
Voordelen door samenvoeging OZB en afvalstoffenheffing 

Leu er kunnen we 
het niet maken, wel 

ree tv aar 
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Ondanks de rijkdom in Nederland 
zijn er genoeg gemeenten waar 

het geld ontbreekt voor allerlei 
zaken die van groot belang zijn 

voor de gewone burger. Omdat 
het geld wegvloeit naar prestige
projecten, maar soms ook omdat 

er gewoon te weinig inkomsten 
zijn. SP-fracties kunnen dan 

roepen wat ze willen bij de begro

tingsdebatten; de wethouder 
komt er gemakkelijk vanaf door 
te zeggen 'sympathiek voorstel, 

maar de dekking ontbreekt en 
dus raad ik het af. ' Dan is het 
wellicht verstandig om op de 

proppen te komen met een stevig 
antwoord: een voorstel om een 

aantal gemeentelijke heffingen 
(OZB, afvalstoffenheffing en 
rioolafvoerrecht) in elkaar te 

schuiven. Met als gevolg dat de 

gemeente extra inkomsten kan 
krijgen en toch de mensen met 

lage inkomens minder kan laten 

betalen. Geen ei van Columbus, 
wel een heldere politieke keuze. 

Bij de college-onderhandelin
gen deed de Udense SP, sinds 
1998 in het college, een opmer
kelijk voorstel: de OZB verho
gen en tegelijkertijd de afval
stoffenheffing verlagen, met als 
doel extra inkomsten voor de 
gemeente zonder de mensen 
met een laag inkomen extra te 
belasten. Uden moest de 
gemeentelijke inkomsten wel 
verhogen: de kosten voor de af
valverwerking waren fors geste
gen en er lag een erfenis uit de 
vorige periode, waarin de OZB 
jarenlang nauwelijks was aan
gepast. 'We wilden de zwakste 
schouders zoveel mogelijk ont
zien,' blikt SP-wethouder Spen
cer Zeegers terug. 'Ons voorstel 
pakte gunstig uit voor mensen 
met een huurwoning of een 
goedkope koopwoning. Het 
werd aangenomen, maar we 
hebben het echt voor de poorten 
van de hel weg moeten slepen.' 

Belastingverschuiving op lo
kaal niveau: waar hebben we 
het over? Ger Wouters van het 
Afdelingsteam legt het uit. 'Ge
meenten krijgen hun inkomsten 
voor een heel groot deel van het 
Rijk, via het Gemeentefonds. 
Zelf kunnen ze inkomsten halen 
uit bijvoorbeeld afvalstoffen
heffing en rioolafvoerrecht, 
maar die mogen maximaal kos-
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tendekkend zijn: de gemeente 
mag er niets aan overhouden om 
andere zaken mee te betalen. 
Wat dan overblijft om leuke din
gen te doen , is vooral de OZB, 
de onroerende zaakbelasting. 
En waar nu de truc in schuilt, is 
het onderbrengen van de afval
stoffenheffing en eventueel ook 
het rioolafvoerrecht bij de OZB. 
Wettelijk mag dat, zowel hele
maal als voor een deel. 

Maar waarin schuilt dan het 
voordeel voor de lagere inko
mens? 
Wouters: 'In twee dingen: afval
stoffenheffing en rioolrecht zijn 
voor iedereen even hoog, terwijl 
de OZB hoger is naarmate de 
woning meer waard is. En de rij
kere mensen wonen over het al
gemeen in de duurdere wonin
gen. En twee: bedrijven en ver
huurders betalen geen afvalstof
fenheffing, maar wel OZB. Zij 
gaan dus extra betalen en daar
door hoeven de huishoudens 
minder te betalen om dezelfde 
opbrengst te krijgen. Per saldo 
betekent het in elkaar schuiven 
van de belastingen dus dat er 
meer naar draagkracht geheven 
wordt en daar zijn SP' ers in het 
algemeen groot voorstander 
van ' . Wouters wijst verder nog 
op een ' Jeuk bijkomend effect' 
voor de gemeenten: 'Een ge 



rmeente die meer OZB gaat hef
f&n, kan in aanmerking komen 
:<OOr een bonus van het Rijk. De 
ninister beloont namelijk een 
latere benutting van de belas
ningcapaciteit.' 

