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In het eerste deel van dit tweeluik bleek dat op grond van de welvaartstheorie een individuele belasting de voorkeur heeft
boven een gezinsbelasting. In dit tweede deel bespreekt de auteur andere criteria die kunnen worden gebruikt bij de
afweging tussen een gezinsbelasting en een individuele belasting, dit betreft zowel culturele, juridische als economische
argumenten.

1 Inleiding

Maart 2010. Mijn moeder is op weg naar Oostenrijk gestrand op een treinstation ten zuiden van München. Sneeuw maakt
het de trein onmogelijk om verder te rijden. Met een Duits echtpaar houdt ze een taxi aan. “Dan delen we de kosten door
twee”, zegt de Duitser, “u de helft en wij de helft”. Mijn moeder kijkt hem niet begrijpend aan “maar uw vrouw gaat toch ook
mee?”

In het eerder in het Weekblad verschenen eerste deel van dit tweeluik (WFR 2019/249), besprak ik dat op grond van de
economische welvaartstheorie, overwegingen van economische efficiëntie, er geen reden is om over te stappen van het
Nederlandse semi-individuele inkomstenbelastingsysteem naar een gezinsbelasting noch om de afschaffing van de
overdraagbare heffingskorting terug te draaien. Beide maatregelen zouden vanwege de relatief grote
arbeidsaanbodelasticiteit van vrouwen in een partnerrelatie leiden tot een welvaartsverlies.

Efficiency is echter niet zaligmakend. Dit moet worden afgewogen tegen criteria van rechtvaardigheid en andere
argumenten waaraan een samenleving waarde hecht. In dit tweede deel van dit tweeluik bespreek ik daarom andere
argumenten en criteria.

2 Traditie en statistieken

Een reden om het welvaartsverlies als gevolg van een gezinsbelasting te accepteren, zou kunnen zijn dat het
kostwinnersgezin nu eenmaal diep geworteld is in de samenleving. Nu.nl kopte op 20 oktober 2019: Aanrechtsubsidie ‘past
in de Nederlandse traditie’.[2] Ook in het Nederland van vandaag zien we pleidooien voor het traditionele kostwinnersgezin,
niet alleen van traditionele christelijke partijen, maar ook van nieuwe conservatieven zoals Thierry Baudet, die in zijn
veelbesproken Houellebecq-essay schreef: “Today women, from an early age, are encouraged to pursue a career and be
financially independent. They are expected to reject the traditional role of supporting a husband and strive instead for an
‘equal’ relationship in which ‘gender roles’ are interchangeable. But how has this really been working out for them? What
happens when they hit thirty? If they continue to work full hours, building a family becomes extremely difficult, if not
impossible. This is why women in the Western world increasingly tend to have fewer children—if they even have them at all.
Work and children then often limit the time available for the maintenance of a committed relationship, and rare are the lovers
that both work full hours, rear children, and invest sufficiently in each other for the marriage to remain healthy over time. An
inevitable result of all this is the demographic decline of Europe. Another outcome is constant conflict, constant competition
— and in the end, fighting, divorce, and social isolation — and a new generation of boys and girls growing up in such
disfigured settings.”[3] In de VS zijn vergelijkbare geluiden te horen, ook van wetenschappers, zoals “History shows that the
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marriage and families are key building blocks of advanced civilization. (…) Typically, the MBT [marriage bonus tax] is
highest when one spouse in a married couple produces all or almost all of the couple’s combined income. Historically, this
‘bonus’ was regarded as fair and logical, given the contributions to society by a married couple. For example, in the case of
a married couple with children, when one spouse chose to give up or reduce work time (and income), that spouse was able
to devote greater time to nurturing children, which yields great benefits to society such as lower crime, fewer school
dropouts, etc. (…).There is logic in allowing a couple to split their income between each spouse, particularly given the
positive impact of marriage on children. (…) A tax system that imposes greater tax burdens on married couples, as
compared to single individuals and co-habiting couples, is detrimental to the well-being and progress of any nation.”[4]

Gunnarsson observeerde dat in veel Europese landen die hun belastingstelsel op het draagkrachtbeginsel hebben
gebaseerd, er weerstand was tegen een individueel stelsel en dat de wortels van die weerstand gelegen was in de sterke
normatieve positie van het kostwinnersgezinsmodel.[5] Voor Canada omschreef een commissie die het Canadese
belastingstelsel in 1966 evalueerde en die een gezinsbelasting voorstond (die overigens niet werd ingevoerd), de reden
hiervoor als volgt: “We are not concerned in this Report with sociological issues, but with taxation, and our firm conclusion is
that the family, as we find it in our modern society, continues to be the basic economic and financial entity. We therefore
propose that this fact should be reflected in our tax system and that the family should be adopted as a basic unit for income
tax purposes.”[6] Bittker stelde daar in een bespreking van deze passages uit het rapport echter tegenover: “But the
justification for consolidating family income is not ‘tax logic’, or any other factors peculiar to the tax system, but rather a
social phenomenon-more precisely, the observer’s perception of social realities.”[7] Ook Rosen is van mening dat de
filosofische basis onder de gezinsbelasting wordt ondermijnd door belangrijke sociologische veranderingen.[8]

McCluskey wees erop dat demografische verandering het eenverdienershuwelijk zowel als ideaal als empirische realiteit
heeft geërodeerd.[9] Deze veranderingen hebben zich ook in Nederland voorgedaan. In 2018 waren er in Nederland volgens
het CBS in totaal bijna 7,9 miljoen particuliere huishoudens.[10] Bijna 3 miljoen huishoudens waren
eenpersoonshuishoudens. Bijna 4,9 miljoen huishoudens waren meerpersoonshuishoudens. Meer dan een half miljoen van
deze meerpersoonshuishoudens waren echter eenoudergezinnen. Meer in zijn algemeenheid bestond de meerderheid van
het aantal particuliere meerpersoonshuishoudens uit een tweepersoonshuishouden, ruim 2,6 miljoen. Slechts 1,88 miljoen
huishoudens betrof een huishouden met een jongste kind onder de 18 jaar, hiervan waren echter bijna 355.000 gezinnen
eenoudergezinnen. Per saldo voldoet nog slechts iets meer dan 1,5 miljoen van de huishoudens, zo’n 19% van het totaal,
aan de traditionele gezinsdefinitie van vader-moeder-minderjarig(e) kind(eren).

Het aantal kostwinnersgezinnen in Nederland is een nog kleinere minderheid. Van alle vrouwen in paren neemt 73% deel
aan de arbeidsmarkt.[11] Het aantal kostwinnersgezinnen becijferde het Centraal Planbureau (CPB) in 2018 op 400.000. Van
deze groep hadden slechts 100.000 huishoudens kinderen onder de 18 jaar.[12] Het aantal tweeverdienershuishoudens
bedraagt volgens het CPB 3,7 miljoen, daarvan heeft 1,3 miljoen kinderen onder de 18. Het CPB hanteert hierbij de
volgende definities: eenverdiener: een huishouden bestaande uit een paar waarin één partner inkomen heeft (inkomen uit
arbeid of overig inkomen) en de andere partner geen eigen inkomen heeft; tweeverdiener: een huishouden bestaande uit
een paar waarin beide partners inkomen hebben.[13] Het CBS hanteerde, eveneens in 2018, een ruimere definitie:
eenverdieners: particuliere huishoudens bestaande uit (echt)paren met of zonder kinderen van wie één persoon (de
hoofdkostwinner) in ieder geval inkomen heeft uit arbeid of eigen onderneming (en eventueel andere inkomsten);
tweeverdieners: zowel de hoofdkostwinner als diens partner hebben inkomen uit arbeid of eigen onderneming.[14] Het CBS
keek hierbij alleen naar paren onder de AOW-leeftijd. Alleen paren van wie beide paarleden onder de AOW-leeftijd zijn,
behoren tot de doelpopulatie. Door de ruimere definitie, komt het CBS logischerwijs op hogere aantallen uit dan het CPB:
610.000 kostwinnersgezinnen en 2,3 miljoen tweeverdienersgezinnen. De CBS-cijfers betreffen zowel paren met als zonder
kinderen. Het CPB is echter van mening dat de definitie die het CBS hanteert,[15] wellicht de term “eenverdiener” beter dekt,
maar minder goed aansluit op de terminologie die in de politieke discussie wordt gebruikt. Daarin gaat het volgens het CPB
vaak over de fiscale behandeling van paren waarin het stimuleren van participatie van de tweede verdiener centraal staat.[16]

