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OPLOPENDE VERKIEZINGSKOORTS 

Het centrale thema van de 
Britse algemene verkiezin
gen, die op 7 juni worden 
gehouden, is zonder twijfel 

Tony Blair en het 
belasting
vraagstuk bruiksmoment gratis zijn, 

maar vindt kwaliteitsver
betering op dit terrein van 
levensbelang. De partij acht 

belastingen en overheids
uitgaven. Terwijl Labour en 
de Conservatieven hun ver-

MICHAEL JACOBS 
het !age niveau van de 
openbare voorzieningen de 

kiezingsmanifesten hebben opgesteld, zijn de stand
punten over dit centrale thema de laatste maanden 
wat dichter bij elkaar komen te liggen. Labour com
mitteert zich aan een verstrekkende verhoging van 
de overheidsuitgaven, maar heeft tegelijkertijd in de 
lopende begroting enkele belastingverlagingen voor 
gezinnen met kinderen, A ow' ers en andere groepen 
doorgevoerd. (De overheidsfmancien van het Ver
enigd Koninkrijk kennen momenteel een aanzienlijk 
begrotingsoverschot.) De Conservatieven stellen 
verdere belastingverlagingen van 8 miljard pond ge
durende vijf jaar in het vooruitzicht, maar hebben 
ook verklaard in vrijwel alle belangrijke sectoren -
onderwijs, gezondheidszorg, politie en vervoer - de 
bestedingsplannen van Labour te willen aanhouden. 
(De partij beweert haar belastingverlagingen via be
sparingen op het bestuurlijk apparaat en de sociale 
zekerheid te kunnen financieren). 

Enige convergentie van standpunten is wellicht 
onvermijdelijk tijdens de aanloop naar algemene 
verkiezingen. In een periode als deze appelleren po
litieke partijen graag aan het onmiskenbare verlan
gen van de burger naar hogere overheidsuitgaven en 
lagere belastingen. Aan de standpunten van Labour 
en de Conservatieven liggen echter radicaal ver
schillende inzichten ten grondslag over belastingen 
en overheidsuitgaven in een mod erne samenleving. 

De Conservatieven streven er in werkelijkheid 
niet naar de overheidsuitgaven op peil te houden, 
maar om ze terug te dringen. De partij wil het aan
deel van particuliere verzekeringen binnen de 
gezondheidszorg en de sociale zekerheid op termijn 
vergroten en de groei van het bijzonder en semi-par
ticulier onderwijs stimuleren . Labour blijft zich 
daarentegen richten op meer of minder algemeen 
toegankelijke openbare voorzieningen die op het ge-

grootste bedreiging voor 
de langetermijnvooruitzichten van een centrum
linkse regering. Labour is weliswaar de gedood
verfde winnaar van de komende algemene verkie
zingen, maar de partij vreest dat zij de verkiezingen 
daarna, in 2oos of 2oo6, zou kunnen verliezen wan
neer de kwaliteit van het onderwijs, de gezond
heidszorg en het openbaar vervoer in het Verenigd 
Koninkrijk niet drastisch wordt verbeterd. Een 
terugkeer van de Conservatieven op het regerings
pluche zou wei eens het einde van de Britse verzor
gingsstaat kunnen betekenen. 

Echter, belasting is het probleem voor Labour. 
Het Verenigd Koninkrijk haalt slechts 3 7 ,s procent 
van zijn BB P aan belastingen binnen, 4 procent min
der dan het gemiddelde in de Europese Unie. Zon
der extra geld zal het buitengewoon moeilijk zijn de 
openbare voorzieningen te verbeteren, maar La
bour schrikt terug voor openlijke belastingverho
gingen. Nadat Conservatieve regeringen achttien 
jaar lang de loftrompet over het !age belastingniveau 
hebben gestoken, meent Labour dat de Britse kiezer 
belastingverhogingen niet accepteert, hoe wijdver
breid de ontevredenheid over de kwaHteit van de 
openbare voorzieningen ook is. 

In het kader van deze problematiek publiceerde 
de Fabian Society in november vorig jaar Payinafor 
Proaress: A New Politics if Tax for Public Spendina, het lij 
vige onderzoeksrapport van haar Commission on 
Taxation and Citizenship. In dit artikel wordt inge
gaan op de discussiepunten die het rapport heeft op-
geworpen. 

De houdinB van de buraer ten opzichte van belastinB 
Sociaal-democraten beschouwen belastingen van 
oudsher als een positieve zaak. Belastingen, zoals 
Keynes het omschreef, zijn de contributie die wij 
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voor het lidmaatschap van een beschaafde samenle
ving betalen. Belastingen financieren de zaken die 
wij hoogschatten: gratis ondervvijs en gezondheids
zorg op het moment van gebruik, maatschappelijke 
dienstverlening voor de zwakste !eden van de sa
menleving, sociale uitkeringen, openbaar vervoer, 
ontwikkelingshulp. 

