
Gemeente kan best belasting innen 
Maarten Allers  
 
De aankondiging dat het kabinet de hoogte van de OZB-tarieven weer aan de 
gemeenten zelf wil overlaten heeft tot veel kabaal geleid. Te oordelen naar Vereniging 
Eigen Huis en de VVD gaan huizenbezitters barre tijden tegemoet. Gemeenten 
zouden niet te vertrouwen zijn. Alleen het rijk lijkt de burger te kunnen beschermen 
tegen hun grijpgrage klauwen.  
 
Maar als we gemeenten de OZB niet kunnen toevertrouwen, waarom ontvangen zij 
dan nog wel miljarden euros om hun taken uit te voeren? Is dat wel vertrouwd? Als 
gemeenten inderdaad onbetrouwbaar zijn dan resteren twee mogelijkheden: ze 
afschaffen of hun functioneren verbeteren. Hier hoor je niemand over. Zou dat 
misschien komen omdat gemeenten de meest daadkrachtige overheidslaag van 
Nederland vormen? Beleid maken kun je rustig aan Den Haag overlaten, maar voor de 
uitvoering worden steeds weer de gemeenten opgezocht.  
 
Er speelt nog een misverstand. Voorstanders van beperking van gemeentelijke 
belastingen (het gaat niet alleen om OZB) doen alsof het rijk het beste met de mensen 
voor heeft, terwijl gemeenten erop uit zijn zoveel mogelijk belasting te innen. Stel dat 
dit waar zou zijn, hoe is dit dan mogelijk? Worden gemeenteraden niet gekozen door 
dezelfde mensen als die de Tweede Kamer kiezen? Als de lokale belastingtarieven te 
hoog liggen, dan heeft de kiezer dus zitten slapen.  
 
Uit onderzoek van de Universiteit Groningen blijkt dat lokale bestuurders zich zorgen 
maken over hun herverkiezing op het moment dat zij een belastingverhoging 
overwegen. Verder blijkt dat gemeenten waar linkse partijen aan de macht zijn, 
doorgaans hogere belastingen heffen dan gemeenten waar rechtse partijen sterk zijn. 
De burger heeft dus wel degelijk wat te kiezen. Hij moet zich dan wel realiseren dat 
bij lage belastingen ook weinig voorzieningen horen.  
 
Er is nog een reden waarom de commotie over de OZB merkwaardig is. Van elke 
euro aan belastingen wordt in Nederland maar drie eurocent door de gemeente 
geheven. Wie zich werkelijk zorgen maakt over de lastendruk voor burgers kijkt niet 
naar de gemeente, maar naar het rijk.  
 
Het is goed dat gemeenten weer enige vrijheid krijgen om zelf belasting te heffen. 
Dan kunnen zij de baten van extra voorzieningen afwegen tegen de kosten van hogere 
belastingen. Klagen over lokale lasten is onvolwassen gedrag. Kiezers moeten zich 
niet verschuilen achter de rug van het rijk, maar zelf verantwoordelijkheid nemen.  
 
Maarten Allers is verbonden aan het Centrum voor Onderzoek van de Economie van 
de Lagere Overheden. 
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