Onafhankelijk van definitiekwesties blijkt ook uit de cijfers van het CBS dat de meeste kostwinnersgezinnen oudere
echtparen betreffen die vermoedelijk geen zorg meer hebben voor kinderen. Van de huishoudens met een hoofdkostwinner
onder de 35 jaar is namelijk bijna 90% tweeverdiener, bij de leeftijd 35-40 is dit ongeveer 85%, bij 40-45 jaar zo’n 82% en
zelfs bij 45-50 jaar is dit ruim 80%.[17] Bij de oudere echtparen neemt het aantal tweeverdieners snel af: 50-55 78%, 55-60
70% en 60-AOW nog geen 60%. Uit SCP onderzoek naar stellen met partners tussen 25 en 49 jaar blijkt bovendien dat het
klassieke kostwinnersmodel door minder dan één op de tien geënquêteerden als ideaal wordt gezien.[18]

Deze statistieken roepen de vraag op of nog wel gesteld kan worden dat het kostwinnersgezin op dit moment diepgeworteld
is in de Nederlandse samenleving. Feit is dat nog slechts een kleine minderheid van de huishoudens een kostwinnersgezin
betreft en dat daarvan de meerderheid oudere huishoudens zijn. Deze huishoudens worden niet getroffen door de
afschaffing van de overdraagbare algemene heffingskorting, omdat die alleen geldt als de niet-werkende partner op of na 1
januari 1963 is geboren en dus jonger dan 56 is.
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Dit neemt natuurlijk niet weg dat er een politieke wens kan zijn om via het belastingstelsel een wijziging in de dominante
huishoudvorm te bewerkstelligen, maar het moet dan wel worden onderkend dat dit voor de meerderheid van de
Nederlandse huishoudens gevolgen zal hebben ten bate van een kleine minderheid.

3 Draagkracht

Het uitgangspunt in rechtsstaten is dat de belastingdruk niet alleen op efficiënte, maar ook op rechtvaardige wijze moet
worden verdeeld over burgers. Daar is weinig discussie over, maar het probleem zit in de operationalisering van dit
uitgangspunt. Weliswaar wordt bij belastingen naar het inkomen het draagkrachtbeginsel over het algemeen breed als
uitgangspunt genomen, maar ook dit is een moeilijk te operationaliseren begrip. Zo vond het Zweedse
familiebelastingcomité (Familjeskatteberedningen) halverwege de jaren zestig dat een gezinsbelasting niet in
overeenstemming was met het draagkrachtbeginsel, omdat inkomen gerelateerd moest worden aan individuen.[19] Volgens
Hofstra (1939!) twijfelde de belastingwetenschap er in het algemeen gesproken niet over “dat het enigszins naïeve, doch bij
het groote publiek niettemin zo gangbare geloof, dat de zgn. draagkrachttheorie in staat is een ondubbelzinnige oplossing te
verschaffen van het vraagstuk van de rechtvaardige en juiste verdeling van belastingen, op een misvatting berust”.[20]

Bij de keuze tussen een individuele en een gezinsbelasting speelt allereerst de vraag welke draagkracht voor de
belastingheffing relevant is. Bij een gezinsbelasting is de gezinsdraagkracht het uitgangspunt, bij de individuele belasting de
draagkracht van het individu. Een belangrijke vraag in dit kader is of het leven in gezinsverband als een
draagkrachtverhogende factor moet worden gezien (hetgeen zou pleiten voor een zwaardere belasting van gezinnen en dus
niet voor een gezinsbelasting) of juist als draagkrachtverlagend (hetgeen zou pleiten voor een gezinsbelasting). Probleem is
dat het leven in een paar zowel draagkrachtverhogende als draagkrachtverlagende effecten heeft. Enerzijds moeten in een
gezin minimaal twee personen gevoed, gekleed en onderdak gebracht worden. Anderzijds brengt het samenleven
schaalvoordelen met zich zoals lagere huisvestingskosten. In het geval van een kostwinnersgezin komen daar nog de
voordelen bij van onbetaalde huishoudelijke werkzaamheden, verzorging en kinderopvang.[21] Bittker concludeert: “Thus, the
characteristics that, in the view of important segments of public opinion, affect taxpaying capacities and hence ought to be
taken into account in fixing tax liabilities are dispersed like patches in a crazy quilt. Every legislative disposition of the issues
must distinguish between taxpayers with equally plausible claims, and is therefore virtually fated to be both overinclusive
and underinclusive when judged from one perspective or another. It follows that there can be no peace in this area, only an
uneasy truce.”[22] Ook Rosen betwijfelt of de schaalvoordelen moeten worden meegewogen door fiscale beleidsmakers.[23]

Een andere draagkrachtvraag betreft de herverdeling tussen gezinnen als gevolg van een gezinsbelasting. Een
gezinsbelasting met een splitsingsstelsel bevoordeelt immers vooral kostwinnersgezinnen waarvan de buitenshuis
werkende partner een hoog inkomen heeft. Een dergelijk belastingstelsel ondermijnt derhalve de herverdelingsgedachte die
ten grondslag ligt aan het progressieve tarief. Vaak is echter de gedachte dat een dergelijke herverdeling te rechtvaardigen
is, omdat een gezinsbelasting met splitsing gezinnen met kleine kinderen helpt. De in onderdeel 2 genoemde statistieken
laten echter zien dat onder dergelijke gezinnen nauwelijks kostwinnersgezinnen voorkomen. De overgrote meerderheid van
de Nederlandse kostwinnersgezinnen zijn oudere stellen zonder afhankelijke kinderen. Ondersteuning van gezinnen met
kleine kinderen kan daarom beter met een gerichte maatregel plaatsvinden dan via een maatregel die aan alle
kostwinnersgezinnen ten goede komt. Dit geldt eveneens voor kostwinnersgezinnen waarvan één van beide partners
bijvoorbeeld vanwege een handicap of chronische ziekte niet kan werken.