Helaas denkt de meerderheid van de Britse be
volking volslagen anders over belasting. De Com
mission on Taxation and Citizenship van de Fabian 
Society formeerde een aantal discussiegroepen om 
de houding van de burger tegenover belastingen en 
overheidsuitgaven te onderzoeken. Het begin van 
deze bijeenkomsten leverde steevast de meest op
vallende reactie op: de buitengewoon sterke ver
vreemding van waaruit men sen in het algemeen over 
het them a belasting praten. Belastingen bleken sterk 
negatieve gevoelens op te roepen - niet aileen maar 
politieke antipathie, maar diepe emotionele weer
zin. 

Dezc negatieve gcvoelens beperken zich niet tot 
een afkeer van belasting betalen; dat mag eigenlijk 
geen nieuws heten. Ze hangen vooral sam en met het 
gegeven dat mensen nauwelijks verband lijken te 
leggen tussen de belastingen die ze betalen en de 
openbare voorzieningen die via deze belastingen 
worden gefinancierd. Belastingen worden vrijwel 
uitsluitend opgevat als een juk, als een aanslag op het 
budget van het individu of gezin die geen enkel con
creet voordeel oplevert. Men is er natuurlijk van op 
de hoogte dat openbare voorzieningen worden be
taald van belastinggeld. De afgelopen tien jaar is de 
Britse burger echter geconfronteerd met stijgende 
belastingen en verslechterendc openbare voorzie
ningen. Men ziet dientengevolge nauwelijks ver
band meer tussen veranderingen in het belastingsys
teem en wijzigingen in de overheidsuitgaven - waar 
het op politick niveau nu net om gaat. Hogere belas
tingen hebben immers niet tot betere openbare 
voorzieningen geleid, zodat er geen reden is om aan 
te nemcn dat lagere belastingen tot slechtere dien
sten zouden leiden. lemand in de discussiegroepen 
stelde: 'Je betaalt je belastingen, maar waar gaan die 
naartoe? Waar gaat dat geld heen?' 

Het gebrek aan 'binding' tussen de burger en de 
belastingen die hij betaalt is een ernstig verschijnsel. 
Een verschijnsel dat nog zorgwekkender wordt door 
het beeld van overheid en politici dat uit het onder
zoek van ons en anderen naar voren komt. Ook dit 
mag weinig verrassend heten, maar de opvatting dat 
overheden vrijwel universeel incompetent en poli-

tici onbetrouwbaar zijn heeft belangrijke implicaties 
voor fiscaal beleid. Want waarom zouden mensen 
meer belasting betalen - of zelfs beta! en wat nu van 
hen verlangd wordt - als overheden het geld toch 
maar verspillen? En als die overheden het geld we! 
goed zouden besteden, hoe zou het publiek dat dan 
moeten gel oven metal die mooipraterij en manipu
latie van statistische gegevens waarmee politici 
mensen een rad voor ogen proberen te draaien? 

De negatieve gevoelens hebben bovendien niet 
aileen betrekking op de inkomstenbelasting. Tot 
voor kort was in politieke kringen de wijsheid gang
baar dat inkomstenbelasting stationair zou moeten 
blijven, maar dat indirecte belastingen altijd konden 
worden verhoogd omdat de burger daar toch geen 
zicht op had . Een wijsheid die inmiddels achterhaald 
is: de burger van nu is zich ook sterk bewust van 
'verborgen' belastingen - zoals op benzine, tabak, 
alcohol, verzekeringen of vliegreizen- en spreekt 
daar eveneens zijn misnoegen over uit. Vee! !eden 
van onze discussiegroepen keurden verhoging van 
indirecte belastingen zelfs sterker af dan verhoging 
van de inkomstenbelasting. Oat laatste is tenrninste 
nog zichtbaar, stelden zij, terwijl je bij indirecte be
lastingen geen idee hebt hoeveel je werkelijk betaalt. 
Volgens deze mensen gebruiken ministers. van Fi
nancien indirecte belastingen vaak om burgers on
gemerkt geld uit de zak te kloppen. 

New Labour en belasting 
Belasting neemt in het wereldbeeld van Tony Blair 
een centrale plaats in. Het 'oude' Labc;mr werd sterk 
vereenzelvigd met hoge belastingen, sterker dan 
met vrijwel ieder ander politick aspect. Het beeld 
van Labour als een partij van ongebreideld 'belasten 
en besteden' had tot gevolg dat de eigen achterban 
zich van de partij afkeerde. Het nieuwe Labour zag 
daarin aanleiding zich van hoge belastingen te dis
tantieren. Voor de laatste verkiezingen beloofde de 
partij dat zij de inkomstenbelasting gedurende haar 
eerste regeringsperiode niet zou verhogen. Oat was 
met opzet geen belofte om de totale belastingdruk 
niet te verhogen, maar de partij liet het ontegenzeg
gelijk wel zo klinken. En, zoals de mensen in onze 
discussiegroepen duidelijk maakten, het werd ook 
zo verstaan. 

