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Samenvatting 

Achtergrond' 

In een verwijzing naar de mogelijke verschillen die k m e n  optreden tussen l.iet inargi- 
nale sociale en hel: marginale private netto produkt, stelde Pigou (1912, 1920) voor 
om belastingen te gebruiken voor de internalisering van externe effecten. Met deze 
suggestie bood Pigou in feite een nieuw perspectief voor de tot op dat moment be- 
staande opvattingen over de rol van de markt een de overheid. Sindsdien is Pigous 
suggestie verder uitgewerkt en opgenomen binnen de milieu-economie, Binnen deze 
tak van de economie staat het concept van externe effecten centraal bij de verklaring 
van milieu-externaliteiten (bijvoorbeeld milieuvervuiling). Volgens Pigous suggesties, 
kunnen belastingen worden gebruikt voor de internalisering van deze milieu-externali- 
teiten. Het opnemen en verder uitwerken van de suggestie van Pigou binnen de 
milieu-economie kan d m  ook worden gezien als een van de belangri-jkste grondslagen 
van het idee om belastingen voor milieudoeleinden te gebruiken. Dit idee is de laatste 
jaren steeds populairder geworden. Dit hangt samen met een toename wan I-iet aantal 
milieruproblemen en de algemene opvatting dat de instrumenten die momenteel voor 
het milieubeleid worden gebruikt (bijvoorbeeld directe reguleringen), niet eflkctief 
zijn. 

In hoofdsruk I van dit onderzoek wordt beargumenteerd, dat alhoewel ecollo- 
gisehe belastingen in de zin van Pigou alleen een allocatief en niet een fiscaal doel 
dienen, deze belastingen steeds meer worden gepresenteerd onder de noemer van de 
zogenaamde "double dividend" @D) benadering. Een centraal uitgangspunt vcm deze 
benadering is het toekennen van meerdere doelen aan ecologische belastingen. Heffin- 
gen kunncn in die zin, naast een ecologiscfi doel, ook geil1 fiscaal doel hebben of 
gericht zijn op hek verwezenlijken van een aantal doeleinden ten aanzien vair de 
herverdeling van inkomen af de werkgelegenheid. Als gevolg hiervan worden in deze 
benadering dan ook andere dan louter ecologische overwegingen meegenomen iri het 
ontwerp van ecologische belastingen. De nadruk op deze benadering en de toenemen- 
de belangstelling voor de mogelijke fiscale effecten van belastingen in de zin van 
Pigow, heeft bijgedragen tot een verminderende aandacht, zowel in theorie als in de 
praktijk, voor heffingen die enkel gebaseerd zijn op ecologische overwegingen. Voor- 
beelden van benaderingen waarin deze laatste helfingen centraal staan, zijn onder 
meer de benadering via Pigouviaanse I~efiïngen en benaderingen waarin ecologische 
belastingen worden ontworpen en opgelegd in nauwe samenhang met relevante ecalo- 
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gisch~e oms~ndigheden.  In dit proefschrift worden de benaderingen waarin heflingen 
louter gebaseerd zijn op ecologische overnegingen, gepresenteerd onder dil: noemer 
van de zogenmmde "ecological concerns" (IT.) benaderingen. 

Nasik de bovengenoemde verminderende aandacht voor EC-benaderingen, is er 
in de bestamde literatuur over ecologische belastin&effing weinig aandacht voor het 
Instl&tionele kader waarbinnen dit type belastingheffing moet worden ingekaderd. 
Daarnaast wordt er in de bestaande literatuur vaak weinig aandacht geschonken aan de 
r101 van lagere overheden bij h d  verder ontwikkelen van ecologische belastin&eftisig. 
Het vernaarlozen van deze aspecten en de magere belangstelling voor het feit, dat in 
het algemeen, het bereik van bestaande beslissingsstnacturen niet overeenkomt met het 
bereik van relevante ecologische omstandigheden, doet vermoeden dat de ecologische 
belastingen die haalbaar zijn onder DD-benaderingen verschillen van die belastingen 
die haalbaar zijn onder EC-benaderingen. 