Helaas heb ik geen statistieken kunnen vinden over de inkomenspositie van kostwinnersgezinnen, maar het lijkt er op dat
veel kostwinnersgezinnen tot de hogere inkomensgroepen behoren. Zo antwoordde de Staatssecretaris van Financiën op
Kamervragen dat 95.000 kostwinnersgezinnen een netto vermogen (exclusief de eigen woning) van minimaal € 60.000 had
(25.000 kostwinnersgezinnen hadden een netto vermogen van minimaal € 272.136).[24] In lijn daarmee stelde het CBS vast
dat kostwinnersgezinnen zonder kinderen het hoogste vermogen van alle huishoudens hebben: gemiddeld € 55.000.[25]

Bovendien constateerde het CBS dat de kostwinner van 422.300 kostwinnersgezinnen (70% van alle kostwinnersgezinnen)
een middelbare of hogere opleiding heeft.[26] Dit zijn allemaal indicatoren dat kostwinnersgezinnen over het algemeen tot
hogere inkomensgroepen behoren. Als dit inderdaad het geval is, zou een gezinsbelasting met splitsing derhalve tegen de
draagkrachtgedachte van de inkomstenbelasting, dat inkomen van hogere inkomensgroepen naar lagere inkomensgroepen
moet worden herverdeeld, ingaan. Het zou de discussie over de belastingheffing van kostwinnersgezinnen ten goede
komen als er cijfers beschikbaar zouden komen over de inkomenspositie van deze kostwinnersgezinnen. Dat maakt dat de
beslissing of een herverdeling naar deze gezinnen wenselijk is, beter geïnformeerd kan worden genomen. In de VS is
geconstateerd dat de gezinsbelasting tot een fiscaal privilege voor relatief rijke kostwinners leidt en dat dit over het
algemeen niet aan gezinnen met kleine kinderen ten goede komt. McClusky kwalificeerde dit fiscale voordeel als “aid for
unpaid affluent husband care”.[27] Ook in Nederland is de kostwinner in een eenverdienersgezin meestal een man (84%, in
80% van de tweeverdienersgezinnen is de hoofdkostwinner overigens ook een man).[28] Gezien de leeftijdsopbouw van de
Nederlandse kostwinnersgezinnen, zou een splitsingsstelsel ook in Nederland niet neerkomen op een ondersteuning van de
zorg voor jonge kinderen, maar ondersteuning van de zorg voor oudere, rijke echtgenoten.
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Het kan natuurlijk een beleidsdoel zijn om rijke mannen een belastingvoordeel te bieden om te bewerkstellingen dat hun
vrouw voor hen zorgt in plaats van dat ze buitenshuis gaat werken (in de hiervoor aangehaalde woorden van Baudet: “the
traditional role of supporting a husband”). In dat geval lijkt een gezinsbelasting met splitsing en het herinvoeren van de
overdraagbare algemene heffingskorting de aangewezen beleidskeuze.

4 Samenlevingsverband als solidaire leefeenheid

Art. 1:81 BW bepaalt: “Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het
nodige te verschaffen.” Een SCP-rapport uit 2018 concludeert hieruit dat economische afhankelijkheid tussen partners bij
wet is geregeld.[29] Uit de voor dit rapport afgenomen interviews bleek dat de vraag naar financiële afhankelijkheid gevoelig
ligt, waarbij gelijkwaardigheid in de relatie een belangrijke rol speelt.[30] Dit sluit volgens het rapport aan bij de opvatting over
een goede relatie, waarin je alles deelt, ook je geld.[31] Individuele economische zelfstandigheid botst met dit beeld van een
ideale relatie.[32]

Diverse auteurs betogen dat een gezin als een inkomensverwervende en inkomensbestedende eenheid moet worden
gezien en dat daarom een heffing naar gezinsdraagkracht gerechtvaardigd is, mede gebaseerd op de zorg- en
onderhoudsplicht die gehuwden en geregistreerde partners ten opzichte van elkaar hebben.[33] Volgens Stevens past in een
solidaire gemeenschap, zoals het gezin, geen individuele inkomensbeleving, hij vindt het solidariteitsprincipe een
wezenskenmerk van het gezin.[34] Gubbels constateert dat in een ruime meerderheid van de gevallen van een verdergaande
financiële verwevenheid sprake is en dat het principiële uitgangspunt is dat daarmee voor de belastingheffing rekening moet
worden gehouden.[35] Zij vindt het in dat geval willekeurig om in een belastingstelsel met progressieve tarieven de
draagkracht individueel vast te stellen, omdat partners onderling de betaalde en niet-betaalde arbeid en de daaruit
voortvloeiende voordelen verdelen en ze het dan onjuist vindt om voor de progressieve heffing aan te sluiten bij de
toevallige verdeling van betaalde arbeid, omdat partners elkaars draagkracht bepalen en beïnvloeden en het in haar visie
voor de draagkracht van ieder individu niet uitmaakt wie van beide partners het inkomen aanbrengt.[36] Ook de eerder
genoemde commissie die het Canadese belastingstelsel in de jaren zestig evalueerde, stelde: “Taxation of the individual in
almost total disregard for his inevitably close financial and economic ties with the other members of the basic social unit of
which he is ordinarily a member, the family, is in our view another striking instance of the lack of a comprehensive and
rational pattern in the present tax system. (…) We believe firmly that the family is today, as it has been for many centuries,
the basic economic unit in society. Although few marriages are entered into for purely financial reasons, as soon as a
marriage is contracted it is the continued income and financial position of the family which is ordinarily of primary concern,
not the income and financial position of the individual members.”[37]

Rosen stelde hier echter in 1977 tegenover: “Although many believe that sharing is a basic element of the marriage contract
which should be taken into account by the tax law, others find no compelling reason to treat married couples specially. (…)
Clearly, there is no theoretically correct solution to this question.”[38] Bittker was één van de door Rosen genoemde critici. Hij
stelde “By and large, tax theorists have espoused the doctrine ‘that taxpaying ability is determined by total family income
regardless of the distribution of such income among the members of the family,’ rather than the contrary theory ‘that the
family as a unit has no combined taxpaying ability per se; that its taxpaying ability is composed of the separate taxpaying
abilities of its individual members; and that the taxpaying ability of each of these is determined by the amount of income of
which he or she is the owner without reference to the income of the other members of the farmily.’ (…) A corollary of this
emphasis on the family’s consolidated income is that legal ownership of property and income within the family should be
disregarded in judging its taxpaying capacity. The contemporary women’s rights movement is a reminder of the long
struggle for married women’s property laws, whose underlying premise was that the division of legal rights between husband
and wife is a significant matter, not a trivial one. (…) It may be, therefore, that tax theorists have excessively downgraded
the importance of legal rights within the family, and that a swing of the pendulum is in the offing.”[39] Ook Rosen betwijfelt of
eigendomsrechten binnen gezinnen irrelevant zijn.[40] Volgens Zelenak is de perfecte (50-50) inkomenssplit een principieel
gevolg als men twee geloven aanhangt: ten eerste dat inkomen belast moet worden bij de persoon die consumeert (in
plaats van degene die het controleert) en het tweede geloof is dat echtgenoten in het typische huwelijk al het inkomen gelijk
verdelen, ongeacht wie het verdient. Volgens Zelenak is het eerste geloof verdedigbaar, maar past het niet goed in de rest
van het inkomstenbelastingsysteem, omdat in alle andere gevallen het inkomen wel bij degene die het controleert wordt
belast, zelfs binnen de rest van het gezin, omdat geen inkomen aan kinderen wordt toegerekend. Ten aanzien van het
tweede geloof wijst hij op sterk empirisch bewijs dat de kostwinner in een eenverdienersgezin aanzienlijke controle houdt
over hoe het inkomen wordt gebruikt. Zelfs als het resultaat technisch gedeelde consumptie is, kan dit primair de
voorkeuren van de kostwinner weerspiegelen.[41] Dit blijkt ook uit door het SCP afgenomen interviews waarin vrouwen
aangeven het moeilijk vinden iets voor zichzelf te kopen van het geld dat hun man heeft verdiend, zeker als het uitgaven zijn
waar hij het mogelijk niet mee eens is.[42]