Maar de belofte wortelde dieper. De toezegging 
over de inkomstenbelasting was meer dan tactiek, 
zelfs meer dan beleid. Deziel van New Labour was 
doordrongen geraakt van de overtuiging dat belas
tingen echt iets negatiefs waren en dat de partij 
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moest streven naar verlaging ervan. Tijdens de eer
ste twee jaar van zijn ambtstermijn hamerde pre
mier Blair er in verschillende interviews op dat hij 
hoopte de belastingen te kunnen verlagen. Samen 
met Gerhard Schroder publiceerde hij in juni I 999 
een roemrucht manifest over de Third Way, waarin 
expliciet werd gesteld dat het aandeel van belastin
gen in het nationaal inkomen zijn hoogtepunt had 
bereikt en in een mod erne economie hoorde te wor
den teruggeschroefd. 

New Labour opende de aanval echter niet alleen 
op belastingen . Het totale concept van 'belasten en 
besteden', de boze tweeling uit de mythologie van 
het oude Labour, werd bestookt. In 1997 beloofde 
de partij niet aileen bevriezing van de inkomstenbe
lasting, maar ook continuering van de krappe beste
dingsplannen van de Conservatieven. De eerste 
regel van het verkiezingsmanifest van I 997 luidde 
niet voor niets dat de problemen bij de openbare 
voorzieningen niet konden worden opgelost door de 
geldkraan open te draaien. Somrnige vertegenwoor
digers van New Labour meenden werkelijk dat 'mo
dernisering' - structurele hervorrningen en het 
stellen van prioriteiten - de kwaliteit van de open
bare voorzieningen zonder financiele injectie aan
zienlijk kon verhogen. Deze mensen zeiden niet ai
leen dat belasting een slechte zaak was, ze geloofden 
het ook. 

Er was alleen een klein probleempje: het nieuwe 
kabinet moest de totale belastingdruk wei verhogen. 
De Conservatieven hadden Labour een enorm be
grotingstekort nagelaten dat de partij wilde terug
dringen zonder op grote schaal te gaan lenen. Wat 
niet uit de lengte kwam, moest uit de breedte 
komen, en het aandeel van belastingen in het natio
naal inkom en kon dus niet anders dan omhoog. Maar 
een verstandige fiscale aanpak was volkomen in 
strijd met de symbolische betekenis die het thema 
belastingen voor de identiteit van New Labour had. 
In de winter van I 999-2ooomondde ditdilemma uit 
in een bizarre vertoning toen het kabinet-Blair wan
hopig probeerde te ontkennen wat uit cijfers van de 
eigen minister van Financien zonneklaar bleek: dat 
de belastingdruk inderdaad gestegen was. Er ont
sponnen zich in het Lagerhuis absurde discussies, 
waarbij Conservatieve woordvoerders erop wezen 
dat het belastingaandeel de voorgaande twee jaar 
was toegenomen en ministers repliceerden dat de 
belastingen de twee jaar daarna weer omlaag zouden 
gaan. Hoe essentieel en noodzakelijk het fiscale be
leid ook was geweest - aileen al in het kader van eco-

nornische geloofwaardigheid - , het kabinet kon sim
pelweg niet over de lippen krijgen dat de belastingen 
waren gestegen. Aan dit schimmenspel kwam overi
gens geen einde door een officiele verklaring, maar 
door een press briifinB van Alastair Campbell in maart 
2ooo. Campbell, Blairs woordvoerder, liet zich des
tijds de 'bekentenis' ontvallen dat de belastingen in
derdaad omhoog waren gegaan. 

Sindsdien is de opstelling van Labour echter zo 
goed als honderdtachtig graden gedraaid. Nadat de 
overheidsuitgaven de eerste twee jaar werden be
vroren, besloot de partij vanaf 1999 de uitgaven op 
een veel hoger niveau te brengen. Blair erkende uit
eindelijk dat hervormingen aileen niet genoeg 
waren, door zijn regering te commiteren aan de am
bitieuze - om niet te zeggen peperdure - 'aspiratie' 
de uitgaven voor de gezondheidszorg op het niveau 
van het Europese gemiddelde te brengen. Geld, 
klinkende munt, was dus ook van belang. Met gun
stige belastingopbrengsten als welkome steun in de 
rug bevestigden de begroting van maart 2ooo en de 
Comprehensive SpendinB Review in juli van dat jaar dat 
Labour zich weer tot het aloude geloof in overheids
uitgaven had bekeerd. 

De benzineaccijnsprotesten tijdens de zomer van 
2ooo bezegelden de transformatie echter definitief. 
Het kabinet-Blair kon zich nergens meer achter ver
schuilen toen de strategic van de 'verborgen' belas
ting aan duigen lag. Het beslissende moment brak 
aan toen Tony Blair hartje zomer een artikel schreef 
voor de News if the World. Hoge benzineaccijns, 
schreefhij, was nodig scholen en ziekenhuizen te fi
nancieren. Voor de allereerste keer verdedigde Blair 
hoge belastingen op grond van het nut dat ze heb
ben. Voor de allereerste keer vertelde hij de Britse 
burger de pijnlijke maar logische waarheid dat 
goede openbare voorzieningen niet mogelijk zijn 
zonder belasting te betalen en dat het hoge niveau 
van de indirecte belastingen voortvloeit uit het !age 
niveau van de inkomstenbelasting. Voor niets gaat de 
zon op. Ten tijde van de Labour Party Conference in 
september 2ooo had de strategie een offensief ka
rakter gekregen. Zowel Tony Blair als minister van 
Financien Gordon Brown braken een lans voor het 
gecombineerde beleid van 'belasten en bested en'. 
Brown riep zelfs tot een nationaal debat over het on
derwerp op. De geplande ' belastingverlagingen, 
voorzien in de huidige begroting, comprornitteren 
noodzakelijkerwijs ten dele deze meer sociaal-de
mocratische aanpak, zonder deze fundamenteel te 
veranderen . 
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Socioloaische veranderinaen 
Het zou echtcr een fatale vergissing zijn als de 
nicuwe strategic van de rcgering op een terugkeer 
naar de visie van Old Labour zou uitdraaien. De tij
den zijn immers veranderd. Kort maar krachtig: je 
kunt tegenwoordig niet meer om de burger heen. 

