als bodemvoorziening omdat nog voldoende an-
dere inkomsten aanwezig zijn om het sociale minimum te
garanderen.
In het bovenstaande werd een nauwelijks in details afda-
lend onderzoek ingesteld naar de wijze waarop tegemoet
gekomen kan worden aan de bezwaren die buitenshuis werken-
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de gehuwde vrouwen tegen het huidige sociale verzekerings-
stelsel inbrengen. Hieruit blijkt dat iedere wijze waarop
aan deze bezwaren tegemoet gekomen wordt, zijn bezwaar
zal hebben. De reden hiervoor is dat eenzelfde stelsel
zowel op het moderne twee-inkomenstrekkersgezin als op
het traditionele &6n-kostwinnergezin moet worden toege-
past. Ongetwijfeld zullen zich bij nader onderzoek nog
meer problemen opduiken dan de reeds gesignaleerde. Bin-
nen het kader van deze zich niet primair op de sociale
verzekeringen richtende studie, zou het te ver voeren om
zeer uitgebreid aandacht te besteden aan alternatieve mo-
gelijkheden om de positie van de gehuwde vrouw binnen de
sociale verzekeringen te verbeteren. Daarom zullen we ons
in het volgende hoofdstuk beperken tot een tweetal "be-
perkte" veranderingen die in het bestaande sociale zeker-
heids- en belastingstelsel zouden kunnen worden aange-
bracht. Deze veranderingen hebben vooral ten doel om de
gunstige behandeling van de huisvrouw uit ons sociale ze-
kerheids- en belastingstelsel weg te nemen, zodat de over-
gang van huisvrouw naar buitenshuis werkende gehuwde vrouw
niet meer de eerder beschreven problemen oproept. Voorts
zal aan de gehuwde vrouw voor wat betreft de A.O.W. een
aan de man gelijkwaardige positie worden toegekend. Ver-
der wordt aandacht besteed aan de positie van gehuwde
vrouwen met jonge kinderen.

6.6. SAMENVATTING

De bezwaren die vele gehuwde vrouwen tegen het huidige
sociale verzekeringsstelsel inbrengen, richten zich met
name op een tweetal punten. Als eerste punt van kritiek
is te noemen dat bij sommige volksverzekeringen en bij de
W.W.V. uitgegaan wordt van het kostwinnerschap van de man.
Dit is nauwelijks het geval bij de loondervingsverzeke-
ringen omdat deze in grote mate de equivalentiegedachte
volgen. Ten tweede wordt kritiek uitgeoefend op de pre-
miebetaling door buitenshuis werkende gehuwde vrouwen om-
dat deze premies bij de Z.F.W. in de meeste gevallen, en
bij de volksverzekeringen nooit tot rechten leiden die
de geen premiebetalende huisvrouw niet heeft.
Aan het eerste bezwaar zou men tegemoet kunnen komen door
bij de volksverzekeringen een kostwinnersbepaling in te
voeren of door bij deze verzekeringen meer van het indi-
vidu uit te gaan. Beide oplossingen hebben echter hun be-
zwaren. De eerste neemt niet het bezwaar van het huidige
stelsel weg dat de premiebetaling door de buitenshuis wer-
kende gehuwde vrouw geen extra rechten doet ontstaan. Bo-
vendien blijft de huidige situatie bestaan dat bodemuit-
keringen verstrekt worden aan gezinnen of individuen die
over voldoende andere inkomsten beschikken. De oorzaak
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hiervan is dat een voor 66n-kostwinnersgezinnen ontworpen
regeling  wordt toegepast op gezinnen met meerdere inko-
menstrekkers. Daarentegen heeft de tweede oplossing het
bezwaar dat ze te weinig is toegesneden op de op dit mo-
ment nog overheersende &&n-kostwinnersgezinnen.
Het tweede bezwaar kan weggenomen worden door de buitens-
huis werkende gehuwde vrouw van premiebetaling voor de
betreffende sociale verzekeringen vrij te stellen. Dit
heeft echter als nadeel dat nog meer dan nu reeds het ge-
val is de verhouding tussen de premiedruk van ongehuwden
en gehuwden ten nadele van de eerste groep wordt scheef-
getrokken.
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7. DE UITWERKING VAN EEN KONKREET VOORSTEL

7.1. INLEIDING

In dit hoofdstuk wordt voorgesteld de gehuwde vrouw die
niet buitenshuis werkt inkomstenbelasting en A.O.W./A.W.W.
premie te laten betalen over een haar toe te rekenen huis-
houdelijk inkomen. Aldus wordt haar de huidige beschermde
positie ontnomen die ze als huisvrouw heeft. Een uitzonde-
ring zal echter gemaakt worden voor gehuwde vrouwen met
jonge kinderen. Het voordeel van dit voorstel is hierin
gelegen dat de tegenstelling tussen de niet de genoemde
sociale premies betalende huisvrouw en de wel deze pre-
mies betalende buitenshuis werkende gehuwde vrouw wordt
opgeheven. Voorts heeft het voorstel als voordeel dat de
inkomstenbelasting en de sociale verzekeringen neutraal
komen te staan ten opzichte van de keuze die gehuwde vrou-
wen tussen thuis en buitenshuis werken moeten maken. Im-
mers een gehuwde vrouw die buitenshuis gaat werken betaalt
hierdoor volgens het voorstel alleen maar extra inkomsten-
belasting en A.O.W./A.W.W. premie voor zover het buitens-
huis verdiende inkomen het huishoudelijke inkomen over-
treft. Er wordt verder voorgesteld de gehuwde vrouw bin-
nen de A.O.W. een zelfstandigere positie te verlenen. Na
het voorstel nader uitgewerkt te hebben (par.7.2), zullen
de gevolgen voor premie- en belastingdruk van gehuwden en
ongehuwden berekend worden (par.7.3). Vervolgens wordt re-
kening gehouden met de aanwezigheid van jonge kinderen
(par.7.4). Alle vermelde inkomens, belastingpercentages
en sociale premies hebben betrekking op 1975.

7.2. HET VOORSTEL

7.2.1. De voorgestelde veranderingen ten aanzien van de
A.O.W. en de A.W.W.

De gehuwde vrouw gaat in ons voorstel over haar inkomen
uit arbeid zelfstandig A.O.W. en A.W.W. premie betalen.
Hetzelfde geldt voor de gehuwde vrouwen die een uitkering
krachtens een loondervingsverzekering ontvangen (Z.W.,
W.W. en W.A.0.). De andere inkomsten van de gehuwde vrouw
worden net als nu voor de premiebepaling bij het inkomen
van de man opgeteld. Is de gehuwde vrouw huisvrouw dan be-
taalt ze premie over een haar t e te rekenen huishoude-lijk inkomen van 15.000 gulden. Een gehuwde vrouw die
een Z.W.,W.W. of een W.A.0. uitkering geniet, wordt qe-
acht buitenshuis te werken. Ze betaalt dus niet mede pre-
mies over de waarde van de huishoudelijke arbeid die zij
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eventueel thuis verricht.2 Voor de gehuwde vrouw gaat de-
zelfde premie-inkomensgrens gelden als op dit moment voor
de gehuwde man en een ongehuwde geldt.
Aan de uitgavenkant veronderstellen we dat het gehuwden-
en ongehuwdenpensioen op het huidige niveau blijven. Het
gehuwden-pensioen wordt uitgekeerd zodra de kostwinner 65
jaar wordt. De verhouding tussen het gehuwden- en het on-
huwdenpensioen blijft dus 100 : 70. Dit betekent dat twee
gehuwden maar 100/140 deel van het pensioen krijgen dat
twee ongehuwden ontvangen. Om te voorkomen dat op de ge-
huwden een te hoge premielast gaat rusten, wordt hun A.O.W.
premiepercentage op 100/140 deel van het premiepercentage
der ongehuwden gesteld. Ook voor de A.W.W. gaan we van de-
ze verhouding tussen de premiepercentages uit, en voorts
van de reeds eerder vermelde zelfstandige premieheffing
van de huisvrouw. Verder wordt ten aanzien van de A.W.W.
geen verandering verondersteld. Niet omdat dit niet op-
portuun is, te denken valt bijvoorbeeld aan uitkeringen
ten gunste van weduwnaars, maar omdat dit in dit kader om
een te uitgebreide studie vraagt.
Handhaven  we  voor de ongehuwden  het  in 1975 geldende  A.O.W./
A.W.W. premiepercentage van 11,9 procent dan wordt het
percentage voor de gehuwden 8,5 procent. Indien men alleen
naar de verhouding tussen de premiepercentages kijkt,dan  be-
talen de ongehuwden en de gehuwden nu premie voor de A.O.W.
naar rato van de uitkeringen die ze later (per jaar) ont-
vangen. Er wordt dan niet meer als onder het huidige stel-
sel een solidariteitsbijdrage van de ongehuwden ten behoe-
ve van de gehuwden gevraagd. Bij de A.W.W. wordt deze so-
lidariteitsbijdrage vermindert. Op de gevolgen van dit
voorstel op de opbrengst van de sociale premies wordt la-
ter ingegaan. Hetzelfde geldt voor de invloed op de belas-
tingopbrengst van de nog te behandelen belastingheffing
van de huisvrouw.
Het bovenstaande betekent echter niet dat er bij de A.O.W.
voor de individuele verzekerden geen wanverhouding kan
ontstaan tussen de premiebetalingen en de latere uitke-
ringen. Een van de belangrijkste oorzaken hiervan is het
simpele feit dat alle gehuwden vroeger ongehuwd geweest
zijn. Als ongehuwde betaalt men in het voorstel 10,4 pro-
cent A.O.W.-premie terwijl men later als gehuwde een bodem-
pensioen ontvangt dat gebaseerd is op de fiktie dat men
gedurende het hele arbeidzame leven 7,4 procent (100/140
maal 10,4 procent) premie betaald heeft. Naarmate men op
latere leeftijd huwt, ondervindt men dus een groter na-
deel. Overigens heeft het huidige stelsel dit nadeel in nog
sterkere mate.
Het verbinden van het beginpunt der A.O.W. betalingen aan
het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de kostwinner
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roept het probleem op hoe bepaald moet worden wie de kost-
winner is. Het ligt voor de hand hiervoor als norm het
verdienen van minstens de helft van het gezamenlijke in-
komen te kiezen. Ook een hoger percentage als kriterium
is denkbaar. Een dergelijke regeling heeft echter als na-
deel dat echtparen waarvan de niet-kostwinner ouder dan
de kostwinner is, niet op hetzelfde moment met pensioen
kunnen als een spiegelbeeldechtpaar. Voorts zal met deze
kostwinnersbepaling niet altijd eenvoudig aangegeven kun-
nen worden wie als kostwinner beschouwd moet worden. Te
denken valt bijvoorbeeld aan de man en de vrouw die al
voor hun 65e jaar gestopt zijn met het door hen beide ge-
voerd bedrijf en nu leven van de opbrengst van het inmid-
dels verkochte bedrijf.
Om deze moeilijkheden te ontlopen zou men van de fictie
kunnen uitgaan dat degene die het eerste 65 jaar wordt de
kostwinner is. Deze regeling heeft als nadeel dat het tijd-
stip van ingang van het A.O.W. pensioen niet hoeft samen
te vallen met het tijdstip waarop de behoefte aan dit pen-
sioen ontstaat. Dit is met name het geval als de kostwin-
ner niet het eerste 65 jaar wordt. Bovendien zal een ku-
mulatie van sociale uitkeringen door daartoe strekkende
bepalingen voorkomen moeten worden. Als voorbeeld: een
A.W.W.-uitkering aan een 63-jarige man moet vervallen op
het moment dat zijn vrouw 65 jaar wordt. Het voordeel van
de regeling is echter dat eenvoud samen gaat met een ge-
lijke behandeling van man en vrouw. Verder kunnen de echt-
paren waarvan de niet-kostwinner ouder dan de kostwinner
is op hetzelfde moment met pensioen als een echtpaar waar-
van de kostwinner het oudste is. De voordelen zwaarder we-
gend dan de nadelen geven we de voorkeur aan de "fictieve
kostwinnersbepaling".
Het door ons ten aanzien van A.O.W. gedane voorstel heeft
zowel elementen gemeen met het eerder vermelde verzeke-
ringsstelsel dat meer van het individu uitgaat als met
een stelsel dat een kastwinnersbepaling kent. Van de indi-
viduele benadering is overgenomen dat zowel de man als de
vrouw door de premiebetaling de rechten op het ouderdoms-
pensioen opbouwen. Voor een echtpaar waarvan man en vrouw
elk 65 jaar zijn kan men stellen, dat het gehuwdenpensioen
voor de helft door de vrouw en voor de helft door de man
is opgebouwd. Omdat zowel de huisvrouw als de buitenshuis
werkende gehuwde vrouw premie moeten betalen, staat het
voorgestelde ook neutraal ten opzichte van de keuze tus-
sen thuis en buitenshuis werken.
De individuele benadering is echter niet geheel gevolgd
omdat door de kostwinnersbepaling en het verschil tussen
de pensioenen en de premiepercentages van de gehuwden en
de ongehuwden, het huwelijk relevant blijft. In dit op-
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zicht komt het voorstel overeen met het huidige stelsel
en een stelsel met een kostwinnersbepaling. Door het ver-
schil in het gehuwden- en ongehuwden-pensioen kan in te-
genstelling tot de uitkomsten van de individuele benade-
ring voorkomen worden, dat twee gehuwden tesamen een bo-
dempensioen ontvangen dat te hoog is in verhouding tot
het vroegere genoten arbeidsinkomen. De kostwinnersbepa-
ling heeft ten opzichte van de individuele benadering
verder als voordeel dat het bodempensioen voldoende is
voor twee gehuwden wanneer alleen de kostwinner 65 jaar is.