Ik vermoed dat ook ten aanzien van dit argument het een kwestie van perceptie is en er geen absolute waarheid is. In de
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woorden van de Mirrlees Review: “Ultimately, the choice between individual and joint taxation depends on political value
judgements about how far people should be viewed as independent individuals and how far as couples.”[43]

5 De Social Development Goals (VN 2030 agenda): gendergelijkheid

Nederland heeft de ambitie en streeft ernaar alle door de regeringsleiders van de lidstaten van de Verenigde Naties
vastgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen[44] (in het Engels social development goals of SDGs) in 2030 te behalen.[45] Dit
betekent dat ook deze doelen een leidraad kunnen zijn bij het ontwikkelen van beleid. Het vijfde SDG is het bereik van
gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes. Dit doel omvat verschillende targets, waaronder 5.c Een
gezond beleid en afdwingbare wetgeving goedkeuren en versterken voor de bevordering van gendergelijkheid en de
zelfredzaamheid van alle vrouwen en meisjes op alle niveaus. De Europese Commissie stelde ten aanzien van dit vijfde
SDG dat gendergelijkheid één van de fundamentele waarden van de EU is en dat actief beleid noodzakelijk is om vrouwelijk
talent beter te gebruiken en de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en hun economische onafhankelijkheid te
verbeteren.[46] In een onderzoeksrapport voor het Europese Parlement werd hierover opgemerkt: “Any such ambition needs
to be linked with the overall design of the tax system, especially with regard to the position of the secondary earner.(…) Tax
systems and fiscal policy decisions affect women and men differently because tax regulations interact with socioeconomic
realities.”[47] Overigens is het bereiken van een situatie waarin ieder volwassen individu in eigen levensonderhoud kan
voorzien en voor zichzelf kan zorgen al sinds 1985 een hoofddoelstelling van het Nederlandse emancipatiebeleid.[48]

Als het vijfde SDG als uitgangspunt wordt genomen, ligt een overgang naar een gezinsbelasting niet voor de hand. Omdat
een gezinsbelasting, zoals besproken in onderdeel 2 en 3 van deel 1 van dit tweeluik, leidt tot een hogere marginale
belastingdruk op de minstverdienende partner, in het bijzonder wanneer de andere partner een hoog belast inkomen heeft,
de minstverdienende partner, ook in Nederland zo bleek in onderdeel 3 van dit deel, bijna altijd een vrouw is, heeft een
dergelijk belastingstelsel door de grote arbeidsaanbodelasticiteit een ontmoedigend effect op toetreding tot de arbeidsmarkt
en het verwerven van financiële onafhankelijkheid. Smalley concludeerde voor de VS dat gegeven het feit dat de
meerderheid van de minstverdienende partners vrouw is, een gezinsbelasting genderstereotypen in arbeidsmarktdeelname
versterkt, omdat het vrouwen aanmoedigt om uit de arbeidsmarkt te treden.[49] Volgens haar is het Amerikaanse
belastingsysteem, ook door joint filing, een bron van genderongelijkheid. Ook Guner, Kaygusuz en Ventura merkten op dat
de Amerikaanse gezinsbelasting vooringenomen is ten opzichte van deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en een
substantieel obstakel is voor deelname aan de arbeidsmarkt.[50] Het eerder genoemde Zweedse familiebelastingcomité vond
dat draagkracht niet afhankelijk moest worden gemaakt van geslacht of burgerlijke staat en dat een gezinsbelasting een
obstakel was voor toetreding van vrouwen tot de arbeidsmarkt en een belemmering vormde voor het bereiken van het doel
van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.[51] Gunnarsson and Erikson kwamen dan ook tot de conclusie dat een individueel
belastingsysteem een belangrijk middel is om gendergelijkheid te vergroten.[52]

In Nederland was de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt de afgelopen eeuw relatief laag, zij het dat er de
afgelopen vijftig jaar sprake is van een stijging: tussen 1969 en 2016 steeg de arbeidsparticipatie van vrouwen van 35,1%
naar 65,1%.[53] De meeste vrouwen, 75%, werken echter parttime (tegenover 25% van de mannen).[54] Hierin wijkt
Nederland significant af van andere landen.[55] Dit is anders dan in 1969 toen de vrouwen die werkten, meestal fulltime
werkten (toen werkte slechts 39% van de vrouwen en 8% van de mannen parttime). De (betaalde) werkweek van een
Nederlandse vrouw was in 2016 gemiddeld 10 uur korter dan die van een man: gemiddeld 26 uur versus 36 uur.[56] Mannen
waren verantwoordelijk voor 61,9% van het totaal aantal betaald gewerkte uren en vrouwen voor 38,1%.

Het SCP heeft uit de 2014- en 2016-editie van de tweejaarlijkse enquête Emancipatie-opinies (EMOP) de opinies over
financiële onafhankelijkheid gedestilleerd van 1500 mannen en vrouwen tussen de 25 en 49 jaar en daarnaast in 2014 en
2015 explorerende interviews over dit thema gehouden met twintig paren met jonge kinderen. Uit de EMOP-enquête blijkt
dat de helft van de geënquêteerden als ideaal heeft dat partners werk buitens- en binnenshuis evenredig verdelen en de
meeste anderen het anderhalfverdienersmodel als ideaal hebben, waarbij opvalt dat mannen wat vaker voorstander zijn van
het 50%-model en meer vrouwen het anderhalfverdienersmodel ideaal vinden.[57] Overigens wordt het ideaal van een
evenredige verdeling in 75% van de gevallen niet bereikt en werken vrouwen vaak minder dan het door stellen aangegeven
ideaal: het anderhalfverdienersmodel is dominant. Uit de EMOP-enquête blijkt ook dat veel vrouwen vinden dat hun partner
genoeg moet verdienen om als gezin van te kunnen leven. In de interviews omschrijven de anderhalfverdieners het inkomen
van de vrouw als een “extraatje”, “een leuk zakcentje”, “een salarisje”. Maar 20% van de geenquêteerde vrouwen en 12,5%
van de mannen vindt dat een vrouw genoeg moet verdienen om indien nodig met het gezin van te kunnen leven.[58] Slechts
40% van de ondervraagden vindt dat een vrouw een inkomen moet hebben dat hoog genoeg is om na een scheiding
zelfstandig met kinderen van te kunnen leven.[59] Meer dan de helft van de mannen vindt wel dat de financiële
afhankelijkheid eindigt wanneer de relatie wordt ontbonden: zij vinden partneralimentatie niet meer van deze tijd (slechts
33% van de vrouwen deelt deze mening). Uit de interviews bleek dat mannen en vrouwen geen rekening willen houden met
rampscenario’s als een scheiding of overlijden: “wie dan leeft, wie dan zorgt” en bovendien gaan ze ervan uit dat dit hen niet
zal overkomen. Rekening houden met een scheiding voelt voor veel respondenten als een gebrek aan vertrouwen in de
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relatie. Het SCP wijst er op dat dit in de psychologie “ongegrond optimisme” wordt genoemd: het vermogen om te denken
dat rampspoed jou minder snel overkomt dan andere mensen, en leuke dingen juist vaker. Nederlanders, Finnen en
Zweden blijken daar relatief goed in te zijn, mede vanwege het sociale-zekerheidssysteem dat mensen het vertrouwen geeft
dat het nooit echt helemaal fout kan gaan.[60]