Doel t.mi het onderzoek er? an$t.;r;.oehbenaderlvJg 

Tegen deze achtergrond is het centrale doel van het onderhavige onderzoek in hoofd- 
sluk S omschreven als het analyseren van de realiseerbaarheid ('feasibility') van 
ecologische belastingheffing en het afleiden van relevante bePleidsimplicatiec voor het 
gebruiken van dit type heffing in het algemeen en in de beleidspraktijk in het bijzon- 
der. In die zin betreft deze studie een theoretische haalba5~~EieidsanaIIyse~ die vervol- 
gens wordt toegepast op een bepaalde casus. In dit onderzoek wordt het benutten van 
belastingen en heffingen voor ecologische en andere doeleinden in Nederland als 
casus gebruikt. Het haalbaarheidsconeept dat in deze studie wordt gehanteerd, verwijst 
naar een bundel van mogelijkheden en problemen die van ecologische belastingheffing 
een realistische en dus deilikbare beleidsoptie maken. Om de bovengenoemde haalbaar- 
heidsanalyse uit te voeren, wordt in deze studie a priori aangenomen dat al bepaald is 
dat deze instrumenten geschikt zijn om, gegeven de geldende ecologische omstmdig- 
hcden, gebruikt te worden voor (inldirecte ecologische doeleinden. Er wordt dus 
aangenomen, dat de Iiaalbmheid van eecalogische belastingen afimkelíjk is van de 
relevante elementen van enkel dit instrument en niet bepaald hoeft te wonden op basis 
van een: vlergelijkende ~mnllyae waarin het gebruiken van deze belastingen moet wor- 
deei afgewogen tegen het gebruik van andere rnilieubeleidsinstmmenten. 

Gegeven deze aanname bestaat dc haalbaarheidsmalyse uit een analyse van de 
mogelijkheden, problemen en clementen die van ecslesgische belastingheffing, onder 
de genoemde benaderingen, een realistische beleidsoptie maken. Omdat het bereik van 
ecologische omstaiidigheder~ in bet algemeen niet overeenkomt met het bereik van 
bestaande politieke beslissingseenhedm (denk bijvoorbeeld aan de rivier de Maas), 
wordt eeii gedeelte van de t-iaalba~lieidsma1yse uitgevoerd op basis van een eonsti- 
tutionene politiek-ecoiloinische benadering. Een centraal element van de consti~tionele 
politieke economie is dat collcetieve beslui~vormingsstmetwren zelf als vanabele in de 
uit te voeren analyses worden opgenomen. Elct gebruiken van een dergelijke benade- 
ring is met name relevant ten aanzien wan bepaalde problemen die zich binnen eccalo- 



gische eenheden afspelen. In het algemeen valt het bereik van deze ecologische eenhe- 
den (zoals het strsroomgebied van een rivier of een bergketen) niet samen met het 
bereik van bestaande politieke eenheden. De laatste eenheden zijn gewoonlijk beslis- 
singeenheden die niet of nauwelijks op basis van ecologische omstai~dlgheden zijn 
afgebakend. 

Theoretische context 

In de hoofdstukken 2 en 3 van deze ha&Ibaarheidsstudie wordt ecollogische belasting- 
heffing geplaatst binnen een relevante theoretische context. Deze context wordt ver- 
volgens gebruikt om de grondslagen, belmgrijkste concepten en het ontwerp wan dit 
type heffing te bepalen. Deze theoretische context, die onder meer beslaat uit de 
economische theorie van het milieubeleid, de econonzische benadering van milieupro- 
blemen en de theorie der openbare financiën, wordt verder uitgewerkt in hoofdsstuk 2. 
Uit de analyse wan ecologische belastingen in dit hoofdclstuk volgt onder meer, dat 
onder een benadering waarin Pigouviamse heffingen centraal staan, het enige doel 
van deze hefingen het belasten wan ecologislch ongewenst gedrag is. In het ideale 
geval wordt een internalisering van alle relevante milieu-externinliteiteni bereikt, zondcr 
dat er additionele fiscale opbrengsten voor de staat aan zijn verbonden, In dit bijzon- 
dere geval zijn het dan louter ecologische overwegingen die een rol spelen bij het 
opleggen van deze heffingen. De analyse in hoofdstuk 2 toont echter ook aan dal. de 
Pigouviamse hefingen, zoals oorspronkelijk geformuleerd, slechts een theoretisch 
ideaalbeeld vormen. Dit ideaalbeeld kan in de praktijk alleen worden benaderd. 
Regulerende heffingen, het gebmiken van be&astingiFaciliteitern (bijv. belastingkredie- 
ken) en de door Baumoil en Oates voorgestelde combinatie van een milieustandamd 
met heffingen, vormen bekende voorbeelden van dergelijke benaderingen. Het feit d d  
er met dergelijke benaderingen ook fiscale effecten kunnen zijn gemoeid, heefi. ertoe 
geleid dat de aandacht voor het gebruiken van belastingen voor ecologische doelein- 
den geleidelijk is verschoven in de richting van benaderingen waarin het bereiken van 
zawel ecologische als fiscale doeleinden centraal staal. 