7.2.2. Geen veranderingen bij de andere sociale verze-
keringen

Zoals bij de behandeling van de A.A.W. werd vermeld, ligt
het in de bedoeling niet later dan 1 januari 1979 de ge-
huwde vrouw die buitenshuis werkt voor een A.A.W. uitke-
ring in aanmerking te laten komen. Dit is vooral van be-
lang voor de niet in loondienst werkende gehuwde vrouw,
omdat de wel in loondienst werkende gehuwde vrouw op dit
moment bij arbeidsongeschiktheid recht op een W.A.0. uit-
kering heeft. Voor deze groep zal er na 1 januari 1979
niets in het uitkeringsniveau veranderen. Ze gaan uit
hoofde van de W.A.0. en de A.A.W. samen een uitkering ont-
vangen die Flijk is aan de huidige uitkering krachtens
de W.A.0.
Omdat ook na 1 januari 1979 de huisvrouw van een recht op
A.A.W. uitkeringen wordt uitgesloten, zal niet het pro-
bleem gaan optreden dat de gehuwde vrouw door buitenshuis
te gaan werken premies gaat betalen voor uitkeringsrech-
ten die ze reeds als huisvrouw bezat. Hierdoor gaat de
A.A.W. een neutrale positie innemen ten opzichte van de
keuze door de gehuwde vrouw tussen thuis en buitenshuis
werken. Overigens hoeft alleen de als zelfstandige wer-
kende gehuwde vrouw premies voor de A.A.W. te betalen, om-
dat de premies voor de in loondienst werkzame gehuwde vrou-
wen voor rekening van de werkgever komen. Omdat op korte
termijn de positie van de gehuwde vrouw binnen de A,A,W.
verbeterd wordt en tegenover de premiebetaling dan extra
rechten staan, hebben we de A.A.W. buiten beschouwing ge-
laten in het voorstel de positie van de gehuwde vrouw
binnen de sociale verzekeringen te verbeteren.
Ten aanzien van de andere sociale verzekeringen worden
geen veranderingen voorgesteld. Voor de ziekenfondswet
werd ervan afgezien om naar analogie van het ten aanzien
van de A.O.W. en A.W.W. gedane voorstel, de gehuwde vrouw
Z.F.W.-premie te laten betalen over een aan de gehuwde
vrouw toe te rekenen inkomen. Hierdoor zouden alle huis-
vrouwen ongeacht het inkomen van hun echtgenoot verplicht
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verzekerd zijn. Een dergelijke situatie roept meteen de
vraag op of dan niet iedereen krachtens een volksverzeke-
ring tegen ziektekosten verzekerd moet zijn. Bij een der-
gelijk besluit zijn echter veel meer zaken in het geding
dan alleen de positie van de gehuwde vrouw, zodat niet
alleen vanuit haar positie bezien tot een volksverzekering
besloten kan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de
gevolgen voor de inkomenspositie van de medici. Hoewel een
wetsontwerp ter invoering van een dergelijke volksverze-
kering op dit moment in voorbereiding is, zijn hiervan te
weinig gegevens bekend om de positie van de gehuwde vrouw
hierin aan een nadere beschouwing te onderwerpen. Gezien
deze komplikatie is ten aanzien van de huidige ziektekos-
tenverzekeringen verondersteld dat deze geen verandering
ondergaan.
Ook de andere sociale verzekeringen worden geacht niet te
veranderen omdat deze enkele uitzonderingen daar gelaten
geen bijzondere problemen veor de gehuwde vrouw oproepen.
Dit betekent voor de volksverzekeringen die uit werkge-
verspremies gefinancierd worden, dat de bestaande toestand
geacht wordt te blijven bestaan.

7.2.3. Het in de I.B. heffing betrekken van de huisvrouw

De gehuwde vrouw gaat als huisvrouw zelfstandig belasting
betalen over het aan haar toe te rekenen huishoudelijk in-
komen van 15.000 gulden. Een gehuwde vrouw die een uitke-
ring krachtens een loondervingsverzekering ontvangt, wordt
geacht buitenshuis te werken. Ze wordt dus niet mede be-
last over de waarde van de huishoudelijke arbeid die ze
eventueel thuis verricht.3 Naast de belastingheffing over
het huishoudelijke inkomen van de huisvrouw worden geen
veranderingen ten aanzien van de huidige belastingheffing
van gehuwde vrouwen verondersteld op te treden. De gehuw-
de vrouw wordt hierdoor belast volgens de huidige tarief-
groep 1. De gehuwde man wordt in ons voorstel net als nu
volgens de tariefgroep 4 belast. De gehuwde man heeft
daardoor een grotere belastingvrije voet dan de gehuwde
vrouw. Bij een zelfstandige belastingheffing van zowel de
huisvrouw als de buitenshuis werkende gehuwde vrouw zou
het passender zijn man en vrouw dezelfde belastingvrije
voeten te geven, bijvoorbeeld een belastingvrije voet die
het midden houdt tussen de huidige belastingvrije voeten
van man en vrouw. Omdat we vooral geinteresseerd zijn in
de gevolgen van het voorstel voor de door man en vrouw
samen te betalen belasting, laten we deze verfijning ach-
terwege. Dit onder de veronderstelling dat bij ben over-
gang naar gelijke belastingvrije voeten het belastingvoor-
deel voor de gehuwde vrouw gelijk is aan het belasting-
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nadeel van de gehuwde man.

7.2.4. Een nadere uitwerking van de zelfstandige premie-
en belastingheffing van de gehuwde vrouw

In het onderstaande wordt ingegaan op de technische pro-
blemen die een zelfstandige heffing van de huisvrouw met
zich meebrengt. Gemakshalve wordt er steeds van uit gegaan
dat de gehuwde man en de buitenshuis werkende gehuwde
vrouw steeds in loondienst werken. De aangevoerde argumen-
ten gelden echter ook wanneer dit niet het geval is.
Het belasten van het huishoudelijke inkomen met inkomsten-
belasting en met A.O.W./A.W.W. premie levert weinig tech-
nische problemen op indien de gehuwde vrouw of full-time
huisvrouw is of full-time buitenshuis werkt. Van de huis-
vrouw kan men de verschuldigde belasting en premie innen
door deze bij wijze van voorheffing op het inkomen van de
man in te houden.
Gaat ze full-time buitenshuis werken dan kan deze voor-
heffing bij de man vervallen omdat de gehuwde vrouw geen
huishoudelijk inkomen meer heeft. Van haar buitenshuis
verdiende inkomen kan dan net als bij iedere andere werk-
nemer bij wijze van voorheffing de inkomstenbelasting en
de A.O.W./A.W.W. premie ingehouden worden. Dit roept ech-
ter de komplikatie op dat de werkgevers bij de inhouding
van de inkomstenbelasting en A.O.W./A.W.W. premie een on-
derscheid moeten maken tussen de werknemers met en zonder
een buitenshuis werkende vrouw. Deze komplikatie kan voor-
komen worden door de belasting en premie die de gehuwde
vrouw over de eerste 15.000 gulden verschuldigd is, al-
tijd op het inkomen van de man in te houden. Dit ongeacht
de vraag of die 15.000 gulden het huishoudelijke of het
buitenshuis verdiende inkomen betreffen. Van de buitens-
huis werkende gehuwde vrouw wordt dan aan belasting en
premies een bedrag ingehouden dat gelijk is aan het ver-
schil tussen de over haar buitenshuis verdiende geldinko-
men en de over haar huishoudelijk inkomen verschuldigde
belasting en premies.
Werkt de gehuwde vrouw part-time buitenshuis dan wordt de
regeling moeilijker, omdat het buitenshuis werken dan niet
geheel ten koste van het huishoudelijk inkomen gaat. Bij-
voorbeeld: een gehuwde vrouw die met halve dagen buitens-
huis werkenen 20.000 gulden  per jaar verdient, houdt  aan
huishoudelijk inkomen nog 7.500 gulden over. Haar totaal
verdiende inkomen komt dan op 27.500 gulden uit. Hiervan
wordt de over de eerste 15.000 qulden verschuldigde premie
en belasting bij de man ingehouden. Haar werkgever zou
dan bij een voorheffing die redelijk aansluit bij het uit-
eindelijk verschuldigde een bedrag moeten inhouden dat
overeenkomt met het te betalen belasting- en premiebedrag
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over een inkomenstoeneming van 15.000 gulden naar 27.500
gulden. Dit hoeft echter geen problemen op te leveren. Men
kan zich een systeem voorstellen waarbij de normale loon-
belasting en A.O.W./A.W.W. premietabel*betrekking heeft
op een full-time buitenshuis werkende gehuwde vrouw. Werkt
de gehuwde vrouw niet full-time dan kan de werkgever uit
deze tabel de in te houden loonbelasting en A.O.W./A.W.W.
premie afleiden door bij haar inkomen het huishoudelijk
inkomen op te tellen dat overeenkomt met het aantal uren
dat ze niet buitenshuis werkt. Als voorbeeld: uitgaande
van een normale werkweek van veertig uur moet de werkge-
ver op jaarbasis bij het inkomen van een gehuwde vrouw die
halve dagen buitenshuis werkt 7.500 gulden aan huishoude-
lijk inkomen optellen. Zoals uit het eerdere gegeven voor-
beeld bleek, sluit de ingehouden A.O.W./A.W.W. premie en
loonbelasting dan goed aan bij het uiteindelijk verschul-
digde.