De keuze voor deeltijdwerk of niet werken wordt vaak gepresenteerd als een persoonlijke keus, waar vrouwen gelukkig mee
zijn en waar de overheid zich niet mee moet bemoeien.[61] Feit is echter dat als gevolg van hun lage
arbeidsmarktparticipatie, veel Nederlandse vrouwen (40,9%) niet financieel onafhankelijk zijn, dat wil zeggen niet minimaal
70% van het minimumloon verdienen, het bijstandsniveau (in 2019: € 979 per maand, dus zeker geen vetpot en onder de
armoedegrens).[62] Zolang deze vrouwen getrouwd zijn met een verdienende partner, hoeft dat geen probleem te zijn. In
Nederland eindigt inmiddels echter 40% van alle huwelijken in een scheiding, een percentage dat al jaren een opwaartse
trend vertoont. Zoals de oma van publiciste Yesim Candan veertig jaar geleden al stelde: “Het huwelijk is een gokspel, je
weet nooit waar je eindigt.”[63] Een gehuwde vrouw loopt in Nederland statistisch gezien grote kans om op enig moment voor
zichzelf te moeten kunnen zorgen. Zeker als gedurende lange tijd niet is gewerkt, zal dit moeilijk zijn, hetgeen versterkt
wordt door het terugbrengen van de termijn voor partneralimentatie naar vijf jaar.[64] Een vijftigjarige gescheiden vrouw die
vorig jaar in het Volkskrant Magazine werd geciteerd, stelde: “Dat ik gestopt ben met werken tijdens mijn huwelijk om voor
de kinderen te zorgen, verwijt ik mijzelf eeuwig.”[65] Ook in een huwelijk dat niet stukloopt, is financiële onafhankelijkheid van
belang. Een eenverdienersgezin is immers onevenredig afhankelijk van de gezondheid van de kostwinner. Een financieel
adviseur ontraadde in NRC dan ook elk stel het kostwinnersmodel vanwege de grote financiële risico’s — met name voor de
vrouw — als de kostwinner ziek wordt, arbeidsongeschikt raakt of sterft.[66] Sheryl Sandberg, de Chief Operating Officer van
Facebook schreef in haar boek Lean in: “Als vrouwen zelf geld verdienen, leren ze beter beslissingen te nemen in huis,
hebben ze in geval van echtscheiding financiële zekerheid en het kan een belangrijke veiligheidsklep voor later zijn, want
vrouwen worden vaak ouder dan hun partner.”[67] Het SCP observeerde twee argumenten voor het belang van financiële
onafhankelijkheid van vrouwen: het belang voor de autonomie en weerbaarheid van vrouwen en een verminderde financiële
kwetsbaarheid als de partner werkloos of arbeidsongeschikt raakt en een verkleinde kans op armoede als de relatie
stukloopt of de partner overlijdt.[68]

Een vrouw die niet in staat is om zichzelf van voldoende inkomen te voorzien, zal uiteindelijk beroep doen op de
samenleving in de vorm van toeslagen en bijstand. Daarmee is financiële onafhankelijkheid van vrouwen ook een zaak van
de samenleving en de overheid en niet louter een persoonlijke keuze, omdat de samenleving de rekening van
afhankelijkheid gepresenteerd krijgt. Het bevorderen van de emancipatie en de economische zelfstandigheid was ook
nadrukkelijk één van de argumenten voor de afbouw van de overdrachtsmogelijkheid van de algemene heffingskorting.[69]

Ook Stevens heeft er, zij het in een andere context, op gewezen dat waar persoonlijk gedrag de samenleving met extra
kosten opzadelt, dit ook de collectiviteit raakt en zodoende tevens een overheidsaangelegenheid wordt, die ook de fiscaliteit
raakt. Hij verwachtte dat de verhouding tussen persoonlijke keuzevrijheid en de publieke kostenverdeling een steeds
nadrukkelijker onderwerp van publiek debat zal worden, een discussie die naar zijn mening nog nijpender wordt in een
vergrijzende samenleving. Hij stelde in dat kader de vraag hoe ver de maatschappelijke bereidheid reikt om de kosten te
dragen die voortvloeien uit de als “persoonlijk” geclaimde levensstijl.[70]

Als het bereiken van SDG 5 dus inderdaad een uitgangspunt is van het Nederlandse beleid, ligt een overgang naar een
gezinsbelasting en het terugdraaien van de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting niet voor de hand. Dit zou
immers empirisch bewezen juist financiële onafhankelijkheid van vrouwen bevorderen en gaat daarmee lijnrecht in tegen
het SDG dat alle vrouwen en meisjes zelfredzaam moeten zijn. Vanzelfsprekend is de wens om dit SDG al dan niet te willen
bereiken een politieke afweging.

6 Het sociale contract en profijtbeginsel in tijden van vergrijzing

Met een vergrijzende Nederlandse samenleving zijn er steeds minder werkenden om de algemene middelen die nodig zijn
om zaken als AOW, gezondheidszorg en sociale zekerheid op te brengen: het is in zekere zin “alle hens aan dek”. In de
politieke filosofie wordt de notie van het sociaal contract gebruikt: een impliciete overeenstemming (tacit consent) tussen
individuen in een samenleving om aan de wetten en normen van die samenleving te voldoen in ruil voor de voordelen van
het lidmaatschap van die samenleving. De gedachte is dat individuen een deel van hun individuele vrijheid opgeven in ruil
voor bescherming door de samenleving. Socrates gebruikte reeds de notie van het sociale contact en in de verlichting is
deze theorie verder ontwikkeld, in het bijzonder door Thomas Hobbes, John Locke en Jean-Baptiste Rousseau. In de vorige
eeuw heeft John Rawls’ werk over het sociaal contract grote invloed gehad, ook op het juridische denken.

Vanuit de gedachte van het sociale contract zou gesteld kunnen worden dat eenieder die bepaalde capaciteiten heeft, ook
naar die capaciteiten zou moeten bijdragen aan de samenleving. Dit linkt ook aan Tinbergens belasting op bekwaamheid
(later aangehaald als talent tax): Volgens Tinbergen zou een ideale draagkrachtheffing niet op inkomen, maar op talent
gebaseerd moeten zijn: niet zozeer belasten wat iemand verdient, maar wat iemand zou kunnen verdienen.[71] Rawls, die
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hier overigens een tegenstander van is, noemt dit een ability tax: een belasting op wat mensen zouden kunnen bereiken in
economische termen in plaats van wat zij verkiezen te bereiken. Onder een dergelijke belastingheffing zou het probleem
van het kostwinnersgezin niet bestaan. Een niet-werkende partner die ook niet kan werken, bijvoorbeeld vanwege een
chronische ziekte of handicap, zou onder deze belasting niet worden belast. Een hoog opgeleide partner die er zelf voor
kiest om niet, of minder dan mogelijk zou zijn, te werken, zou op dezelfde wijze worden belast als iemand die fulltime werkt.
Belastingheffing zou daarmee een stimulans worden om talenten volledig in te zetten en naar vermogen bij te dragen aan
de samenleving. In ruil daarvoor zou de samenleving ook moeten zorgen voor zaken als kinderopvang die het ook
daadwerkelijk mogelijk maken om talenten te gelde te maken. Dat dit mogelijk is bewijst Zweden, waar de meeste vrouwen
fulltime werken, kinderen vijf dagen naar de kinderopvang gaan en — maar dit lijkt voor Nederlanders die meer dan drie
dagen naar de crèche sociaal niet acceptabel vinden,[72] moeilijk te geloven — als gelukkige jonge mensen met een goede
band met hun ouders opgroeien. Van belang is dat het uiteraard nog steeds mogelijk zou zijn om niet te werken. In dat
geval zou de werkende partner financieel moeten bijspringen om de belasting van de niet-werkende partner te betalen en zo
toch de bijdrage aan de samenleving te doen.