Dertig jaar gel eden, toen Labour voor het laatst 
via tax and spend politick succes probeerde te hoe
ken, was de koopkracht van de kiezer over het alge
meen beperkt. De meeste mensen waren op belang
rijke terreinen afhankelijk van de overheid, die zorg 

delbareschooldiploma's en A-levels (eindexamen
vakken op vwo-niveau) is gestegen, terwijl ook het 
hoger onderwijs meer studenten telt. Het toegeno
men beroep op de openbare voorzieningen heeft 
vaak tot gevolg dat er zelfs verbeteringen nodig zijn 
om hun kwaliteit op hetzelfde niveau te houden; dit 
geldt bijvoorbeeld voor het openbaar vervoer (toe
genomen mobiliteit) en voor de ouderenzorg (ver
grijzing). In de twee voorgaande decennia zijn de 
overheidsuitgaven de meeste jaren langzamer geste
gen dan het gemiddelde persoonlijke inkom en. In de 

droeg voor de huizen waar
in zij woonden, voor het 
gros van de pensioenen die 
zij genoten, voor het open
baar vervoer waarvan zij 
gebruik maakten en voor 
de sociale uitkeringen die 
hen bescherming bod en. 
Vergelijk die situatie met de 
vee! beperktere rol die de 
overheid tegenwoordig 
voor de meeste burgers 
speelt, met name voor 

Voor de allereerste keer vertelde Blair 

de Britse buraer de pijnlijke maar 

loaische waarheid dat aoede openbare 

voorzieninaen niet moaelijk zijn 

zonder belastinB te betalen en dat het 

hoae niveau van de indirecte 

belastinaen voortvloeit uit het laae 

niveau van de inkomstenbelastina. 

publieke opinie pelen fac
toren als deze echter zel
den een rol. Opvattingen 
worden niet gebaseerd op 
feitelijke prestaties, maar 
op de kloof tussen ver
wachting en werkelijk
heid . De sterk ontwikkelde 
private sector heeft de ver
wachtingen voor de collec
tieve sector flink opge
schroefd. Wat mensen 

mensen met een modaal en hoger inkomen die ook 
tot de doelgroep van Labour behoren . Het persoon
lijk voordeel van deze kiezers bij belastingen is even 
sterk verminderd als hun belastingniveau is toege
nomen. 

Maar de sociologische veranderingen hebben 
nog verstrekkender gevolgen. Vanwege de gestegen 
inkomens neemt particuliere consumptie in het 
Ieven van de mensen een vee! centralere plaats in. 
De burger heeft meer te bested en, en het belang van 
consumptieve keuzen voor zijn persoonlijke identi 
teit en levensstijl is toegenomen. De private sector 
heeft zich veel moeite getroost om op dergelijke 
trends in te spelen (en om ze te creeren). Zo wordt 
er vee! meer nadruk gelegd op service aan en gemak 
voor de consument. Verder is de kwaliteit van pro
ducten vrijwel universeel gestegen en zijn de ver
wachtingen van consumenten logischerwijs nave
nantornhooggegaan. 

De collectieve sector heeft moeite deze ontwik
kelingen bij te ben en. Niet dat de open bare voorzie
ningen van slechtere kwaliteit zijn dan vroeger, zoals 
wei wordt beweerd; op vecl terreinen, met inbegrip 
van de National Health Service (N H s) en het onder
wijs, is er aantoonbaar sprake van verbetering. De 
N H s behandelt vee] meer ziektes dan vroeger, en 
met groter succes. Het aantal leerHngen met mid-

opvalt, zoals in onze dis
cussiegroepen bleek, is dat openbare v,oorzieningen 
over het algemeen minder flexibel en efficient zijn 
dan de particuliere diensten waarvoor men rechtst
reeks betaalt, en zeker minder klantgericht. 

Tegelijkertijd neemt het vertrouwen in het to tale 
poHtieke bestel af. Oat is van cruciaal belang, want 
ook in de discussiegroepen kwam naar voren dat be
lastingen niet rechtstreeks aan open bare voorzienin
gen worden besteed . Ze vloeien in eerste instantie 
naar de overheid, en die staat onder controle van po
Htici. Uit maatschappelijk onderzoek blijkt dat het 
vertrouwen in politici en partijen sinds de jaren ze
ventig aanzienlijk is gedaald. De afgelopen vijf jaar 
waren de verkiezingsopkomsten lager dan ooit. Bij 
periodieke opiniepeilingen in het Verenigd Konink
rijk daalde het aantal mensen dat het eens was met de 
stelling 'het Britse bestuurssysteem functioneert ui 
termate goed' of 'het Britse bestuurssysteem kan 
wat verbetering gebruiken maar functioneert over 
het algemeen goed' van net onder de helft in I 9 7 3 
tot circa een derde in I 996. 