7.2.5. Het huishoudelijk inkomen wordt niet bij iedereen
belast

Het bovenstaande voorstel is toegespitst op de situatie
van de gehuwde vrouw die de keuze heeft tussen thuis en
buitenshuis werken. Voorgesteld werd ondermeer de huis-
vrouw te belasten over een haar toe te rekenen huishoude-
lijk inkomen. Een uitzondering werd hierbij gemaakt ten
aanzien van gehuwde vrouwen die een uitkering ontvangen
krachtens een der loondervingsverzekeringen. Deze worden
niet belast over de waarde van de huishoudelijke arbeid
die ze eventueel thuis verrichten. Een reden hiervoor is
dat het toerekenen van een huishoudelijk inkomen aan deze
vrouwen niet in overeenstemming met de werlelijkheid hoeft
te zijn. Irnmers niet alle vrouwen die arbeidsongeschikt
of ziek zijn, zullen in staat zijn zelf het huishouden te
verrichten. Voor de vrouwen met een W.W. uitkering kan
een uitzondering gemaakt worden omdat deze uitkering toch
maar gedurende een beperkte periode verstrekt wordt. Hier-
door wordt de bevoordeling ten opzichte van de "normale
huisvrouw" beperkt. Een tweede reden om het huishoudelijk
inkomen van de gehuwde vrouw met een W.W., W.A.0. of Z.W.
uitkering niet te belasten is hierin gelegen dat het huis-
houdelijk inkomen van deze vrouwen op de top van hun geld-
inkomen komt. Hierdoor wordt hun huishoudelijk inkomen ge-
zien de progressie in de I.B., zwaarder belast dan het
huishoudelijke inkomen van de huisvrouwen die geen W.W.,
W.A.0. of Z.W. uitkering ontvangen.
Naast de huisvrouwen zijn er ook nog andere groepen die
een huishoudelijk inkomen genieten. Te denken valt bij-
voorbeeld aan de bejaarden, de ongehuwde W.A.0.-er en de
* Bedoeld wordt de tabel die beschreven wordt in de

2e alinea van blz. 236.
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weduwen. Zou men het huishoudelijk inkomen van deze groe-
pen belasten, dan roept dit dezelfde problemen op als ge-
konstateerd werden ten aanzien van het belasten van het
huishoudelijke inkomen van de gehuwde vrouw met een uit-
kering krachtens een der loondervingsverzekeringen. Zo
zal niet iedere bejaarde of arbeidsongeschikte zijn eigen
huishouden kunnen doen. Bij de ongehuwden zal zich net
als bij de gehuwde vrouw het probleem voordoen dat het
toe te rekenen huishoudelijke inkomen op de top van het
geldinkomen komt en daardoor zwaarder belast wordt dan
het individueel te belasten huishoudelijke inkomen van de
huisvrouw. Gezien deze problemen gaan we ervan uit dat
ook over het huishoudelijk inkomen van deze groepen geen
belasting en A.O.W./A.W.W. premie geheven wordt.
Met dit alles wil niet gezegd worden dat het overdag thuis
het huishouden kunnen verzorgen geen betekenis heeft voor
de welvaartspositie van de groepen, die van premie- en be-
lastingbetaling over het huishoudelijke inkomen worden
vrijgesteld. Omdat echter het huishoudelijke inkomen bij
deze groepen moeilijk te belasten is, gaan we er eenvouds-
halve van uit dat er helemaal geen belasting- en premie-
heffing plaatsvindt. Eveneens ter wille van de eenvoud
veronderstellen we dat ook bij een laag inkomen van de man
het huishoudelijk inkomen van de gehuwde vrouw beneden de
65 jaar volledig belast wordt. Immers men kan zich afvra-
gen of in dit geval de financiole speelruimte aanwezig is
om de over het huishoudelijke inkomen te betalen belasting
en sociale premies te voldoen. Beide vereenvoudigingen pas-
sen in de opzet een financiole indikatie te krijgen van de
financidle gevolgen waartoe het voorstel leidt. Dit sluit
echter bijvoorbeeld niet uit dat men ervoor kiest, dat bij
een laag inkomen van de man het huishoudelijke inkomen
lichter belast wordt dan bij een hoog inkomen van de man.
Dergelijke verfijningen zullen echter in de verdere tekst
buiten beschouwing gelaten worden.

7.3. DE FINANCIELE GEVOLGEN VAN HET GEDANE VOORSTEL

7.3.1. De gebruikte gegevens

Voor de berekening van de financidle gevolgen van het voor-
stel zijn mede de gegevens gebruikt van de arbeidskrachten-
telling 1973. Bij deze telling is de beroepsbevolking on-
derverdeeld in de beroepsbevolking in strikte zin en de
marginale beroepsbevolking. Tot de beroepsbevolking in
strikte zin werden degenen gerekend die gewoonlijk een be-
roep als voornaamste bezigheid uitoefenen; zij bevat naast
de daadwerkelijk werkenden ook de werklozen en de militai-
ren. De marginale beroepsbevolking omvat degenen die tij-
dens de telling een werkkring hadden maar zich niet als
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personen met een beroep als voornaamste bezigheid beschouw-
den, plus de personen zonder werkkring die wel een werk-
kring zochten maar zich niet als werkloos beschouwden. De
beroepsbevolking in marginale zin bestaat hoofdzakelijk
uit studenten, scholieren, huisvrouwen, invaliden en ge-
pensioneerden waarbij de vrouwen 80 procent van het totaal
uitmaken. De beroepsbevolking in strikte zin bestaat voor
78 procent uit mannen en voor respektievelijk 9 en 13 pro-
cent uit gehuwde en ongehuwde vrouwen. Omdat de marginale
beroepsbevolking over het algemeen minder uren per week
en minder regelmatig werkt dan de beroepsbevolking in
strikte zin, wordt verder ervan uitgegaan dat de marginale
beroepsbevolking helemaal niet werkt. Deze groep wordt
verder als groep verwaarloosd. Met de inkomens van degene
die niet tot de beroepsbevolking in strikte zin behoren,
wordt verder rekening gehouden voor zover deze uit W.A.0.-
of bijstandsuitkeringen, of uit het aan de huisvrouw toe
te rekenen huishoudelijke inkomen bestaan.

Tabel 7.1.
Enige demografische gegeven voor 1973 die betrek-
king hebben op personen tussen de 15 en 65 jaar.

1) Beroepsbevolking in strikte zin:
a. mannen 3.444.000
b. vrouwen 997.000

waarvan: ongehuwd 593.000
gehuwd 404.000

2) Gehuwde vrouwen zonder beroep
in strikte zin 2.505.000

3) Gehuwde vrouwen met jongste
kind beneden 6 jaar 993.000

4) Ontvangers W.A.0.-uitkering
per ultimo 1972 261.000

5) Mannelijke gezinshoofden die
niet krachtens een rijksgroeps-
regeling periodieke bijstands-
uitkeringen voor algemene be-
staanskosten ontvangen
(ult. maart 1973) 11.367

1) Bron 1 t/m 3, C.B.S. Arbeidskrachtentelling maart-mei
1973; Sociale Maandstatistiek, jaargang 23, nr.4, april
1975, staat 1, 5 en 7

2) Bron 4, C.B.S. Sociale Maandstatistiek, jaargang 24,
nr.11, november 1976, blz.770

3) Bron 5, C.B.S. Sociale Maandstatistiek, jaargang 23,
nr.2, februari 1975, tabel 4.5

Met behulp van de gegevens in tabel 7.1 zullen we voor
1975 de financiole gevolgen van het gedane voorstel bere-
kenen onder de volgende veronderstellingen:
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1. Het aantal ongehuwden onder de beroepsbevolking in
strikte zin en de ontvangers van een W.A.0. of bij-
standsuitkering bedraagt 1.000.000 personen. Dit is
duidelijk een minimumraming omdat het aantal ongehuw-
de vrouwen dat deel uitmaakt van de beroepsbevolking
reeds 593.000 bedraagt. Het aantal gehuwden wordt daar-
door te hoog geschat. Het maken van een veronderstel-
ling over het aantal ongehuwden was noodzakelijk om-
dat de arbeidskrachtentelling geen gegevens verschaft
over het aantal ongehuwde mannen dat deel uitmaakt van
de beroepsbevolking in strikte zin. Ook het aantal on-
gehuwden met een W.A.0.-uitkering kon niet vastgesteld
worden. Door van een hoge schatting van het aantal ge-
huwden uit te gaan wordt voorkomen dat de kosten van
de voorgestelde 3,4 procent-punt premieverlaging voor
de gehuwden te laag geschat wordt.

2. Als huisvrouw worden de gehuwde vrouwen aangemerkt die
geen deel uitmaken van de beroepsbevolking in strikte
zin. In strijd met de werkelijkheid wordt aangenomen
dat de gehuwden die een W.A.0. uitkering ontvangen uit-
sluitend uit mannen bestaan. Op grond van deze veron-
derstelling en op grond van het feit dat gehuwde
vrouwen met een W.W. of een Z.W. uitkering tot de be-
roepsbevolking in strikte zin behoren, wordt dus geen
enkele huisvrouw geacht een uitkering krachtens een
loondervingsverzekeringen te genieten. Aldus komt het
huishoudelijke inkomen van alle huisvrouwen voor pre-
mie- en belastingheffing in aanmerking.

3. De berekeningen hebben betrekking op 1975 onder de ver-
onderstelling dat de kwantitatieve verhoudingen uit ta-
bel 7.1 ook voor 1975 gelden.

4. Het gemiddelde bruto inkomen van degenen die deel uit-
maken van de beroepsbevolking in strikte zin, of een
W.A.O. of bijstandsuitkering ontvangen bedraagt 23.000
gulden. Dit is in 1975 ongeveer het inkomen van de mo-
dale werknemer. Aan de huisvrouw wordt een huishoude-
lijk inkomen van 15.000 gulden toegerekend.

5. Van de herverdeling van premie- en belastingdruk ten
gevolge van het voorstel worden uitgesloten de perso-
nen boven de 65 jaar, de ontvangers van een weduwe-uit-
kering en de niet gehuwd zijnde bijstandstrekkers. Hun
inkomenspositie wordt verondersteld gelijk te blijven
aan de huidige. Ook wordt bij deze groepen geen huis-
houdelijk inkomen belast. De ongehuwde ontvangers van
een W.A.0.-uitkering werden wel meegenomen omdat voor
de W.A.0. geen uitsplitsing naar burgerlijke staat be-
schikbaar was. Ze werden hetzelfde behandeld als de in
1bondienst werkende ongehuwden.