Een dergelijke talentenbelasting komt om voor de hand liggende praktische redenen niet verder dan een
gedachtenexperiment. Hasen wijst er echter op dat dezelfde overwegingen die een ideaal ondersteunen, ook een invloed
hebben op fiscale beleidsvragen in de echte wereld, omdat de ideale theorieën in een normatieve standaard voorzien
waartegen werkelijke belastingsystemen geëvalueerd kunnen worden.[73] Hij toetst daarom de gezinsbelasting die het
eenverdienersgezin bevoordeelt, aan deze theorie. Hij wijst erop dat aan deze gezinsbelasting de normatieve aanname ten
grondslag ligt dat het huishouden de juiste economische eenheid voor belastingheffing is en dat daarom het inkomen van
beide partners moet worden gemiddeld voor belastingdoeleinden. Hij wijst erop dat een aanname in die benadering is dat
een partner die niet buitenshuis werkt, geen inkomen, zoals een voordeel omdat zij niet werkt, geniet. Als echter niet
monetair inkomen, maar de bekwaamheid om inkomen te verwerven de juiste maatstaf is om belastingplicht te bepalen, dan
lijkt het voordeel voor paren met ongelijk monetair inkomen volgens hem ongerechtvaardigd.

Ook geeft deze theorie een rationale voor het feit dat een eenverdienersgezin in het individuele stelsel zwaarder wordt
belast dan een tweeverdienersgezin. De niet buitenshuis werkende partner die wel zou kunnen werken, profiteert immers
van voordelen van de samenleving, zoals een AOW-uitkering, zorg en wegen.[74] Een wat zwaardere belastingdruk op de
buitenshuis werkende partner biedt een compensatie voor het feit dat de niet-werkende partner niet naar arbeidsvermogen
bijdraagt aan die collectieve voorzieningen, maar zich richt op het private belangen van het huishouden en het gezin, zoals
we eerder hebben gezien, in de meeste gevallen de verzorging van haar goed verdienende man, en haar eigen behoefte
aan vrije tijd. Naar analogie van het voorbeeld van mijn moeder en het Duitse echtpaar: als we het logisch vinden dat de
man de taxirit van zijn vrouw betaalt als ze geen eigen inkomen heeft en we niet verwachten dat mijn moeder die kosten
voor 1/6 draagt, dan lijkt het even logisch dat de werkende partner een extra belastingbijdrage aan de samenleving doet als
compensatie voor de ontbrekende bijdrage van zijn vrouw.

De theorie van het sociale contract en de talentenbelasting wijzen derhalve eerder in de richting van een individuele
belasting dan van een gezinsbelasting en ondersteunen de afschaffing van de overdraagbare heffingskorting.

7 Conclusie

Wat ik met dit tweeluik hoop te hebben laten zien is dat de keuze tussen een gezinsbelasting en gezinsbevoordelende
elementen in een individuele belasting enerzijds en een individuele belasting anderzijds, diverse implicaties heeft op onder
meer het gebied van economische efficiëntie, gendergelijkheid en gedragsreacties, maar ook dat veel verschillende factoren
een (impliciete) rol kunnen spelen bij die keuze. Het debat kan naar mijn mening alleen goed worden gevoerd als die
impliciete aannames en doelen die men wenst te bereiken transparant worden gemaakt, zodat de aannames zelf ook
onderwerp van debat, in plaats van uitgangspunt zijn. In het kader van de Mirrlees Review werd hierover terecht opgemerkt:
“one cannot hope to say how best to design taxes and transfers both without knowing how individuals will respond, and
without specifying what one is trying to achieve overall. Often these two elements are confused in policy debates.”[75]

Ik hoop eveneens duidelijk te hebben gemaakt dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag of het gezin of het individu als
belastingplichtige moet worden aangemerkt. Diverse auteurs hebben erop gewezen dat de uiteindelijke keuze afhankelijk is
van subjectieve en politieke voorkeuren en opvattingen.[76] Op grond van efficiëntie-overwegingen, het beperken van
welvaartsverlies, verdient een individuele belasting de voorkeur vanwege de grotere elasticiteit van arbeidsaanbod van
gehuwde vrouwen dan van gehuwde mannen. Het kostwinnersgezin lijkt niet langer de facto of als ideaal geworteld te zijn in
de Nederlandse samenleving, waardoor traditie geen sterk argument voor een gezinsbelasting lijkt. Een politieke wens om
van het kostwinnersgezin een dominante samenlevingsvorm te maken, is echter wel een valide argument voor een
gezinsbelasting. Een gezinsbelasting lijkt tegen het draagkrachtprincipe in te gaan, omdat het vooral een herverdeling naar
oudere, rijkere kostwinnersgezinnen tot gevolg heeft. Als het beleidsdoel echter is dat vrouwen zich moeten richten op de
verzorging van hun man, is een gezinsbelasting een geschikt middel om dat doel te bereiken. In Nederland wordt vaak als
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belangrijk argument voor een gezinsbelasting aangevoerd dat het gezin een solidaire leefeenheid is. In de Amerikaanse
literatuur wordt echter betwijfeld of dat beginsel van “alles samen delen” wel zo absoluut is en wordt gewezen op empirisch
bewijs — bevestigd door Nederlands onderzoek — dat degene die het inkomen verdient, daar gewoonlijk ook de controle op
houdt. Een groot deel van de mannen is bovendien van mening dat aan die solidariteit direct een einde moet komen na een
scheiding. Voor het bereiken van het SDG 5, gendergelijkheid en zelfredzaamheid van vrouwen en meisjes, is een
individuele belasting geschikter dan een gezinsbelasting, omdat een gezinsbelasting financiële afhankelijkheid van vrouwen
stimuleert. Veel Nederlandse vrouwen zijn niet financieel onafhankelijk. Dit wordt vaak als een persoonlijke keuze
gepresenteerd waar de overheid zich niet in moet mengen, maar als het mis gaat, bijvoorbeeld door een scheiding,
werkloosheid van de kostwinner of zijn overlijden, gaan Nederlanders er wel van uit dat de samenleving in de vorm van
overheidsondersteuning de helpende hand biedt. Gezien de hoge scheidingspercentages is deze financiële afhankelijkheid
vanwege de afwenteling van de financiële gevolgen daarvan op de samenleving dus ook een overheidszaak en kan er dus
ook een reden zijn voor de overheid om hier beleid op te voeren. Als het uitgangspunt is dat eenieder naar vermogen zou
moeten bijdragen aan de overheidsuitgaven, ligt een individuele belasting meer voor de hand dan een gezinsbelasting. De
zwaardere belasting van de kostwinner in een individuele belasting vormt dan een gedeeltelijke compensatie van het niet
aan de collectieve middelen bijdragen door de niet-werkende partner, die daar wel van profiteert. De argumenten die tegen
een gezinsbelasting spreken, gelden eveneens voor het niet terugdraaien van de afbouw van de overdracht van de
heffingskorting.

Zelenak wees erop dat “there is no way to develop rules for the tax treatment of marriage that will make everyone happy”.[77]

Wel wijzen diverse auteurs erop dat een vlaktaks het probleem kan verminderen.[78] In dat opzicht zal door de voorgenomen
tariefsaanpassingen in de komende jaren, waardoor de Nederlandse inkomstenbelasting nog maar twee tarieven zal
hebben, het probleem voor de kostwinnersgezinnen met lage inkomens vanzelf kleiner worden. De staatssecretaris heeft de
Tweede Kamer daar ook op gewezen.[79]

Hoe het afliep met mijn moeder en het Duitse echtpaar? Ze ging niet in discussie, maar betaalde de taxichauffeur toen ze
uitstapte een derde van de ritprijs.[80] Mijn inmiddels gepensioneerde, maar voorheen werkende (en al bijna vijftig jaar met
mijn vader gehuwde), moeder was altijd al voorstander van het individuele systeem.