De oorzaken van deze tendensen zijn complex. 
Naarmate mensen actiever zijn gaan consumeren en 
hun kijk op de wereld een individualistischer karak
ter heeft gekregen, lijkt hun houding tegenover de 
politick sceptischer en respectlozer te zijn gewor
den. Hogere maatstaven voor de eigen consumptie 
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zijn gepaard gegaan met een afnemende bereidheid 
overheden op hun woord te vertrouwen. A1 met al 
lijkt de burger van het Verenigd Koninkrijk kriti
scher te zijn geworden. 

De gesignaleerde tendensen hebben vergaande 
consequenties voor de nieuwe benadering van het 
kabinet-Blair. Tax and spend volgens het oude model 
volstaat niet meer. De burger moet er actief van 
worden overtuigd dat het betalen van belasting nut
tig is en dat overheidsuitgaven vee! goeds tot stand 
brengen. Die boodschap client helder en duidelijk 
voor het voetlicht te worden gebracht. Met andere 

verbetering van openbare voorzieningen die ermee 
is gerealiseerd. (Met prijzenswaardige snelheid heb
ben de Liberaal-Democraten dit idee a! omarmd). 

Dergelijke informatie client, ten tweede, geloof
waardig te zijn. Het verlies van vertrouwen in poli
tici en de gepercipieerde 'mooipraterij' hebben tot 
gevolg dat informatie van de overheid sterk gewan
trouwd wordt. Men gelooft haar voorlichting dom
weg niet. Er is daarom een in tan tie nodig die onaf
hankelijk informatie over de uitgaven en prestaties 
van de overheid verspreid. De Comrnissie adviseert 
de vorming van een nieuw en onafhankelijk 'Office 

woorden, de burger moet 
weer binding gaan voelen 
met de belastingen die hij 
betaalt en de openbare 
voorzieningen die met dat 
belastinggeld worden gere
aliseerd. 

Een nutsbenadering van belastingen 

zou de legitimiteit van het complete 

belastingstelsel en de deugdelijke 

financiering van openbare 

voorzieningen kunnen ondermijnen. 

for Public Accountability' 
(Bureau voor Openbare 
Verantwoording) dat de 
uitgaven en prestaties van 
de overheid met dat doe! 
controleert. 

Ten derde beveelt de 
Commissie in haar rapport 

'Waar voor uw geld' 
De belangrijkste taak in dit proces van 'herver
binding' is evident: verbetering van de openbare 
voorzieningen. Het kabinet-Blair heeft een reeks 
programma's ontwikkeld die het bestuur en de effi
ciency van de collectieve sector moe ten verbeteren. 

De Commission on Taxation and Citizenship van 
de Fabian Society gaat in haar rapport echter een stuk 
verder. Zij stelt dat er een 'verbinding' tot stand 
moet worden gebracht tussen belastingen en dien
sten die met die belastingen worden betaald. De 
Commissie doet drie belangrijke aanbevelingen. 

Ten eerste is de Commissie van mening dat de bur
ger vee! beter moet worden gelnformeerd. Lokale 
overheden zijn wettelijk verplicht betalers van to
kale belastingen via een folder in te lichten over de 
wijze waarop hun geld wordt besteed. De centrale 
overheid doet dat echter niet. In de discussiegroe
pen merkten wij dat mensen nauwelijks weten hoe 
belastinggeld over de verschillende bestuurlijke ter
reinen wordt verdeeld. Men blijkt zich van deze on
wetendheid bovendien vaak bewust te zijn. Er client 
daarom een grootscheeps programma met toegan
kelijke informatie te worden ontwikkeld waarin hel
der uiteen wordt gezet hoeveel mensen aan be lasting 
betalen, waar die belasting voor wordt gebruikt en 
welk effect die belasting heeft . Men mag er niet van 
uitgaan dat mensen dit al weten. De Commissie ad
viseert aile burgers jaarlijks een 'Citizen's Contract' 
toe te zen den met informatie over de belastingen die 
zijn betaald, de marrier waarop ze zijn besteed en de 

meer gebruik van oormer
ken of 'hypothekeren' van belastingen aan: de kop
peling van bepaalde belastingen aan specifieke over
heidsuitgaven. 

Geoormerkte belastingen 
Het aantrekkelijke van oormerken spreekt voor 
zich. Als mensen exact weten waar hun belastingen 
naartoe gaan, zullen zij eerder bereid zijn die belas
tingen te betalen en mogelijk zelfs sneller verhoging 
van die belastingen accepteren. Het fiscale stelscl 
zou op die wijze vee! transparanter worden dan het 
huidige 'zwarte doos-systeem', waarin aile bela -
tingopbrengsten naar de schatkist vloeien en vervol
gens via onzichtbare interne overheidsprocessen 
over de verschillende bestedingsgebieden worden 
verdeeld. lnteressant is bovendien dat oormerken 
niet alleen van de overheid meer verantwoording 
vraagt, maar ook van de burger. Als kiezers een 
openbare voorziening via extra geld verbeterd wil
len zien, maakt een geoormcrkte belastinghen dui
delijk wat zij daarvoor zullen moeten betalcn. 