6. Bij de berekening van de kosten van de 3,4 procent-punt
A.O.W./A.W.W. premieverlaging voor de gehuwden wordt
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verondersteld dat het bruto inkomen van 23.000 gulden
gelijk is aan het premieplichtige inkomen.

7. Er wordt bij de berekeningen verondersteld dat ieder-
een werknemer bij het bedrijfsleven is.

7.3.2. De resultaten

Het voorstel de A.O.W./A.W.W. premie voor gehuwden met 3,4
procent-punt te verlagen, waartegenover het belasten van
het huishoudelijk inkomen van de huisvrouw staat, levert
per saldo een meeropbrengst aan inkomstenbelasting en
A.O.W./A.W.W. premie op van 7,4 miljard gulden. Dit is op
de volgende wijze berekend.
A. Kosten van het verlagen van de A.O.W./A.W.W. premie

met 3,4 procent-punt
- De drukverlaging geldt voor: aantal personen:
a. mannen behorende tot de beroeps-

bevolking in strikte zin 3.444.000
b. vrouwen behorende tot de beroeps-

bevolking in strikte zin 997.000
c. ontvangers van een W.A.0.-

uitkering 261.000
d. ontvangers van een bijstands-

uitkering 11.397
e. minus de ongehuwden onder

a t/m d 1.000.000

De drukverlaging geldt dus uiteindelijk voor 3.713.397

- A.O.W./A.W.W. premie verlies per persoon:
3,4% van 23.000 gulden = 782 gulden

- Totale verlies aan A.O.W./A.W.W. premie:
3.713.397 x 782 gulden = 2,9 miljard gulden.

Opgemerkt moet worden dat deze schatting om drie redenen
aan de hoge kant is. Ten eerste is geen rekening gehouden
met de hogere belastingopbrengst die ontstaat door de la-
gere A.O.W./A.W.W. premie. Immers het belastbare inkomen
stijgt evenveel als de A.O.W./A.W.W. premie daalt. Ten
tweede is het premieverlies berekend over een gemiddeld
inkomen. Het werkelijke premieverlies is lager omdat per-
sonen met een inkomen boven de A.O.W./A.W.W. premie-inko-
mensgrens alleen maar over het maximale premie-inkomen
3,4 procent-punt premieverlaging ontvangen en niet over
de rest van hun inkomen. Ten derde is verwaarloosd dat het
voorstel mede inhoudt dat de gezamenlijke premiegrens voor
de gehuwden wordt afgeschaft. Werken man en vrouw beide
buitenshuis dan kunnen ze ondanks de premieverlaging van
3,4 procent-punt uiteindelijk toch meer premie gaan beta-
len. Dit is het geval wanneer hun gezamenlijke inkomen
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boven de premie-inkomensgrens ligt.

B. Opbrengst van de belasting- en premieheffing van de
huisvrouwen.

- De lastenverhoging geldt voor 2.505.000 huisvrouwen
- Deze betalen over het toegerekend

inkomen van 15.000 gulden
8,5 procent A.O.W ./A.W.W. premie = 1.275 gulden
inkomstenbelasting volgens tarief-
groep I =    2.853 gulden
Lastenverzwaring per huisvrouw 4.128 gulden

- Totale extra-inkomsten door het belasten van de
huisvrouwen:
2.505.000 x 4.128 gulden =    10,3 miljard

gulden

Bij deze berekening werd wel rekening gehouden met de af-
trekbaarheid van de A.O.W./A.W.W. premie.

Vermindert men deze extra-inkomsten van 10,3 miljard met
de kosten van de 3,4 procent-punt A.O.W./A.W.W. premie-
verlaging van 2,9 miljard, dan resulteert er voor de over-
heid een netto-opbrengst van 7,4 miljard gulden uit het
voorstel. Deze meeropbrengst van 7,4 miljard gaan we ver-
volgens gebruiken om de premie- en belastingdruk te ver-
lagen voor de beroepsbevolking in strikte zin, de ont-
vangers van een W.A.0. of bijstandsuitkering ( 1, 4, 5 uit
tabel 7.1) plus de huisvrouwen. Tesamen zijn dit 7,2 mil-
joen personen. De resulterende lastenverlaging bedraagt
dan indien we deze voor iedereen op eenzelfde bedrag stel-
len, 1025 gulden per persoon. Het aan iedereen eenzelfde
lastenverlaging toekennen is een betrekkelijk willekeuri-
ge keuze, waarmee niet gesuggereerd wil worden dat het op
deze wijze zou moeten. Er is voor deze vorm van lastenver-
deling gekozen, omdat hij gemakkelijk te berekenen is en
bovendien voldoende informatie verschaft over de orde van
grootte van de veranderingen die door het voorstel ont-
staan.

Wanneer men naar de drukverschuiving kijkt die het voor-
stel met zich meebrengt dan is deze voor de ongehuwden
erg eenvoudig vast te stellen.4 Deze krijgen allemaal een
belasting- en premieverlaging van 1025 gulden. De gehuw-
den waarvan de gehuwde vrouw niet buitenshuis werkt, gaan
er over de hele linie op achteruit waarbij het verlies
tussen de 1300 en 1700 gulden schommelt. De verdeling van
het verlies is zodanig verdeeld dat het minimum van 1300
gulden  betrekking heeft op een bruto-inkomen van 35.000gulden. Naarmate de inkomers meer van dit inkomen afwijken,
naar boven of naar beneden, neemt het verlies tot maximaal
1700 gulden toe. (zie tabel 7.2)
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Tabel 7.2
De verhoging van de belasting en A.O.W./A.W.W.
premiedruk voor de gehuwden waarvan alleen de
man buitenshuis werkt (in guldens)    a)

bruto loon netto voordeel inkomstenbel. voordeel voor totaal
geh.man    v.d. verlaging en AOW/AWW 2 gehuwden nadeel

AOW/AWW-premie premie over door druk-
geh.man        Yh         verlaging ad

1025 gulden
1                     2                     3                         4                5

15.000 - 364 4128 - 2050 1714
20.000 - 487 4128 - 2050 1591
25.000 - 505 4128 - 2050 1513
30.000 - 648 4128 - 2050 1430
35.000 - 735 4128 - 2050 1343
50.000 - 550 4128 - 2050 1518

100.000 - 367 4128 - 2050 1711

a) Toelichting op de tabel
1. De tabel heeft betrekking op gehuwden zonder kinde-

ren waarvan de man werknemer is.
2. In kolom 2 staat het saldo vermeld van de A.O.W./

A.W.W. premiereduktie en de toeneming van de ver-
schuldigde inkomstenbelasting die hierdoor ontstaat.
Als aftrekposten zijn bij de berekening naast de
A.O.W./A.W.W.-premie alleen de verwervingskosten
(4 procent-regeling plus reiskostenforfait) en de
W.A.0., Z.W. en W.W. premies meegenomen voor zover
deze de Z.F.W. werkgeverspremie overtroffen.

3. In deze en de volgende tabellen geeft een min-teken aan
dat het voorstel tot een voordeel leidt. Positieve
getallen geven een nadeel aan.

Voor de echtparen waarvan beide partners buitenshuis wer-
ken, veranderen er door het voorstel twee dingen. Ten eer-
ste gaat de A.O.W./A.W.W. premie van 11,9 naar 8,5 pro-
cent, terwijl de gezamenlijke premiegrens van 31.750 gul-
den nu voor man en vrouw afzonderlijk gaat gelden. Ten
tweede ontvangen man en vrouw elk de belasting- en premie-
reduktie van 1025 gulden. De financiole gevolgen van het
voorstel zijn gekwantificeerd voor echtparen waarvan man
en vrouw evenveel verdienen. (zie tabel 7.3)
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Tabel 7.3
De mutatie in de belasting- en A.O.W./A.W.W.
premiedruk voor echtparen waarvan beide part-
ners buitenshuis werken.   a)

bruto loon 4 netto voor- of voordeel voor totale voor-
man nadeel door ver- 2 gehuwden of nadeel
=bruto loon andering in AOW/  door drukver- voor
vrouw AWW premieheffing laging ad 2 gehuwden

van gehuwden 1025 gulden
1                  2                         3                    4

15.000 - 715 - 2050 - 2765
20.000 - 359 - 2050 - 2409
25.000 285 - 2050 - 1765
30.000 711 - 2050 - 1339
35.000 1096 - 2050 -  954
50.000 905 - 2050 - 1145

10:.000 551 - 2050 - 1499

a) Toelichting op de tabel
1. De tabel heeft betrekking op gehuwde werknemers

zonder kinderen.
2. Kolom2 bevat het saldo van de mutatie in de AOW/

AWW premie en de verschuldigde belasting. Er
gelden voor de kolom 2 van deze tabel dezelfde
opmerkingen als voor de kolom 2 van tabel 7.2 met
deze aanvulling dat er geen rekening gehouden is
met een eventuele aftrek van ziektekosten als bui-
tengewone lasten.