In hoofdstuk 3 woden de belangrij~kste mogelijkheden, problemen en het 
ontwerp van ecdogische 'belastingen verder gemalyseerd. Dit hoof;dstuk begint met 
een definitie van ecologische belastingen, waarin deze worden gedefinieerd als typen 
heffingen (zijnde gedwongen bijdragen of overdrachten) die voldoen aan een of meer 
van de karakteristieken die hieronder beschreven zijn. 

- I-Ieffingen zijn gericht op het verwezenliijlken van belastingantw~kende gedrags- 
veranderingen bij diegenen die met deze heffingen warden geconfronteerd. Het 
doel is daarbij om relevante externallteiten geheel of gedeeltelisik in de beslis- 
singen van deze actoren te inletnaliseren. 

- Heffingen zijn gericht op het venverven van opbrengsten die gebruikt kunnen 
worden voor een bepaalde milieuisector voor zover dit noodzakelijk is voor het 
verwezenlijken van een bepaald ecologisch doel. 



- Er 19 sprake van een relatie Lussen de heffingsgandslag en de aard en omvang 
van bepaalde gewenste of ongewenste ecologische aspecten, factoren edof  
~Piviteilen. 

Gegeven deze karakteristieken, kunnen drie belangrijke typen wm ecologische 
belastingen en hefingen worden onderscheiden, te weten Pigoiuviamse of regulerende 
heffingen, milieubesiemming~heffinge~~ en (oipbrengstvemervemde) milieubelastingen. 
Deze belastingen kunnen worden onderscheiden van een bredere categorie van ecolo- 
gisch rellevante belastingen, waarin ook zijn opgenomen de belastingen en heff~ngen 
die, alhoewel voor andere dan ml8ieudoeleinden bedoeld, ook een gewenste of onge- 
wenste impact op het milieu hebben. In het algemeen kunnen nu de volgende moge- 
lijkheden voor ecologische belastingheffing worden onderscheiden. 

De introductie van nieuwe heffingen die gericht zijn op het venvenren van op- 
brengsten die kunnen worden gebruikt voor de financiering van bepaalde 
milieu-uitgaven. Kortom, de introductie van nieuwe mllieubestemmiingsheEn- 
gen. 

- Het supplementeren van het bestaande systeem van belastingen en hefingen 
met Pigoiuviaanse heffingen. 

- Het opnemen van bepaalde milieaibeleidsdoelstellingen in bepaalde belastingen 
en heffingen, bijv. vis het herorignteren van bestaande belastingartreMcen of 
belastinigtmleven. 

- Wet vervangen van bestaande belastingen en heffingen (hijvoorbeeld die op 
arbeid) door ecologische belastingen en heffingen. Kortom, de introductie van 
ecologische belastinghenworming. 

De problemen die met hel ontwerpen en introduceren van deze beleidsopties 
samenhangen, verschillen per mogelijkPieid, In het algemeen hangen deze problemen 
vooral samen met het ontwerpen van belastingen en hefingen die ecologisch effectief 
zijn en met het bepalcn van de relatie tussen de belastinggondslag, het milieuvewui- 
lende gedrag en het moment waarop besloten wordt tot gebruik van miPieuwiendelijke 
technieken over te gaan. Verdere problemen doen zich voor ten aanzien van de hier- 
aan gerelaieerde administratieve kosten en het soort en de hoeveelheid infomatie die 
nodig is om de juiste heffing of belasting op te leggen. Daarnaast kunnen er zich 
problemen voordoen ten aanzien van de fiscale, regulerende, economische en inko- 
merrs(her)~erdeIingseEecten van deze hefingen en het oormerken van bepaalde 
heffingsopbrengsten. EEroblernen doen zich tevens voor ten aanzien van het Inkaderen 
van ecologische bellastingheffing binnen bestaande nationale en internationale juridi- 
sche ei1 belastingsystemen. Gegeven deze problemen wordt er in hoof&twk 3 geeon- 
cludeerd, dat ecologische beiastinghefllng complex maar mogelijk is, mits ieder type 
heffing d d  bedoeld is onz voor bepaalde ecologische enlof andere doeleinden te 
worden gebruikt ook zorgvuldig wordt ontworpen. Voor ieder type ecdoglsche belas- 
ting worden de belrmgijkste aspecten van een dergelijk ontwerp in een checklist 