Er zijn echter ook goede argumenten tegen oor
merken, zoals het rapport van de Commissie aan
geeft. De toewijzing van belastinginkomsten aan de 
terreinen waar zij het hardste nodig zijn wordt door 
oormerken minder flexibel : Tenzij het belastingta
rief continu (en dus ondoelmatig) wordt aangepast, 
zal een volledig geoormerkte belasting vrijwel zeker 
ofwel meer ofwel minder inkomsten generercn dan 
het specifieke bestedingsgebied nodig heeft. (Er is 
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bijvoorbeeld geen red en waarom de opbrengsten uit 
wegenbelasting gelijk zouden moeten zijn aan de 
overheidsuitgaven voor aanleg en onderhoud van 
wegen; die benadering is vijftig jaar geleden over
board gezet en sindsdien heeft niemand ooit de sug
gestie gewekt dat de wegenbelasting geoormerkt 
is.) 

Dit bezwaar zou kunnen worden weggenomen 
door het oormerksysteem mindcr strikt te maken. 
Men zou overheden kunnen toestaan om meer geld 
aan een bestedingsgebied toe te wijzen dan de speci
fieke belasting voor dat gebied heeft opgebracht, of 
om een dee! van de opbrengsten van die belasting 
een andere bestemming te geven. Dit brengt echter 
wei het risico met zich mee dat het hele systeem een 
schertsvertoning wordt. De burger krijgt te horen 
dat de belasting naar een bepaalde bestemrning gaat 
terwijl dat mogelijk niet zo is. Als mensen onder 
dergelijke omstandigheden willen dat een specifiek 
bestedingsgebied meer geld krijgt, hoeft die wens 
niet per se een hogere belasting noodzakelijk te 
maken. Daarmee is de transparantie van het systeem 
verdwenen. 

Hetrisico van oneerlijkheid is aanwezig wanneer 
een geoormerkte belasting wordt gepresenteerd als 

• cen manier om specifieke overheidsuitgaven te ver
hoaen. Een voorbeeld is het kabinetsvoorstel over de 
fileheffingen, die lokale overheden zouden moeten 
gebruiken om het plaatselijk vervoer te verbeteren. 
Deze overheden geven nu al geld uit aan vervoer: 
hoe weten we hoeveel ze zouden hebben besteed 
zonder die nieuwe inkomsten uit fileheffingen? Als 
lokale overheden de oorspronkelijk begrote midde
lcn voor vervoer afdoende achten en deze extra in
komsten dus onnodig vinden, is de verleiding groot 
de vrijgekomen middelen op hun begroting over te 
hevelen naar een andere bestemming, bijvoorbecld 
scholen. In dat gevalleiden de fileheffingen niet tot 
hogerc uitgaven op het gebied van vervoer, maar 
gaat het geld naar onderwijs. Krijgt het publiek dat 
dante horen? 

In het rapport van de Fabian Society worden deze 
argumenten zorgvuldig afgewogen. De Commissie 
komt tot vier conclusies . 

De eerste conclusie is dat oormerkcn geen alge
meen fiscaal beginsel van de centrale overheid kan 
worden. Voor verreweg het grootste dee) van de 
schatk.istinkomsten - ten rninste So procent - is de 
efficientic van een flexibel systeem een vereiste. 

De tweede conclusie luidt dat oormerken wei ge
schikt is voor belastingen die een bepaalde gedrags-

verandering proberen te bewerkstelligen, zoals mi
lieu- en vervoersbelastingen. Oormerken kan in dat 
geval flexibel worden toegepast, maar slechts in een 
richting: het aangewezen bestedingsgebied hoeft 
niet volledig uit de opbrengst van de belasting te 
worden gefinancierd, maar de opbrengst van de be
lasting (of een vastgesteld percentage daarvan) client 
wei volledig ten goede van dat bestedingsgebied te 
komen. 

In het Verenigd Koninkrijk is dit principe bij de 
meeste rnilieubelastingen al gangbaar. Zo is 2 o pro
cent van de opbrengst van de Lanc!Jlll Levy (stort
heffing) al sinds de invoering specifiek geoormerkt 
voor milieuzorg. Ongeveer 1 s procent van de op
brengst van de nieuwe Climate Chanae Levy (klimaat
veranderingsheffing), die in april 2oo 1 is ingevoerd, 
is gereserveerd voor energiebesparingsprogram
ma's. Zoals gezegd zouden de voorgestelde file
heffingen eveneens worden geoormerkt. 