De gehuwden die beide buitenshuis werken gaan er door het
voorgestelde stelsel het meeste op vooruit indien ze samen
met hun inkomen beneden de premie-inkomensgrens van de
A.O.W./A.W.W. blijven. Ze profiteren dan van de verlaging
van de A.O.W./A.W.W. premie zonder nadeel te ondervinden
van het op iedere gehuwde afzonderlijk toepassen van de-
ze grens. In de tabel 7.3 is dit het geval wanneer man en
vrouw elk 15.000 of 20.000 gulden verdienen. Boven een in-
komen van 20.000 gulden overheerst het nadeel van het af-
schaffen van de gezamenlijke premiegrens het voordeel van
de verlaging van het premiepercentage. Het totale voordeel
dat gehuwden aan het voorstel ontlenen is met ca. 2500
gulden voor de gehuwden met betrekkelijk lage inkomen aan-
zienlijk. Boven de 20.000 gulden varieert het voordeel
tussen 950 en 1750 gulden. Door dit resultaat en door het
belasten van het huishoudelijk inkomen van de huisvrouw
neemt bij betrekkelijk lage inkomens het verschil in be-
steedbaar geldinkomen tussen een echtpaar waarvan de vrouw
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wel en een echtpaar waarvan de vrouw niet buitenshuis
werkt met ca. 4000 gulden toe. Er zij echter nogmaals op
gewezen dat hoewel dit grotere verschil uit het voorstel
volgt, dit niet impliceert dat een dergelijk groot ver-
schil ook als wenselijk beschouwd moet worden. Dit voor-
stel en de hierop gebaseerde berekeningen hebben slechts
tot doel een inzicht te krijgen in de orde van grootte
van de veranderingen, die ontstaan als men de huisvrouw
haar gepriviligeerde positie ontneemt.
Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat man en vrouw
evenveel verdienen. Laat men deze veronderstelling vallen
dan verandert ook het netto voor- en nadeel door de wijzi-
ging in de A.O.W./A.W.W. premieheffing. Berekeningen die
werden uitgevoerd voor niet gelijke inkomens van man en
vrouw die varieerden tussen de 15.000 en 100.000 gulden
laten zien, dat het voordeel tussen - 717 en - 30 gulden
en het nadeel tussen 28 en 1279 gulden schommelt. Een
voordeel wordt altijd behaald wanneer het gezamenlijk
inkomen van man en vrouw beneden 45.000 gulden ligt. Voor
hogere gezamenlijke inkomens ontstaat over het algemeen
een nadeel. Dit nadeel is bij eenzelfde gezamenlijke in-
komen groter als de man meer dan de vrouw verdient dan in
omgekeerde situatie. Omdat de genoemde bedragen niet veel
afwijken van die uit kolom 2 van tabel 7.3, wordt hier
vanwege het globale karakter van de hier gepresenteerde
uitkomsten afgezien van een tabel die voor meer inko-
menskombinaties het voor- of nadeel van de nieuwe rege-
ling vermeldt.
Het voorafgaande is als volgt samen te vatten: door het
voorstel gaan de ongehuwden evenals de echtparen waarvan
beide partners buitenshuis werken er op vooruit. De echt-
paren waarvan de vrouw niet buitenshuis werkt, komen als
de verliezers uit de bus. Deze aldus in het kort samen-
gevatte invloed op de inkomensverdeling wordt behalve door
het in de belasting- en premieheffing betrekken van het
huishoudelijke inkomen en de algemene drukverlaging ad
1025 gulden, mede bepaald door voor de A.O.W. en A.W.W.
de gezamenlijke premie-inkomensgrens af te schaffen. Bij
de A.O.W. en A.W.W. wordt op deze wijze met name de soli-
dariteitsbijdrage van de ongehuwden aan de gehuwden ver-
mindert. Om anderzijds te voorkomen dat de gehuwden onder
het nieuwe stelsel een solidariteitsbijdrage aan de on-
gehuwden moeten leveren, werd hun premie van 11,9 naar
8,5 procent verlaagd.
Naast de bovenstaande herverdeling heeft het voorstel
tevens tot gevolg dat voor de gehuwde vrouw de overgang
van huisvrouw naar buitenshuis werkende gehuwde vrouw
gemakkelijker wordt, omdat het buitenshuis werken alleen
maar tot een groter bedrag aan verschuldigde inkomsten-
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belasting en A.O.W./A.W.W. premie leidt voorzover het
buitenshuis verdiende inkomen het huishoudelijke inkomen
overtreft. Of men dit zwaarder laat wegen dan de lasten-
verzwaring voor de huisvrouw en haar echtgenoot is een
politieke keuze. Duidelijk is echter wel geworden, hoe
voorzichtig men de uitkomsten ook moet hanteren, dat de-
ze lastenverzwaring met ca. 125 gulden per maand aanzien-
lijk geringer is, dan men op het eerste gezicht uit de
huidige belasting- en premiepercentages zou afleiden.

7.4. EEN VRIJSTELLING VAN BELASTING- EN PREMIEBETALING
VOOR GEHUWDE VROUWEN MET JONGE KINDEREN

In hoofdstuk 5 kwam de vraag aan de orde of er motieven
zijn om onder een individueel stelsel aan gehuwde vrouwen
met jonge kinderen financidle hulp te bieden die boven de
huidige kinderbijslag uitgaat. Deze vraag werd bevesti-
gend beantwoord. Onder een individueel stelsel dat het
huishoudelijk inkomen niet belast, zou dit in de vorm
van een verhoogde kinderbijslag voor het jongste kind ge-
goten kunnen worden. Wordt het huishoudelijke inkomen on-
der een individueel stelsel wel belast, dan zou de finan-
ciole hulp aan gehuwde vrouwen met jonge kinderen de vorm
van een vrijstelling van belasting- en premiebetaling over
dit huishoudelijke inkomen kunnen krijgen. Werkt de gehuw-
de vrouw met jonge kinderen buitenshuis dan zou een geld-
inkomen ter waarde van het huishoudelijke inkomen vrijge-
steld moeten worden. Technisch kan de vrijstelling ook in
de vorm van een verhoogde kinderbijslag voor het jongste
kind gegoten worden, ter waarde van de over het huishou-
delijke of een equivalent geldinkomen te heffen belasting
en A.O.W./A.W.W.premie.
In het onderstaande zullen de financiole gevolgen van de
vrijstelling berekend worden, ervan uitgaande dat deze
vrijstelling geldt voor gehuwde vrouwen met minstens 66n
kind beneden 6 jaar. Deze grens is natuurlijk betrekkelijk
willekeurig. Men kan zich ook varianten voorstellen waar-
bij de leeftijdsgrens hoger ligt en de vrijstelling van
premie- en belastingbetaling afneemt met de leeftijd van
het jongste kind. Omdat we hier slechts het basisidee wil-
len illustreren, zullen we dergelijke verfijningen achter-
wege laten.
In 1973 waren er 993.000 vrouwen met een jongste kind be-
neden de zes jaar. Volgens het in de voorafgaande subpa-
ragraaf voorgestelde stelsel zouden in 1975 deze vrouwen
over het toegerekend huishoudelijke inkomen van 15.000
gulden 3103 gulden aan inkomstenbelasting en A.O.W./A.W.W.
premie moeten betalen.5 Veronderstellend dat ook in 1975
993.000 vrouwen een kind beneden de zes jaar hadden, zou
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een vrijstelling van belasting- en premiedruk over de eer-
ste 15.000 gulden huishoudelijk of geldinkomen een inkom-
stenderving van 3,1 miljard voor de overheid betekenen.
(993.000 maal 3103 gulden)
Werkt de gehuwde vrouw niet buitenshuis, dan levert het
voorstel in vergelijking met de huidige situatie aan een
echtpaar met minstens een kind beneden de zes jaar, een
voordeel op van 1400 gulden als de man 15.000 gulden ver-
dient. Vervolgens stijgt het voordeel naar 1750 gulden
bij een inkomen van 35.000 gulden, om daarna te dalen naar
1400 gulden bij een inkomen van 100.000 gulden. Deze (af-
geronde) bedragen zijn gelijk aan de 3,4 procent premie-
verlaging voor de gehuwde man (zie tabel 7.2, kolom 2)
plus de aan hem toegekende drukverlaging van 1025 gulden.
Werkt de gehuwde vrouw wel buitenshuis dan bedraagt het
voordeel ten opzichte van de huidige situatie 6.000 gul-
den indien man en vrouw elk 15.000 gulden verdienen. Be-
dragen hun inkomens allebei 35.000 gulden dan is het voor-
deel gelijk aan 4.000 gulden, om daarna tot 4.600 gulden
te stijgen als ze beide 100.000 gulden verdienen. Deze
(afgeronde) bedragen zijn gelijk aan het voordeel dat ge-
huwden zonder kinderen aan het voorstel behalen (zie ta-
bel 7.3, kolom 4) plus de 3102 gulden die de vrijstelling
van belasting en premiedruk over de eerste 15.000 gulden
oplevert voor een gehuwde vrouw met een jongste king be-
neden de zes jaar. Bij de bovenstaande berekeningen is
geen rekening gehouden met de invloed die de kinderaftrek
op de resultaten heeft. Met andere woorden: op het inko-
men van de man is steeds het tarief toegepast dat geldt
voor gehuwden zonder kinderen.
De bovenstaande verandering in het oorspronkelijke voor-
stel heeft als duidelijk nadeel dat het overheidsbudget
met 3,1 miljard gulden belast wordt. Wil men dit voorko-
men dan dient het voorstel gewijzigd te worden. Dit kan
uiteraard op verschillende manieren tot stand gebracht
worden. We willen hier volstaan met een manier te signa-
leren waarop dit zou kunnen gebeuren, namelijk door de
voor iedereen gelijk zijnde verlaging van de belasting-
en premiedruk op een lager bedrag dan 1025 gulden vast
te stellen. Dit verschaft de financiole ruimte om de ge-
huwde vrouw met een jongste kind beneden de zes jaar van
belasting- en premiebetaling vrij te stellen, hetgeen
uiteraard ten koste zal gaan van de burgers zonder kin-
deren beneden de zes jaar.

7.5. EEN SAMENVATTING VAN DE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL

In het onderstaande zullen eerst de financiole gevolgen
van het gedane voorstel in het kort worden samengevat.Er
wordt daarbij steeds van de variant uitgegaan waarbij de
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gehuwde vrouw met een jongste kind beneden de zes jaar
geen inkomstenbelasting en A.O.W./A.W.W. premie over de
eerste 15.000 gulden inkomen hoeft te betalen. Veronder-
steld wordt  dat deze vrijstelling  uit een verhoogdb belas-
tingopbrengst gefinancierd wordt. Het voor- of nadeel dat
door het voorstel ontstaat, geeft steeds het verschil aan
met de huidige situatie. De uitkomsten kunnen dan als volgt
samengevat worden:

1. Het voorstel is altijd nadelig voor gehuwden zonder
&&n kind beneden de zes jaar als de gehuwde vrouw niet
buitenshuis werkt. Het nadeel schommelt voor de ver-
schillende inkomens rond de 1500 gulden.

2. Werkt de gehuwde vrouw wel buitenshuis en is er geen
kind beneden de zes jaar,dan levert het voorstel voor
lage inkomens van man en vrouw een voordeel van 2500
gulden op. Voor inkomens boven 25.000 gulden varieert
het voordeel tussen 950 en 1750 gulden.

3. Is de gehuwde vrouw huisvrouw met een kind beneden de
zes jaar dan gaat een echtpaar er 1400 a 1800 gulden
op vooruit.

4. Werkt de gehuwde vrouw met een kind beneden de zes jaar
buitenshuis dan bedraagt het voordeel bij lage inkomens
van man en vrouw 5.000 & 6.000 gulden. Verdienen ze elk
meer dan 25.000 gulden dan is het voordeel gelijk aan
4.000 3 4.500 gulden.

5. De ongehuwden genieten een voordeel van 1025 gulden.

De voordelen van het voorstel zijn:
1. De keuze tussen thuis en buitenshuis werken wordt zo-

wel voor een vrouw met kinderen als een vrouw zonder
kinderen niet meer door de heffing van inkomstenbelas-
ting en A.O.W./A.W.W. premie beinvloed  omdat het huis-
houdelijke inkomen op dezelfde wijze belast wordt als
eenzelfde geldinkomen. Hierdoor wordt de tegenstelling
tussen de geen premie betalende huisvrouw en de wel
premie betalende buitenshuis werkende gehuwde vrouw op-
geheven. Als de gehuwde vrouw buitenshuis gaat werken,
betaalt ze in ons voorstel over haar geldinkomen pas
belasting en A.O.W./A.W.W. premie als ze meer dan
15.000 gulden verdient. Hierdoor ontstaat een behoor-
lijke financi8le ruimte om voor vervangende huishoude-
lijke hulp te zorgen.

2. Het wordt mogelijk dat het gehuwdenpensioen ook ver-
strekt wordt als de vrouw eerder dan de man 65 jaar
wordt.

3. De positie van echtparen met kinderen beneden de zes
jaar wordt verbeterd. Dit is belangrijk omdat door de
aanwezigheid van jonge kinderen de gehuwde vrouw veelal
niet buitenshuis kan gaan werken om het geldinkomen van
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het gezin te verhogen. In de gevallen dat ze buitens-
huis werkt, heeft ze een grotere financiole ruimte
om voor de opvang van de jongste kinderen te kunnen
zorgen.

4. Ongehuwden behoeven voor wat betreft de A.O.W. en A.W.W.
geen solidariteitsbijdrage meer ten gunste van de ge-
huwden te leveren.