Toch zal niet iedereen blij zijn 
"ttet zo'n belastingverschui
·ing ... 

"Klopt, ' beaamt Wouters. 'Je 
rooet niet verwachten dat je hier
Vllor de handen op elkaar krijgt 

n de ondernemers in je 
~meen te en van de verhuurders, 
Z©als bijvoorbeeld de woning
alrporaties. Zij gaan immers 
méér betalen. Maar na alle las
enverlichtingen voor het be
ijfsleden en het jarenlang uit-

liltden van de huurders vind ik 
lmt wel tijd voor een correctie. 
E.lVendien heeft de waardestij
ging van de huizen de laatste 

.ftl.reu i.u veel gemeenten gezorgd 

voor een verschuiving van de 
lastendruk waardoor met name 
de bewoners van goedkope wo
ningen meer zijn gaan betalen. In 
Schijndel bijvoorbeeld, waar ik 
vandaan kom, zijn eigenaren van 
bedrijfspanden van een miljoen 
of meer 20 procent minder OZB 
gaan betalen, maar bewoners van 
goedkope woningen 20 procent 
méér. Dat schreeuwt gewoon om 
een correctie. 
Een ander argument datje tegen
geworpen kunt krijgen, is dat er 
dan geen relatie meer gelegd kan 
worden tussen de hoeveelheid 
huisvuil die je produceert, en de 
hoogte van de afvalstoffenhef
fing die je betaalt. Nogal wat ge
meenten hebben het systeem in
gevoerd waarbij je per kilo huis
vuil betaalt, of gaan dit doen. Dat 
botst natuurlijk met het onder
brengen van de afvalstoffenhef
fing bij de OZB.' 

En wat is jouw antwoord dan? 
'In de eerste plaats produceren 
burgers geen afval, maar hou
den ze het over. Een goed afval
preventiebeleid moet daarom op 
het bedrijfsleven gericht wor
den. En verder: in de praktijk 
blijkt het per kilo betalen neven
effecten heeft als zwerfvuil, af
valtoerisme en mensen die veel 
te lang hun stinkende biobak 
laten staan. En bovendien is er 
ook nog een middenweg moge
lijk: dat wil zeggen dat je niet de 
héle afvalstoffenheffing in de 
OZB opneemt, maar bijvoor
beeld alleen het deel dat be
stemd is voor de vaste kosten. 
Als je dan echt wilt variëren per 
hoeveelheid huisvuil, dan kan 
dat alsnog.' 

Dit jaar najaar vinden de 
gemeentelijke begrotingsde
batten plaats. Ger Wouters 
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vindt de belastingverschuiving 
daarbij zeker een interessant 
punt voor SP-fracties. 'Met een 
voorstel hiervoor maak je uit
stekend duidelijk welke politie
ke keuze je maakt. Bovendien 
is dan bekend hoe de OZB-her
waardering precies is uitgepakt 
in jouw gemeente en zal een 
correctie waarschijnlijk op zijn 
plaats zijn. En tenslotte laat je 
hiermee zien dat je niet alleen 
verstand hebt van geld uit
geven, maar ook van geld in
nen. ' Spencer Zee gers: 'In feite 
is het een second best-oplos
sing. Wij pleiten eigenlijk voor 
de inkomstenbelasting als eni
ge belasting, want op 
gemeenteniveau is niks naar 
draagkracht. Maar tegen die 
achtergrond is de OZB-ver
schuiving zeker een aardige be
nutting van de ruimte die je 
hebt op lokaal niveau.' • 
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