 
Voetnoten

[1]
Hoogleraar Belastingrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, Visiting professor in Tax Law Lund University School of Economics and Management,
tevens werkzaam bij Allen & Overy LLP, Amsterdam. Dit artikel maakt onderdeel uit van haar onderzoeksproject in Lund.

[2]
https://www.nu.nl/geldzaken/6004978/jouw-belastingcenten-aanrechtsubsidie-past-in-de-nederlandse-traditie.html

[3]
T. Baudet, ‘Houellebecq’s Unfinished Critique of Liberal Modernity’, American Affairs Volume III, Number 2 (Summer 2019), p. 213-224.

[4]
D.R. Lassila, M. Smith & D. Zhang, ‘Negative Social and Economic Effects of the Marriage Penalty Tax on Women and Society’, Journal of Accounting
& Finance, 18(5), 2018, p. 86-104. Ik heb de SSRN-versie gebruikt die beschikbaar is via https://ssrn.com/abstract=3139992 de citaten staan op p. 7,
10 en 16.

[5]
Å. Gunnarsson, Introducing independent income taxation in Sweden in 1971, FairTax Working Paper Series no. 2, 2016, p. 4.

[6]
Royal Commission, Report of the Royal Commission on Taxation 3, Ottawa 1966, p. 124.

[7]
B.I. Bittker, ‘Federal income taxation and the family’, Stanford Law Review 27(6), 1975, p. 1397.

[8]
H.S. Rosen, ‘Is it time to abandon joint filing?’, National Tax Journal vol. 30, no. 4, december 1977, p. 428.

[9]
M.T. McCluskey, ‘Taxing the family work: aid for affluent husband care’, Columbia Journal for Gender and Law, 2011, 21.1, p. 112.

[10]
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71486ned/table?dl=1452A en
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71487NED/table?dl=116F9&ts=1575971971994.

[11]

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B3F4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 10-02-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 8/12

https://www.nu.nl/geldzaken/6004978/jouw-belastingcenten-aanrechtsubsidie-past-in-de-nederlandse-traditie.html
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3139992
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71486ned/table?dl=1452A
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/71487NED/table?dl=116F9&ts=1575971971994
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B3F4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


H. de Boer, E. Jongen & P. Koot, Optimal taxation of secondary earners in the Netherlands: has equity lost ground?, CPB Discussion Paper 375, 2018,
p. 20.

[12]
H. de Boer, E. Jongen & P. Koot, De belastingdruk van een- en tweeverdieners vanaf 2005, CPB-achtergronddocument, 15 februari 2018, p. 4.

[13]
H. de Boer, E. Jongen & P. Koot, De belastingdruk van een- en tweeverdieners vanaf 2005, CPB-achtergronddocument, 15 februari 2018, p. 4.

[14]
M. van den Brakel, K. Gidding & B. Huynen, Financiële situatie van een- en tweeverdieners, CBS augustus 2018, p. 4.

[15]
Dit overigens zonder het CBS te noemen.

[16]
H. de Boer, E. Jongen & P. Koot, De belastingdruk van een- en tweeverdieners vanaf 2005, CPB-achtergronddocument, 15 februari 2018, p. 4.

[17]
M. van den Brakel, K. Gidding & B. Huynen, Financiële situatie van een- en tweeverdieners, CBS augustus 2018, p. 6.

[18]
W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen, SCP december 2018, p. 22.

[19]
Å. Gunnarsson, Introducing independent income taxation in Sweden in 1971, FairTax Working Paper Series no. 2, 2016, p. 7-8.

[20]
H.J. Hofstra, ‘Het einde van de draagkrachttheorie’, Weekblad der directe belastingen, nr. 3495, p. 277.

[21]
B.I. Bittker, ‘Federal income taxation and the family’, Stanford Law Review 27(6), 1975, p 1422-1423.

[22]
B.I. Bittker, ‘Federal income taxation and the family’, Stanford Law Review 27(6), 1975, p 1443.

[23]
H.S. Rosen, ‘Is it time to abandon joint filing?’, National Tax Journal vol. 30, no. 4, december 1977, p. 423.

[24]
Tweede Kamer, Aanhangsel van de Handelingen, 2017-2018, 2028, antwoord op vraag 7.

[25]
M. van den Brakel, K. Gidding & B. Huynen, Financiële situatie van een- en tweeverdieners, CBS augustus 2018, p. 11.

[26]
M. van den Brakel, K. Gidding & B. Huynen, Financiële situatie van een- en tweeverdieners, CBS augustus 2018, p. 21.

[27]
M.T. McCluskey, ‘Taxing the family work: aid for affluent husband care’, Columbia Journal for Gender and Law, 2011, 21.1, p. 109-218.

[28]
M. van den Brakel, K. Gidding & B. Huynen, Financiële situatie van een- en tweeverdieners, CBS augustus 2018, p. 5.

[29]
W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen, SCP december 2018, p. 50.

[30]
W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen, SCP december 2018, p. 68.

[31]
W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen, SCP december 2018, p. 81.

[32]
W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen, SCP december 2018, p. 107.

[33]
Stevens wil de optionele gezinsbelasting om die reden beperken tot gehuwden en geregistreerde partners L.G.M. Stevens, Fiscaal gezinsbeleid,
Deventer 2006, p. 55.

[34]
L.G.M. Stevens, Fiscaal gezinsbeleid, Deventer 2006, p. 42.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B3F4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 10-02-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 9/12

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B3F4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


[35]
N.C.G. Gubbels, Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting, Deventer 2011, p. 208, 214 en 242.

[36]
N.C.G. Gubbels, Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting, Deventer 2011, p. 208, 214 en 248.

[37]
Royal Commission, Report of the Royal Commission on Taxation 3, Ottawa 1966, p. 122-123.

[38]
H.S. Rosen, ‘Is it time to abandon joint filing?’, National Tax Journal vol. 30, no.4, december 1977, p. 423-428.

[39]
B.I. Bittker, ‘Federal income taxation and the family’, Stanford Law Review 27(6), 1975, p. 1392-1394.

[40]
H.S. Rosen, ‘Is it time to abandon joint filing?’, National Tax Journal vol. 30, no. 4, december 1977, p. 423-428.

[41]
L.A. Zelenak, ‘Doing Something About Marriage Penalties: A Guide for the Perplexed’, Tax Law Review 54, 2000, p. 27-28.

[42]
W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen, SCP december 2018, p. 67.

[43]
J. Mirrlees et al., Tax by design, Oxford, 2011, p. 66.

[44]
https://sustainabledevelopment.un.org, er is ook een Nederlandse website: www.sdgnederland.nl, hierop staan alle doelen en de toelichting in het
Nederlands, die vertalingen heb ik in dit artikel gebruikt.

[45]
Kamerstukken II 2016/017, 26485, 232.

[46]
European Commission, Next steps for a sustainable European future European action for sustainability, COM/2016/0739 final.

[47]
Å. Gunnarsson, M. Schratzenstaller & M. Spangenberg, Gender equality and taxation in the European Union. Study for the FEMM Committee,
European Union 2017, p. 8, 11.

[48]
Beleidsplan Emancipatie. Kamerstukken II 1984/85, 19052, 1-19.