5. Door de zelfstandige heffing van A.O.W./A.W.W. premie
van de gehuwde vrouw wordt voor werknemers de voorhef-
fing van deze premie gelijk aan de eindheffing.

Het grote nadeel van het voorstel is dat bij afwezigheid
van kinderen beneden de zes jaar een echtpaar waarvan de
vrouw niet buitenshuis werkt er netto ca. 1500 gulden per
jaar op achteruit gaat. Erkend moet worden dat met name
wanneer de man een laag inkomen heeft, dit een bezwaar
kan vormen. Daar staat tegenover dat als de gehuwde vrouw
buitenshuis gaat werken van haar inkomen beneden de 15.000
gulden maar ca. 10 procent aan premies voor de werknemers-
verzekeringen geheven wordt. Haar netto inkomen is dan
praktisch gelijk aan haar bruto inkomen. Uitgaande van
een jaarinkomen voor een volledige baan van 15.000 gulden,
heeft dit tot gevolg dat het bedrag van 1500 gulden door
wekelijks een halve  dag te werken, verdierd kan worden.
De financiole achteruitgang door het voorstel kan dus ge-
makkelijk gekompenseerd worden.

1. Eenvoudshalve kennen we ongeacht de vraag of ze kinde-
ren hebben, aan alle huisvrouwen hetzelfde huishoude-
lijke inkomen toe. Er is gekozen voor een waarde van
15.000 gulden. Voor een gehuwde vrouw zonder kinderen
zit in dit inkomen mede de waarde van haar extra vrije
tijd verdiskonteerd. (zie hoofdstuk 5) Er wordt geen
rekening gehouden met het feit dat gehuwde vrouwen met
kinderen deze extra vrije tijd missen.

2. Dit wordt nader gemotiveerd in par. 7.2.5.
3. zie par. 7.2.5.
4. De in dit hoofdstuk in de tabellen vermelde inkomens

en mutaties in de belasting- en premiedruk hebben, zo-
als steeds, op 1975 betrekking. Een indikatie van de
uitkomsten voor het recentere jaar 1977 kan men ver-
krijgen door deze inkomens en de hierbij behorende mu-
taties in de belasting- en premiedruk op te hogen met
de van 1975 en 1977 opgetreden gemiddelde loonstijging
van ca. 20 procent (Bron: C.E.P.1978). Er wordt van een
indikatie gesproken omdat in werkelijkheid van 1975
op 1977 de bij de inkomens uit 1975 behorende belasting-
en premiebedragen die aan de berekeningen ten grondslag

249



liggen, niet exact met 20 procent gestegen zijn. Echter
een aantal uitgevoerde berekeningen lieten zien dat de
afwijking te gering is om niet van een indikatie te kun-
nen spreken.

5. Het bedrag ad 3103 gulden is het verschil tussen het be-
lasting- en premiebedrag ad 4128 gulden dat over een
huishoudelijk inkomen van 15.000 gulden verschuldigd is
op grond van een A.O.W./A.W.W. premie van 8,5 procent
en de I.B. tabel 1 uit 1975, verminderd met de voor ie-
dereen geldende premie- en belastingverlaging ad 1025
gulden.
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SAMENVATTING

In deze studie wordt aandacht besteed aan de belastinghef-
fing van ongehuwden en gehuwden. Voorts komt de positie
van de gehuwde vrouw binnen de sociale verzekeringen aan
de orde. Ten aanzien van de belastingheffing van ongehuw-
den en gehuwden wordt onderzocht in welke mate de aan de-
ze heffing gestelde doeleinden bereikt kunnen worden. De-
ze doeleinden zijn het heffen naar draagkracht en het neu-
traal staan door de fiscus ten opzichte van het huwen, het
al dan niet gehuwd samenwonen, de zelfstandige maatschap-
pelijke positie van de gehuwde vrouw en de keuze door de
gehuwde vrouw tussen thuis en buitenshuis werken. Of de
fiscus neutraal kan staan ten opzichte van het huwen en
het al dan niet gehuwd samenwonen, wordt afhankelijk ge-
steld van de vraag of dit mogelijk is zonder de privacy
van de burgers te schaden.
Bij het onderzoek naar het heffen naar draagkracht wordt
een gelijke draagkracht gedefinieerd als een gelijke mo-
gelijkheid op een gelijke konsumptiewaarde. Als zijnde on-
doelmatig voor het bepalen van de verhouding tussen het
ongehuwden- en het gehuwdentarief wordt de meer traditio-
nele definitie van draagkracht verworpen. Deze definieert
draagkracht als de door een persoon bereikbare behoefte-
bevrediging. Werkt de gehuwde vrouw niet buitenshuis dan
wordt de draagkracht van de gehuwden afhankelijk gesteld
van het inkomen van de man, de waarde van de huishoude-
lijke arbeid van de huisvrouw en de besparing door het hu-
welijk. Deze laatste faktor geeft aan dat door de gezamen-
lijke huishouding de kosten van levensonderhoud voor de
gehuwden per persoon lager dan voor een ongehuwde zijn.
Voorts wordt uiteraard rekening gehouden met het feit dat
de gehuwden met twee personen van Odn inkomen moeten le-
ven. De draagkracht van een ongehuwde wordt alleen van
zijn inkomen afhankelijk gesteld.
Het onderzoek levert het verrassend resultaat op dat bij
een heffing naar draagkracht een ongehuwde tot een bepaal-
de inkomensgrens over eenzelfde inkomen minder belasting
dient te betalen dan een echtpaar waarvan de vrouw niet
buitenshuis werkt. Deze grens bedraagt enkele malen het
minimumloon. Boven deze grens betaalt het echtpaar minder
belasting dan een ongehuwde. Volgens de huidige tarieven
betaalt een echtpaar altijd minder belasting dan een onge-
huwde. Dit verschil in uitkomst wordt veroorzaakt door de
verschillende wijze waarop de waarde van de huishoudelijke
arbeid van de huisvrouw in de huidige en de in deze·studie
berekende tarieven verdiskonteerd zit. Beneden de aange-
geven grens wordt deze waarde in de huidige tarieven voor
een lager bedrag verwerkt dan in de in deze studie bere-
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kende tarieven.
Werkt de gehuwde vrouw buitenshuis dan dienen bij een hef-
fing naar draagkracht voor de bepaling van de verschuldig-
de belasting de inkomens van man en vrouw samengevoegd teworden. Er wordt tevens een aftrekpost toegestaan die ge-
lijk is aan de waarde van de gezinsarbeid die door het
buitenshuis werken verloren gaat.
Onder het neutraal staan door de fiscus ten opzichte van
het huwen wordt in deze studie verstaan, dat aan het pri-vo-besluit om gehuwd te gaan samenwonen geen fiscale ge-
volgen verbonden worden. Dit vereist dat de gehuwden als
twee alleenstaande ongehuwden belast worden. Een neutrale
houding ten opzichte van hot al dan niet gehuwd samenleven
vraagt dat de ongehuwd en de gehuwd samenlevenden op een-
zelfde wijze belast worden. Dit kan zowel gebeuren dooreen individuele als door een gezamenlijke heffing op de
leden van deze tweerelaties toe te passen.
Aangetoond wordt dat deze doeleinden in de praktijk nietgerealiseerd kunnen worden. Zo blijken de gehuwden niet
geheel afzonderlijk belast te kunnen worden. Hierdoor kan
de belastingheffing niet neutraal ten opzichte van het
huwen zijn. Dit houdt onder andere verband met het feit
dat in Nederland de meeste gehuwden in gemeenschap van
goederen getrouwd zijn. Veelal kan dan niet bepaald wor-
den welke inkomsten uit vermogen aan de man en welke aan de
vrouw toe te rekenen zijn, zodat deze inkomsten in de een
of andere vorm gezamenlijk belast moeten worden. Zijn de
gehuwden niet in gemeenschap van goederen gehuwd, dan kun-
nen deze gehuwden trachten de te betalen belasting te mi-
nimaliseren door onderlinge transakties af te sluiten.
Deze transakties hebben ten doel de inkomsten uit vermo-
gen aan de partner met het laagste inkomen te doen toe-
vloeien. Een individuele heffing lokt dan een onderzoek
door de fiscus uit naar het zakelijke gehalte van deze
transakties. Tilt men zwaar aan de inbreuk op de privacy
die hierdoor plaatsvindt, dan dienen ook deze gehuwden in
de een of andere vorm over deze inkomsten gezamenlijk be-
last te worden.
De ongehuwd samenwonenden daarentegen kunnen alleen af-
zonderlijk belast worden. Een gezamenlijke heffing van
deze ongehuwden zou een door de fiscus in te stellen on-
derzoek naar het al dan niet bestaan van een fiscaal re-
levante tweerelatie uitlokken. Dit onderzoek schaadt de
privacy van de ongehuwden.
Omdat de ongehuwd samenwonenden niet gezamenlijk en de
gehuwden niet volledig individueel belast kunnen worden,
kan de fiscus niet neutraal staan ten opzichte van het
al dan niet gehuwd samenwonen. Zowel een gezamenlijke als
een individuele heffing is  niet op de leden van bei-
de tweerelaties toe te passen. Een uitzondering op deze
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algemene regel treedt op wanneer de ongehuwd samenwonenden
over een zogenaamde samenlevingsovereenkomst beschikken.
Het bestaan van een fiscaal relevante tweerelatie kan dan
vastgesteld worden zonder de privacy te schaden. Het wordt
dan mogelijk de ongehuwd samenwonenden op hun verzoek op
eenzelfde wijze als de ongehuwden te belasten.
Het neutraal staan door de fiscus ten opzichte van de zelf-
standige maatschappelijke positie van de gehuwde vrouw
vraagt ten minste om een zelfstandige heffing van haar
inkomsten uit arbeid, zodat gelijke arbeid van man en
vrouw niet alleen bruto maar ook netto hetzelfde beloond
wordt. Of aan de zelfstandige positie van de gehuwde
vrouw een zo zwaar gewicht gegeven moet worden, dat ook
haar andere persoonsgebonden inkomsten apart belast moe-
ten worden, is afhankelijk van het oordeel dat men heeft
over de gevolgen hiervan voor de inkomensverdeling. Im-
mers de overheid heeft minder direkte invloed op het wel-
vaartsniveau der burgers naarmate het qezamenlijke inko-
men van man en vrouw minder het aangrijpingspunt van de
progressieve inkomstenbelasting vormt.
Als neutraal ten opzichte van de keuze door de gehuwde
vrouw tussen thuis en buitenshuis werken wordt die belas-
tingheffing aangemerkt volgens welke een gehuwde vrouw
die voor eenzelfde aantal uren huishoudelijke huln aan-
trekt als ze zelf buitenshuis werkt, door het buitens-
huis werken slechts meer belasting betaalt voor zover het
buitenshuis verdiende inkomen de kosten van de huishoude-
lijke hulp overtreft. Deze neutraliteit kan op twee ma-
nieren bereikt worden. In de eerste plaats door de kosten
van een huishoudelijke hulp als fiscale aftrekpost toe te
staan. In de tweede plaats door de huisvrouw te belasten
over een inkomen dat haar vanwege haar huishoudelijke ar-
beid wordt toegerekend. Dit inkomen wordt qelijkqesteld
aan de kosten van een huishoudelijke hulp. De belastinghef-
fing over het toegerekend inkomen vervalt als de gehuwde
vrouw buitenshuis gaat werken. In plaats hiervan wordt dan
over het buitenshuis verdiende inkomen belasting geheven.
Hierdoor betaalt de gehuwde vrouw door het buitenshuis
werken slechts extra belasting voor zover ze hiermee meer
verdient dan het loon van een huishoudelijke hulp.
Uit deze studie volgt dat de doeleinden die aan de belas-
tingheffing van gehuwden en ongehuwden gesteld worden,
maar ten dele bereikt kunnen worden. Zo kan de fiscus
niet neutraal staan ten opzichte van het huwen en het al
dan niet gehuwd samenwonen. Deze doeleinden kunnen wel
zoveel mogelijk benaderd worden door de ongehuwd samen-
wonenden afzonderlijk en de gehuwden zoveel movelijk af-
zonderlijk te belasten. Hierdoor staat de fiscus ook zo-
veel mogelijk neutraal ten opzichte van de zelfstandige
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maatschappelijke positie van de gehuwde vrouw. Deze op-
lossing is echter in strijd met een heffing naar draag-
kracht. Deze vraagt immers dat de gehuwden en de samen-
wonende ongehuwden gezamenlijk belast worden. Het neu-
traal staan door de fiscus ten aanzien van de keuze door
de gehuwde vrouw tussen thuis en buitenshuis werken, kan
bij een heffing naar draagkracht maar ook bij een min of
meer individuele heffing van de gehuwde vrouw bereikt
worden. In het laatste geval wordt echter de gehuwde vrouw
niet meer als iedere andere belastingplichtige behandeld,
hetgeen in strijd is met de uitgangspunten van een indi-
viduele heffing.
Uit het bovenstaande blijkt dat nooit alle aan de belas-
tingheffing van ongehuwden en gehuwden gestelde doelein-
den bereikt kunnen worden. Het stelsel waarvoor iemand
kiest, zal dan ook uiteindelijk afhankelijk zijn van de
waardering die hij voor de verschillende doeleinden
heeft.
In deze studie worden ook de gehuwden met kinderen in de
beschouwing betrokken. Dit leidt op een tweetal uitzonde-
ringen na, niet tot andere konklusies ten aanzien van de
vraag in hoeverre de aan de belastingheffing van qehuwden
en ongehuwden gestelde doeleinden verwezenlijkt kunnen
worden. Bij een heffing naar draagkracht moet rekening
gehouden worden met de geringere draagkracht die door de
aanwezigheid van kinderen ontstaat. Op basis van de draag-
krachtgedachte kan echter niet bepaald worden of deze
draagkrachtverlaging voor alle echtparen hetzelfde is of
als een met het inkomen der ouders toenemende grootheid
moet worden opgevat. Voor het handhaven van de neutrali-
teit ten aanzien van de keuze door de gehuwde vrouw tus-
sen thuis en buitenshuis werken, dient bij de belasting-
heffing rekening gehouden te worden met de kosten die een
buitenshuis werkende gehuwde vrouw voor de opvang van de
kinderen moet maken.
In het hier aan de orde zijnde deel van de studie wordt
ook aandacht aan de kinderbijslag besteed. Uitgaande van
een afzonderlijke belastingheffing van man en vrouw wordt
gekozen voor een onbelaste kinderbijslag die onafhanke-
lijk van het inkomen der ouders is. Tevens worden er mo-
tieven aangevoerd om de kinderbijslag voor het jongste
kind, dit is het kind dat de gehuwde vrouw veelal verhin-
dert om buitenshuis te gaan werken, aanzienlijk hoger te
doen zijn dan de kinderbijslag voor de andere kinderen.
In deze studie wordt mede aandacht besteed aan de positie
van de gehuwde vrouw binnen de sociale verzekeringen. Met
name op hun positie binnen de volksverzekeringen wordt
door buitenshuis werkende gehuwde vrouwen kritiek geuit.
Zo betaalt de buitenshuis werkende gehuwde vrouw in te-
genstelling tot de huisvrouw voor deze verzekeringen pre-
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mie zonder dat hierdoor rechten ontstaan die ze niet
reeds als huisvrouw bezat. Kritiek wordt ook uitgeoefend
op het feit dat het gezamenlijke gehuwdenpensioen krach-
tens de A.O.W. wordt uitgekeerd zodra de man 65 jaar
wordt. Hierdoor heeft de gehuwde vrouw qeen eigen pen-
sioen. Bovendien wordt ook als de vrouw kostwinner is,
de ingangsdatum van het pensioen bepaald door het berei-
ken van de 65-jarige leeftijd door de gehuwde man. De ge-noemde bezwaren zijn terug te voeren op het feit dat bin-
nen de volksverzekeringen de man als kostwinner gezien
wordt en het traditionele Odn-kostwinnergezin een be-
schermde positie gekregen heeft.
In het kort wordt ingegaan op een tweetal oplossingen die
vooral ten doel hebben de positie van de qehuwde vrouw
binnen de sociale verzekeringen te verbeteren. Deze op-
lossingen zijn: het invoeren van een kostwinnersbepaling
binnen de huidige sociale verzekeringen en het indivi-
dueel verzekeren van man en vrouw. De eerste oplossing
heeft als voordeel dat de gehuwden-A.O.W. nu ook kan in-
gaan op het moment dat een gehuwde vrouw die kostwinneris, 65 jaar wordt. Deze oplossing neemt echter niet het
bezwaar weg dat de gehuwde vrouw door buitenshuis te gaan
werken sociale premies gaat betalen die niet tot additio-
nele rechten leiden. De individuele benadering blijkt nietgeschikt te zijn voor de Nederlandse verhoudingen omdat
in Nederland het &&n-kostwinnergezin nog altijd overheer-
send is. Zo zou een eigen A.O.W. pensioen voor man en
vrouw op het niveau van de huidige ongehuwden-A.O.W. alsbodemvoorziening te hoog zijn in relatie tot het vroege-
re door de kostwinner genoten inkomen.Aan het slot van deze studie wordt een voorstel uitge-
werkt dat vooral ten doel heeft de belasting- en premie-
heffing neutraal te doen zijn ten opzichte van de keuze
door de gehuwde vrouw tussen thuis en buitenshuis wer-
ken. Het voorstel houdt in dat de huisvrouw over een haar
toe te rekenen inkomen ter hoogte van het minimumloon
zelfstandig belasting en A.O.W./A.W.W. premie gaat beta-
len. Gaat de gehuwde vrouw buitenshuis werken dan betaalt
ze hierdoor slechts m66r inkomstenbelasting en A.O.W./
A.W.W. premie voor zover ze buitenshuis meer verdient
dan het inkomen dat haar als huisvrouw wordt toegerekend.Om de financiole positie van gezinnen met jonge kinderen
te ontzien, krijgen gehuwde vrouwen met een jongste kind
beneden de zes jaar als huisvrouw en als buitenshuis wer-
kende gehuwde vrouw voor de heffing van de inkomstenbe-
lasting en de A.O.W./A.W.W. premie een vrije voet die ge-
lijk is aan het minimumloon.
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SUMMARY