aangegeven. De analyse in hoofdstuk 3 toont tevens a m  dar de elementen die bepalend 
zijn voor de haalbaarheid van ecologische belastingen vess~hillerr onder DD- en EC- 
benaderingen. De haalbaarheid vun hefingen die behoren tot de En@-benaderingen, 
zoals de Pigouvïaanse hefingen, wordt vooral bepaald door de aanwezigheid w a n  een 
raamwerk waarbinnen infomatie kan worden verstrekt over belastingonwUkende 
gedragsvermderingen. De aanwezigheid van relevante infirmatie over de mogelijkhe- 
$tem tot het realiseren van deze veranderingen kamt de allocatieve functie van deze 
heffingen ten goede. De haalbaarheid van heffingen die vallen onder DD-benaderin- 
gen, zoals bijvoorbeeld milieubelastingen, milieubestemmingshe~ngen en elcalugische 
belastinghensonning, hangt vooral s m e n  rnd de compatibiliteit van deze beleidsopties 
met bestaande fiscale structuren. Verder hangt de haalbaarheid v m  de laatstgenoemde 
beleidsopties samen met de mogelijkheden om consensus te bereiken over de bestem- 
ming van mogelijke belastingopbrengsten. 

EcoJogische belastingheflrrg en hef concept van ecologische belaslingeenhedeyr 

In hoofdstuk 4 van dit groefschift wordt een beschouwing gegeven van het concept 
vm ecollagislche belastlngeeruheden. Centraal staat de vraag op welk schaalniveau, door 
welkte belastingheffende instantie en binnen welke institutionele en fiscale kaders 
ecologische belastingen het beste kunnen worden opgelegd, willen ze acceptabel en 
haalbaar zijn en een rol van betekeiais kunnen spelen. In hoofds~ztk 4 wordt de discus- 
sie hierover geplaatst binnen het kader van de constitutionele rnilieu-economie en de 
theorie der politieke elconomile. Gebruikmakend van diverse elementen v m  o.a. de 
"fiscal fedesalisrn' theorie, de clubtheorie, Tiebouts theorie over lokale uitgaven en 
bepaalde uitgangspunten van Buchanm en Wieksell, worden ecologische belasilingeen- 
heden gepresenteerd als de vertegenwoordigers van EC-benaderingen in ideale zin. 
Kenmerkend voor deze eenheden is dat ecologische belastingen en heffingen worden 
opgelegd door een autoriteit waauvm de belastingheRende bevoegdheden zijn afgeba- 
kend op basis van relevante ecologische omstandigheden. 'Tevens bestaat cr binnen 
deze eenheden een nauwe band tussen degenen die de heffing in kwestie moeten beta- 
len, degenen die van heb beleid van de autoritelL profiteren en degenen die het bestuur 
van deze autoriteit kiezen. Ecologische belastingeenheden zij~n niet alleen fbnclioneel 
afgebakend, maar worden ook gekenmerkt door een structuur waarbinnen de accepta- 
tie wan belastingen door degenen die ermee geconfronteerd worden, een belangrijke 
rol speelt. Waar het eerste belangrijk: Lis voor de ecologische effectiviteit van deze 
heffmgen, speelt het laatste een belangrijke sol bij die uiteindelijke acceptatie van deze 
heffingen. Het concept v m  ecologische belastingeenheden omvat dan ook een aantal 
elementen die significmant zijn voor de haalbaarheid van ecologische belastingheffing. 

Omdat mag worden venvacht dat het bereik van bestamde belastingaut~riteiLen 
niet of slechts gedleeltelijk zal overeenstemmen met het bereik van ecologische belas- 
tingeenheden (denk bijvoorbeeld aan de rivier de Rijn), wordt er in hoofdstuk 4 tevens: 
een analytisch kader gepresenteerd voor de verdere ontwikkeling van deze eenheden. 
Het vormen van consensus, het oormerken van belactPngopbrengsten en het doorvoe- 



ren van constitutionele veranderingen, volmen belangijke elementen v a  dit arralfli- 
sche kader. Vrnuit constitutioneel politiek economisch oogpunt is er in hoofdstuk B 
nok een checklist opgesteld. In de checklist zijn onder meer de institutionele wijzi- 
gingen die nodig zijn om conatitutioniele veranderingen tot stand Te ibrengen en de 
hiernee samenhangende: knslen en baten aainge-ven. De beslissingen en de praktische 
problemen dile moeten worden opgelost om daadwerkelijk tot deze veranderingen te 
komen, worden ook in deze checklist aangegeiren. Uit de analyse in dit hoofdstuk 
volgt dat het opleggen van ecolic*~gisehe belastingheffing in nauwe samenhang met 
relevante ecologische omstmdigheden, een benadering vereist die radicaler is dan de 
geleidelijke straitegie~tin die onder DD-benaderingen worden voorgesteld. 