Oormerken vervult een belangrijke functie op 
het gebied van milieu. Veel rnilieubelastende activi
teiten, zoals autorijden en energieverbruik, zijn niet 
'elastisch': ze blijken weinig gevoelig voor de prijs 
die ervoor moet worden betaald. De belasting bei'n
vloedt het gedrag wel enigszins, maar _niet zo sterk 
als wenselijk is. Wanneer de opbrengst van de belas
ting aan de bestrijding van het probleem wordt toe
gewezen, zal de elasticiteit van de reactie toenemen . 
Verbetering van het openbaar vervoer bijvoorbeeld 
maakt het gemakkelijker de auto te Iaten staan, ter
wijl energiebesparingssubsidies bedrijven stimule
ren hun energieverbruik terug te dring.en. Ook kan 
oormerken de acceptatie van de belasting verbete
ren. Aangezien de meeste mensen tegenwoordig van 
mening zijn dat rnilieuvervuiling moet worden te
gengegaan, zullen zij vee! minder moeite hebben 
met hogere milieubelastingen wanneer de opbreng
sten rechtstreeks voor de bestrijding van de rnilieu
vervuiUng worden aangewend en niet zoals nu ge
woon in de schatkist vloeien. 

De derde concl usie van het rapport luidt dat de re
latie tussen bestaande overheidsuitgaven en nieuwe 
geoormerkte overheidsuitgaven transparant client te 
zijn. Om iedere schijn van politieke onoprechtheid 
te vermijden en mensen duidelijk te maken dat de 
inkomsten van de nieuwe belasting een aanvullend 
karakter hebben, zou een basisniveau van bestaande 
overheidsuitgaven moeten worden vastgesteld. Dit 
basisniveau client een periode van minimaal vijf jaar 
te bestrijken, zodat de burger de zekerheid he eft dat 
de geoormerkte belasting de uitgaven op het aange-
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wezen terrein werkelijk verhogen. Dit is met name 
bij fileheffingen van belang. 

Al vierde conclusie, en tevens de meest radicale, 
beveelt het rapport de invoering van een volledig ge
hypothekeerde be lasting voor de National Health Ser
vice aan. Globaal komt het voorstel crop neer dat de 
inkomstenbelasting in tweeen wordt gedeeld. De 
ene helft fungeert als een volledig gehypothekeerde 
gezondheidszorgbelasting, waarmee aile uitgaven 
van de NHS worden bekostigd. De andere helft 
wordt een Algemene lnkomstenbelasting, die 
samen met de inkomsten 

penny meer aan inkomstenbelasting te betalen. 
Veertig procent van de respondentcn antwoordde 
bevestigend. Bij de vraag of zij die extra penny zou
den will en betalen als dit geld specifiek naar deN H s 
ging, verdubbelde dit percentage tot tachtig pro
cent. (ln beide gevallen vertelden wij de responden
ten hoeveel extra belasting dat voor hen zou betekc
nen). Oormerken lijkt het fiscale knelpunt tc 
kunnen oplossen: als menscn de overtuiging krijgen 
dat hun geld werkelijk ten goede komt van de dienst 
die hen ter harte gaat, zijn zij bereid meer te be tal en. 

uit andere belastingen als 
vanouds over de diverse be
stedingsgebieden wordt 
verdeeld. Aangezien belas
tinginkomsten onder in
vloed van de conjunctuur 
fluctueren en de uitgaven 
voor de N H s niet, zouden 
de opbrengsten van de be
lasting in een 'N H s-fonds' 
moeten worden onderge
bracht om de financiering 
soepel te Iaten verlopen. 

Twintig Jaar lang heift de 

Conservative Party een leugen 

gepredikt: dat goede openbare 

voorzieningen te combineren zijn met 

een laag belastingniveau. 

ln het rapport worden 
ook bezwaren tegen een 
geoormerkte N H s-belas
ting besproken. Het eerste 
tegenargument is het risico 
dat een bestemmingsge
richte benadering op het 
gebied van belastingen en 
overheidsuitgaven de alge
mene bereidheid tot beta
len juist vermindert. De 
burger, zo redeneren cri
tici, wil best zijn porte
monnee trekken voor doe

De cifgetakelde spoorwegen, vervallen 

ziekenhuizen en inadequate scholen 

maken voor iedere burger duidelijk wat 

de consequenties van die leugen zijn 

Het tarief van de bela ting client in dat geval te wor
den vastgesteld op een niveau dat hoog genoeg is om 
de N H s-uitgaven gedurende de to tale economische 
cyclus te bekostigen; bij hoogconjunctuur moet het 
N H s-fonds reserves opbouwen die in tijden van 
laagconjunctuur kunnen worden aangesproken. 

De argumenten die voor een N H s-belasting plei
ten, zijn gelijk aan die voor geoormerkte belastingen 
in het algemeen. Bij invoering zou de transparantie 
van het fiscale stelsel toenemen en de burger dus 
beter begrijpen waarvoor hij betaalt. Deze inzichte
lijkheid zou tevens de weerstand tegen verhoging 
van de gezondheidszorgbelasting verminderen. Mo
menteel stijgen de uitgaven voor de gezondheids
zorg heel snel, wat vanwege de algemene rem op be
lastingverhogingen - uit vrees dat de burger die niet 
slikt - onvermijdelijk ten koste gaat van andere be
stedingsgebieden. Een geoormerkte N H s-belasting, 
zo stelt het rapport, zou die rem opheffen en de weg 
vrijmaken voor hogere ovcrheidsuitgaven, zowel 
binnen de gezondheidszorg alsop andere terreinen. 