[49]
K.E. Smalley, ‘Participating equally: using tax policy to improve female workforce and management participation in the 21st century’, Hastings Women’s
Law Journal 2018, no. 29, p. 55-79.

[50]
N. Guner, R. Kaygusuz & G. Ventura, ‘Taxing women: A macroeconomic analysis’, Journal of monetary economics, no. 59, 2012, p. 111-128.

[51]
Å. Gunnarsson, Introducing independent income taxation in Sweden in 1971, FairTax Working Paper Series no. 2, 2016, p. 7-8.

[52]
Å. Gunnarsson & M. Eriksson, ‘Eliminating the secondary earner bias. Policy lessons from the introduction of partial individual taxation in Sweden in
1971’, Nordic Tax Journal2017, 1, p. 89-99.

[53]
CBS, Groei arbeidsdeelname afgevlakt, 14 september 2017.

[54]
CBS, Hoe groot is het onbenut arbeidspotentieel, 30 augustus 2017.

[55]
OECD, Closing the gender gap: act now, 2012.

[56]
CBS, Hoe groot is het onbenut arbeidspotentieel, 30 augustus 2017.

[57]
W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen, SCP december 2018, p. 22.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B3F4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 10-02-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 10/12

https://sustainabledevelopment.un.org/
http://www.sdgnederland.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?q=(c.product-area==%22sgd%22)and(dt.creator==%22Eerste Kamer der Staten-Generaal%22)and((dt.type==%22Kamerstuk%22)and(w.dossiernummer==%222016%22))&zv=&col=Kamerstuk&hist=1
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?q=(c.product-area==%22sgd%22)and(dt.creator==%22Tweede Kamer der Staten-Generaal%22)and(w.vergaderjaar==%221984-1985%22)and((dt.type==%22Kamerstuk%22)and(w.dossiernummer==%2219052%22)and(w.ondernummer==%221%22))&zv=&col=Kamerstuk&hist=1
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/resultaten?q=(c.product-area==%22sgd%22)and(dt.creator==%22Tweede Kamer der Staten-Generaal%22)and(w.vergaderjaar==%221984-1985%22)and((dt.type==%22Kamerstuk%22)and(w.dossiernummer==%2219052%22)and(w.ondernummer==%221%22))&zv=&col=Kamerstuk&hist=1
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B3F4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


[58]
W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen, SCP december 2018, p. 51.

[59]
W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen, SCP december 2018, p. 83.

[60]
W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen, SCP december 2018, p. 110.

[61]
Onder meer J.M.H.F. Teunissen, ‘Vrijheid, gelijkheid en belastingen’, WFR 2010/674-702 en N. Gubbels, Noot bij Antwoorden vragen over CPB-
publicatie ‘Eenverdieners onder druk’, NL Fiscaal 2018/1092.

[62]
M. van den Brakel, K. Gidding & B. Huynen, Financiële situatie van een- en tweeverdieners, CBS augustus 2018.

[63]
Quote in Elif Isitman, Te lang was Nederland onverschillig onder de noemer van tolerantie (interview met PvdA-politica Keklik Yücel, journaliste Fidan
Ekiz, publiciste Yesim Candan en D66-politica Meryem Cimen), het Financieele Dagblad 10 augustus 2019, p. 13-17, quote op p. 14.

[64]
Wet herziening partneralimentatie, Staatsblad 2019, 283, deze zal op 1 januari 2020 ingaan (Staatsblad 2019, 352). Dorothé Duijves schreef naar
aanleiding van het wetsvoorstel (34231) in haar opinie ‘Scheiding benadeelt de moeder’, NRC Handelsblad 23 juni 2018: “de achterstand op de
arbeidsmarkt, opgelopen door de zorg voor kinderen, maakt dat veel van hen de carrièreboot hebben gemist. De gemiddelde leeftijd van de gescheiden
vrouw, 44 jaar, helpt ook niet mee.”

[65]
Evelien van Veen, ‘Leren loslaten aan de rand van het zwembad’, V Zomer Magazine, 14 juli 2018, p. 21-25 (quote op p. 24).

[66]
R. de Gruyter, ‘Kostwinner ziek, gezin in de problemen’, NRC Handelsblad 31 januari 2019.

[67]
Sheryl Sandberg, Lean in, Utrecht 2018 (de door mij gebruikte vierde druk van de Nederlandse vertaling van het oorspronkelijk Engelstalige boek uit
2013), p. 141.

[68]
W. Portegijs, Ons geld. Vrouwen en mannen over het belang van inkomen en economische zelfstandigheid voor vrouwen, SCP december 2018, p. 10.

[69]
Kamerstukken II 1998/99, 26727, 3, p. 17.

[70]
L.G.M. Stevens, ‘Het zure van zoet: de suikertaks’, WFR 2018/98, p. 662-663.

[71]
J. Tinbergen, Belasting op bekwaamheid, Intermediair 1970, 30-6, p. 1-3.

[72]
K. Putters, ‘Doorbreek achterhaalde Nederlandse cultuur rond vrouwenemancipatie en deeltijdwerken’, het Financieele Dagblad 6 oktober 2018.

[73]
D. Hasen, ‘Liberalism and ability taxation’, Texas law review, 85, 2007, p. 1072-1073.

[74]
In dit kader verwijs ik naar de column van Marianne Zwagerman in Trouw van 18 juni 2019, ‘Wie meer zoekt vindt minder’, waarin zij vrouwen onder
meer oproept meer uren te maken en meer reistijd te accepteren: “Ik heb nog een tip voor vrouwen: koop een cabrio, gooi het dak eraf, met de wind
door je haar naar het werk. Dan stijgt je welzijn. En betaal je ook eindelijk eens mee aan de wegen die op kosten van werkende mensen zijn
aangelegd.”

[75]
M. Brewer; E. Saez; A. Shephard, ‘Means testing and tax rates on earnings’, in: S. Adam et al., Dimensions of tax design, Oxford 2010, p. 95.

[76]
In deze zin onder meer L.G.M. Stevens, Fiscaal gezinsbeleid, Deventer 2006, p. 42, B.I. Bittker, ‘Federal income taxation and the family’, Stanford Law
Review 27(6), 1975, p. 1426.

[77]
L.A. Zelenak, ‘Doing Something About Marriage Penalties: A Guide for the Perplexed’, Tax Law Review 54, 2000, p 74.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B3F4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 10-02-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 11/12

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26727-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26727-3.html
http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B3F4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl


[78]
L.G.M. Stevens, Fiscaal gezinsbeleid, Deventer 2006, p. 6, L.A. Zelenak, ‘Doing Something About Marriage Penalties: A Guide for the Perplexed’, Tax
Law Review 54, 2000, p. 76.

[79]
Brief van 26 april 2018, 2018-0000062511, V-N 2018/27.4 en Fiscale beleidsagenda 2019, brief van 27 mei 2019, 2019-0000083393, V-N 2019/29.3.

[80]
Mijn moeder, die ik deze passages ter controle heb laten lezen, hecht er aan op te merken dat ze daarnaast ook een fooi heeft gegeven.

Link: http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B3F4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
Alle (auteurs-)rechten op dit document berusten bij Wolters Kluwer Nederland B.V. of haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk
voorbehouden. Dit document is gegenereerd op 10-02-2020. Kijk voor meer informatie over de diensten van Wolters Kluwer op www.w
olterskluwer.nl

Pagina 12/12

http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2B3F4&cpid=WKNL-LTR-Nav2
http://www.wolterskluwer.nl
http://www.wolterskluwer.nl