The subject of this thesis is the taxation of married

people and single persons. In addition the married wo-
man's position within the social security system is re-
viewed. Regarding the taxation of married people and

single persons we analysed to what extent the postula-
ted ends are attainable. These ends include taxation
according to ability to pay (atp), and tax neutrality
towards: marrying, the choice between cohabitation and
marriage, the independent social position of the married

woman and her choice between being a housewife or having
a paid job. Whether tax neutrality towards marrying and
the choice between cohabitation and marriage can be at-

tained is made dependent on the question to what extent
this is possible without damaging the citizen's pri-

vacy.
In our atp - analysis an equal ability to pay is defined
as an equal opportunity for an equal value of consump-
tion. The traditional definition of atp is rejected be-
cause it is not suitable for the determination of the

relation between tariff schedules for married and single
people. In the traditional approach atp is defined as
the level of satisfaction which is attainable by a per-
son. If the married woman is not having a paid job, the

atp of husband and wife is regarded to be dependent on
the husband's income, the value of the wife's domestic
labour and the "economics of scale" of joint housekeeping.
Taken into account is also that two married people have
to live on one income. The atp of a single person is re-

garded only to be dependent on his income.
We were surprised to find that in case of taxation accor-

ding to atp, the income of a single person - up to an
income level of several times the minimum wage  -  has  to
be taxed to a lower degree than the same income of a
married couple with the wife not having a paid job. Over
and above this level a married couple pays less tax than
a single person. According to current tax schedules a
married couple always pays less tax than a single person.
This difference in outcome is caused by the different
ways in which the value of the housewife's domestic la-
bour is calculated in present tariff schedules and the
schedules computed in our study. Below the indicated income
level the first mentioned schedules take a lower amount
into account than the latter schedules.
If the married woman goes out to work then the incomes
of husband and wife are added to determine the amount of
tax due in the case of taxation according to atp. An
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allowance is permitted equal to the value of domestic la-
bour which is forgone by having a paid job.
Tax neutrality towards marrying in our study means that
no consequences for taxation are linked with the personal
decision to live together as a married couple. This re-
quires that married people will be taxed as two single
persons. Neutrality towards the choice between marriage
and cohabitation requires that in both cases persons are
taxed in the same way. This may be done by applying indi-
vidual as well as joint taxation to the members of these
couples.
It has become evident that in practice none of these
ends can be realised. Married people cannot possibly be
taxed completely seperately. As a consequence tax neutra-
lity towards marrying cannot be realised. This is a.e.
connected with the fact that in the Netherlands most
people are married on equal terms. In these circumstances
it is mostly indeterminable what earnings from wealth are
to be imputed to man or wife, which implies that these
earnings have to be taxed jointly in some form or another.
When people are married under separate estate conditions
they may minimize their tax burden by concluding mutual
transactions. The purpose of these transactions is to
channel the income from wealth to the partner with the
lowest income. Individual taxation then provokes an exa-
mination of the real contents of those transactions bythe treasury. If one objects to the encroaching upon
privacy which takes place here, then these married per-
sons also have to be taxed jointly in some form or
another for those earnings.
Unmarried people who cohabit on the other hand can only
be taxed separately. Joint taxation would provoke an
examination by the treasury on the existence of a coha-
bitation which is relevant for taxation. This examina-
tion hurts the privacy of unmarried people.
Because cohabitants cannot be taxed jointly and because
married people cannot be taxed fully on m individual
basis,tax neutrality towards the choice between marriageand cohabitation cannot be realised.An exception to thisgeneral rule arises when two cohabitants have concluded
a cohabitation contract. The existence of cohabitation
relevant for taxation can be proven then without damaging