De Commissie voert ook bewijzen voor die Stel
ling aan. De Fabian Society heeft een speciaal opinie
onderzoek Iaten verrichten, waarbij mensen de 
vraag werd gesteld of zij ten gunste van de algemene 
overheidsuitgaven bereid zouden zijn per pond een 

len die hij waardevol vindt, zoals de N H s. Maar bij 
rninder waardevolle of anderszins impopulaire be
stedingsgebieden - geestelijke gezondheidszorg, 
asielbeleid, defensie, etc. - zou men juist op verla
ging van belastingen en overheidsuitgaven kunnen 
aansturen. Sterker nog, burgers zouden het belas
tingvraagstuk wei eens vanuit een nutsprincipe kun 
nen gaan benaderen. Een geoormerkte NHS-belas
ting kan mensen het idee geven dat belastingen geen 
bijdragen aan het algemeen welzijn zijn, maar im
pelweg betalingen voor diensten waarbij zij per
soonlijk be lang hebben. In die geest zouden particu
lier verzekerden wei eens aftrek van N H s-belasting 
kunnen gaan verlangen. Een nutsbenadering van be
lastingen zou de legitimiteit van het complete belas
tingstelsel en de deugdelijke financiering van open
bare voorzieningen kunnen ondermijnen. 

Het rapport bevat ook de opmerking dat het 
voorgestelde N H s-fonds de gezondheidszorgbelas
ting rninder transparant maakt dan op het eerste ge
zicht lijkt. Het is immers ~iet zo dat de jaarlijkse op
brengst van de belasting per definitie in de N H s 
wordt gei'nvesteerd: in sommige jaren zal het Fonds 
reserves opbouwen - waarmee het pub lick wei eens 
moeite kan hebben - en in andere jaren tekorten 
moeten aanvullen. Tegenstanders vrezen dat tekor-
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ten in de praktijk nooit vanuit het Fonds zullen wor
den aangevuld. Volgens hen is de kans groot dat po
litici die tekorten uit angst voor belastingverhoging 
Iaten oplopen totdat ze uiteindelijk worden afge
boekt, zoals ook bij de schulden van de oude gena
tionaliseerde industrieen is gebeurd . De oormerk
relatie zou daarmee teniet worden gedaan. 

Het rumoer van de partijstrijd zal waarschijnlijk 
verhinderen dat wij bij de komende algemcne ver
kiezingen vee! over het thema geoormerkte belas
tingen zullen horen. Het onderwerp zou tijdens de 
volgende regeringsperiode echter weer actueel kun
nen worden. Weinig functionarissen van de National 
Health Service - of van andere overheidsinstellin
gen, bij voorbeeld op het gebied van onderwijs of so
dale zorg - gel oven dat de geplande verhoging van 
de overheidsuitgaven, hoe belangrijk ook, een einde 
zal maken aan de financiele crisis bij de belangrijkste 
openbare voorzieningen. Dit gegeven zal zich in de 
loop van de volgende regeringsperiode openbaren. 
Wanneer het zover is, kan dit voorstel waarschijnlijk 
weer op aandacht rekenen. 

Conclusies 

Kan de Britse burger weer voldoende binding met 
zijn belastingen worden gegeven om hem v66r be
lastingverhoging te Iaten stemmen? De Commission 
on Taxation and Citizenship heeft voldoende aanwij
zingen gevonden voor een voorzichtig 'ja'. Bij haar 
onderzoek merkte de Commissie dat mensen het 
belasting- en bestedingsvraagstuk nog steeds ter 
harte gaat, hoezeer zij er ook van vervreemd zijn ge
raakt. Zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek 
van de Fabian Society wees uit dat een aanzienlijke 
meerderheid van de men sen bereid is meer belasting 
te betalcn mits zij ervan overtuigd zijn dat hun geld 

op een goede manier wordt besteed aan de open bare 
voorzieningen die zij het hoogst waarderen: gezond
heidszorg en onderwijs. Oat 'mits' was krachtig, 
maar daar gaat hct nu net om. Belasten en bested en 
alleen is niet voldoende, het credo van nu moet 'be
lasten, besteden, verbeteren en verbinden' zijn. Als 
deze vier elementen worden samengebundeld, kan 
Labour het oudste politieke argument inzetten op 
een nieuw en mogelijk stemmen winnend gebied. 

De beloning zou aanzienlijk kunnen zijn. Twintig 
jaar lang heeft de Conservative Party een leugen gepre
dikt: dat goede open bare voorzieningen te combine
ren zijn met een laag belastingni veau. De afgetakelde 
spoorwegen, vervallen ziekenhuizen en inadequate 
scholen maken voor iedere burger duidelijk wat de 
consequenties van die leugen zijn. Nadat Labour die 
illusie zes jaar in stand heeft gehouden, is zij er nu 
voorzichtig toe overgegaan het electoraat met de 
waarheid te confronteren. Geen moment te vroeg, 
maar er is nog een lange wcg te gaan. 

MICHAEL JACOBS 

General Secretary van de Fabian Society, Londen 
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