%

privacy. At their request two cohabitants can be taxed
then like a married couple.
Tax neutrality towards the independent social position
of a married woman requires at least individual taxation
of the labour-income, with the outcome that the same
labour performance by a man or a woman not only results
in the same gross but also in the same nett income.
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Whether the importance to be attached to the married wo-
man's independence is so great that her other personal
income elements have to be taxed separately as well,
depends on one's judgment about the consequences for in-
come distribution. The reason for this is that the state,
with a progressive income tax, has a less direct influence
on the citizens welfare level when the joint income of
man and wife is not the basis for taxation.
Taxation is neutral towards the choice of a married woman
between being a housewife and having a paid job, when
a woman who hires domestic aid for the same number of
hours as she is having a paid job, in going to work out
pays only a higher tax amount in so far as her earned
income exceeds the cost of domestic help. This neutra-
lity may be attained with two methods. In the first
method the real expenditure for domestic help is de-
ductible in calculating taxable income. In the second
method the housewife is taxed on an income which is im-
puted to her because of her domestic labour. This income
is put at a level which is equal to the expenditure for
paid full-time domestic aid. The taxation on imputedincome will be cancelled as  soon as the married woman
starts working outside the home and is replaced then by
a tax on earned income. As a consequence the married
woman going to work outside the home pays only an addi-
tional tax amount as far as she earns more than a do-
mestic servant.
One of the conclusions that may be drawn from our study
is that the ends which are usually aimed at through
taxation of married and unmarried people can only be
realised partially. For example, tax neutrality towards
marrying, and the choice between marriage and cohabi-
tation is impossible. These aims may be realised as far
as possible by separate taxation of cohabitants and by
taxing married persons independent of each other in the
highest possible degree. As a consequence there is also
tax neutrality towards the married woman's independence.
This solution clashes however with taxation according to
atp, because this taxation demands a joint taxation of
persons living together. Tax neutrality towards the mar-
ried woman's choice between being a housewife and having
a paid job is attainable by taxation according to atp as
well as by a more or less individual taxation. In the lat-
ter case however the married woman is no longer treated
like every other tax-payer, which is in conflict with the      I

I

principles of individual taxation.
From which is presented above it appears that all aims         I

can never be attained simultaneously. Which system is          
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regarded as preferable ultimately depends on the valuation
an observer has for the different aims.
In our study the married persons with children are con-
sidered as well. It brings us, with a few exceptions, to
the same conclusions regarding the possible realisations
of aims. In the case of taxation according to atp one has
to take into account the decreased atp caused by the chil-
dren. On the basis of the atp idea it is however not de-
terminable whether the atp decrease is the same for all
married couples or has to be conceived as a growing
function of parental income. To maintain tax neutrality
towards the married woman's choice between being a house-
wife or having a paid job a tax allowance has to be made
for expenses for having the children looked after.
In this part of our study attention is also paid to cash
transfers for children. Proceeding from an individual
taxation we have chosen for untaxed cash transfers which
have no connection with parental income. Also arguments
are supplied for a considerable increase of the cash
transfer for the Benjamin-child, which is the child that
mostly prevents a married woman from taking a paid job.

In this study the married woman's position within the
social security sector is consedered as well. Especially
her position within the old age- widow- and health insu-
rance is criticized by women working outside the home.
Contrary to housewives the latter pay contributions
which give no rights to them they did not already have
as housewives. Criticized also is the fact that the old
age pension for married couples is paid out when the
husband reaches  the  age  of 65. Because  of  this the married
wife has no pension of her own. Besides, even when the
woman is bread-winner, the starting date of pension pay-
ments is her husband's 65th birthday. Those objections
have to do with the fact that the male partner is reqar-
ded as bread-winner, and the traditional one-bread-
winner's household has obtained a protected position.
We go briefly into two possible solutions which mainly
drive at improving the married woman's position within
the social security system. These solutions are: intro-
duction of a bread-winner's clause in present social in-
surances, and the individual insurance of husband and
wife. The advantage of the first solution is that when
a married woman is the bread-winner the joint pension for
married couples starts when she is 65. Not removed how-
ever is the objection that a married woman, working out-
side the home, pays premiums for which she gets no addi-
tional rights. The individual approach appears not to be
appropriate for Dutch circumstances because in the
Netherlands the one-bread-winner-household is still
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dominating. A pension payment for each married person
which is equal to present pensions for unmarried per-
sons would be too high as a basic provision in relation
to the bread-winner's former income.
At the end of the study a proposal is worked out that
mainly tries to reach tax neutrality towards the choice
of married women between being a housewife and having
a paid job. It implies that a housewife will pay income
tax (and social insurance contributions for the old
age and widow insurances) on the basis of an imputed
income which is equal to the minimum-wage level. Then,
when she starts working out, she pays more income tax
and social insurance contributions only as far as her
earned income exceeds the imputed income. To save the
financial position of households with small children,
a married woman with a Benjamin-child below the age
of six,receives in her quality as a housewife and as
a married woman working outside the home a personal
exemption for income tax and social insurances which
is equal to the minimum-wage level.
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LIJST VAN SYMBOLEN

Symbool Betekenis

A           verlies aan huishoudelijk inkomen ten gevol-
ge van het buitenshuis werken door de gehuw-
de vrouw

B           budget gehuwde vrouw voor belastingheffing

B           budget gehuwde vrouw na belastingheffingt

D           draagkracht van de gehuwden voor belasting-9          heffing

D           draagkracht van de gehuwden na belasting-gt         heffing

D           draagkracht van een ongehuwde voor belasting-0
heffing

Yh          huishoudelijk inkomen

Y           kosten van een full-time huishoudelijke hulph
Y           inkomen van een gehuwde manm
Y           inkomen van een ongehuwde0
Y           buitenshuis verdiende inkomen van een aehuw-V de vrouw

K           kosten van levensonderhoud van de kinderen

K           geldelijke uitgaven ten behoeve van de kin-U deren

K           verlies aan extra-vrije tijd door de aan-1
wezigheid van kinderen

S           besparing door het huwelijk voor belasting-
heffing

S           besparing door het huwelijk na belasting-t
heffing

U           nut gehuwde vrouwV
b           Y +S als % van Yh               m

b           Yh+St als % van (1-tm)Ymt

k           aantal uren dat de gehuwde vrouw beschikbaarV heeft voor vrije tijd en arbeid

1           aantal uren dat de gehuwde vrouw huishoude-h
lijke arbeid verricht
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1           aantal uren vrije tijd van de gehuwde vrouwV

n           het gewicht dat aan de kinderen wordt toege-
kend bij de berekening van de draaqkracht
per gezinslid

ph          prijs van huishoudelijke hulp
p           prijs van de konsumptiegoederen xX

t           gemiddelde belastingdruk over inkomen qehuw-m
de man

tm(75) gemiddelde belastingdruk op het inkomen van
de gehuwde man volgens het gehuwdentarief 1975
(tariefgroep 4)

tm(75) gemiddelde belastingdruk op het inkomen van
de gehuwde man zoals deze (zie blz.68) met
behulp van vergelijking (3.7) uit t (75)isaf te leiden

t           gemiddelde belastingdruk over inkomen van een0
ongehuwde

to(75) gemiddelde belastingdruk op het inkomen van
een ongehuwde volgens het ongehuwdentarief
1975 (tariefgroep 3)

to(75) gemiddelde belastingdruk op het inkomen van
een ongehuwde zoals deze (zie blz.68) met be-
hulp van vergelijking (3.7) uit tm(75) is af
te leiden

t           proportioneel belastingtarief over inkomenV
van de gehuwde vrouw

E           gemiddeld tarief van de gehuwde vrouw overV
een belastbaar inkomen dat gelijk is aan het
buitenshuis verdiende inkomen minus de als
fiscale aftrekpost toegestane kosten van een
huishoudelijke hulp

1          gemiddeld tarief van de gehuwde vrouw indien
haar buitenshuis verdiende inkomen volledig
belast wordt

T           marginaal tarief van de gehuwde manm

T           marginaal tarief van een ongehuwde0
T           marginaal tarief van de gehuwde vrouwV

9           marginaal tarief dat een buitenshuis werkendeV gehuwde vrouw betaalt over het verschil tussen
haar buitenshuis verdiende inkomen en het toe-
gerekend huishoudelijk inkomen waarover ze als
huisvrouw belast werd
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s           proportioneel verband tussen de besparing
door het huwelijk en het inkomen

w           uurloon buitenshuis werkende qehuwde vrouwV

1

X konsumptiegoederen

xh          aantal uren huishoudelijke hulp

z           deel van de week dat de gehuwde vrouw bui-
tenshuis werkt

' voor de betekenis van het accent-teken,
zie blz. 63 en 65

c           voor de betekenis van suffix c,
zie blz. 154
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Stellingen

1. De huidige werkloosheid wordt mede in stand gehouden door de sterke na-
druk die in de politiek op het herverdelingsaspekt van de openbare financien
gelegd wordt.

2. Omdat naast het inkomen ook de bestaanszekerheid de welvaartspositie der
burgers bepaalt, is gegeven de huidige werkloosheid een extra-loonmatiging
voor ambtenaren alleszins verantwoord.

3. De opvatting dat de B.T.W. de herverdelende werking van de progressieve
inkomstenbelasting aantast omdat zij ten opzichte van het belastbare inko-
men een degressief verloop heeft, is onjuist. Bepalend voor de herverdelende
werking van de B.T.W. is het verloop van deze belasting ten opzichte van het
beschikbare inkomen, welk verloop in Nederland min of meer proportioneel
is. De onjuistheid van deze opvatting blijkt ook hieruit dat ze tot de bizarre
konclusie zou leiden dat een B.T.W. gecombineerd met een degressieve in-
komstenbelasting progressief ten opzichte vanhet belastbare inkomen zou zijn
en derhalve het denivellerend effekt van de degressieve inkomstenbelasting
zou verminderen.

4.  De motorrijtuigenbelasting en de bijzondere verbruiksbelasting op personen-
auto's kunnen een bijdrage tot een zuiniger energieverbruik leveren door
deze respektievelijk niet meer aan het gewicht of aan de waarde maar aan het
brandstofverbruik te relateren.

5. Door van de studenten aan het hoger onderwijs een bijdrage in de kosten
van hun opleiding te vragen, kan de voor de toekomst niet denkbeeldige
situatie voorkomen worden dat de hoger opgeleiden de lager opgeleiden vol-
ledig op kosten van de gemeenschap van de arbeidsmarkt verdringen.

6.  De opvatting van Mc. Lure* dat het klassieke stelsel van gescheiden inkom-
sten- en vennootschapsbelasting noch op rechtvaardigheids- noch op effi-
ciencyoverwegingen te verdedigen is, kan onderschreven worden.

*   Charles E.  Mc. Lure, Integration  of the personal and corporate income taxes: the missing
element in recent tax reform proposals, Harvard Law Review, jan. 1975.



7. Door de toenemende omvang van de kwartaire sektor neemt ook de om-
vang van de tot deze sektor behorende non-profit-instellingen toe. Aan deze
mede door de overheid gefinancierde partikuliere instellingen en hun regu-
lerende motivatie heeft de ekonomische theorie tot nu toe nauwelijks aan-
dacht besteed. Gezien het toenemend belang van de non-profit-instellingen
is nader onderzoek dringend gewenst.

8. Een inkomensstruktuur die niet mede de schaarsteverhoudingen weerspie-
gelt, tast de kwaliteit van het bestaan aan.

9. Gezien de huidige maatschappelijke omstandigheden verdient het aanbeve-
ling de uitdrukking 'verdeel en heers' te wijzigen in'herverdeel en heers'.

Stellingen bij het proefschrift van E. N. Kertzman, Belastingheffing van gehuwden en on-
gehuwden.
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