Van theorie naar prakrijk 

In navolging van de conclusies uit eerdere hoofdstukken, wordt in $2oofd~luk 5 een 
analytisch kader geformuleerd waarin een aantal verschillende elementen van de DD- 
en EC-benaderingen zijn opgenomen. Met behulp van dit: kader is heb mogelijk om de 
theoretische ovenvegingeiz die in her proefschrifh gemaakt zijn, vervolgens toe te 
passen op de praktijk van ecologische belastingheff~ng in Nederland. Een centraal 
element van dit kader is de ontwikkeling van ecologische ibelastingheffirug langs een 
horizontale en verticale dimensie. Deze dimensies drukken de verdere ontwikkeling 
uit wan ecologische belastingheffing in de richting van heffingen die voldoen aan de 
iil hoofdstuk 3 genoemde eisen (verticale dimensie) en die, gegeven ecologische 
omstandigheden, warden opgelegd in nauwe relatie tot deze omstandigheden (horizon- 
tale dirnei-isie). De ontwikkeling van ecologische belastingheffing langs deze Wee 
dimensies maakt mogelijk dat dit type belastingheffing wordt ontworpen en ingekai- 
desd in institutionele, constitutionele, fiscale en andere relevante kaders, die de effec- 
tiviteit en acceptatie van deze belastingheffing vergemakkelijken en verzekeren. 

In hoofhtitrk 5 wordt aangetoond dat EC- en DD-benaderingen niet noodzake- 
lijkerwijs twee tegenover elkaar staande benaderingen van ecologische belastinghef- 
ling behoeven Ee zijn. Binnen de context van het geschetste an~i&eliiigspsocec 
vertegenwoo.~digen:orie zij de meest geschikte benadering voor een bepaalde dimensie van 
ecologische bclastingheffiiig. Wanneer ecologische belastinghemng alleen verder kan 
worden ontwikkeld binnen de huidige status-quo structuren, o h e l  omdat de kosten 
van het niakcn en doorvoeren van constitutionele veranderingen niet opwegen tegen 
de boten ervm ofwel on~dat beleidsmakers een duidelijk belmg hebben ontwikkeld bij 
het behio~ideri van de I-iuidige structuren, kunnen D;D-benaderingen worden gebruikt 
voor het verdcre ontwerp vm deze belastingheffing. Deze benadering is, met anidere 
woorden, in het bijzonder relevant voor de verdere ontwikkeling vm ecolo@sch~e 
belasiingheffing langs de eerder aangegeven verticale dimensie. Wanneer er echter 
wel een voorkeur is voor het maken v m  institutionele en constitutionele vermiderin- 
gen, dan kunnen EC-benaderingen worden gebruikt voor het analyseren van de moge- 
lijkhedm en de 'wijze waarop deze veranderingen daadwerkelijk kunnen worden 
doorgevoerd. EC-benaderingen zijn dan ook voord relevant voor de verdere omtwik- 



keling van ecologische belastinghefing langs de eerder genoemde laorimntde dimen- 
sie. 

Injzstlfutionele en andere re/evanbt. kaders voor ecoJogis~ulle belasaiixghe#ing in Neder- 
land 

Aangezien de relevante institutionele kaders voor ecollogisohe belastingheang evenals 
de acceptatie daarvan varicren per land en per jurisdictie, kan verwacht worden dat de 
kosten van het verder ontwikkelen van ecologische belastingheffing langs beide 
dimensies ook verschillen per lmd en per Jurisdictie. Deze kosten kunnen dan ook 
alleen worden bepaald op basis van een "case by caseM-benadering. In de verdere 
hoofdstukken van dit proefschaifi wordt de haalbaarheid van ecologische belastinghef- 
ding dan ook geanalyseerd binnen het kades van een bepaalde casus, te weten ecologi- 
sche belastinghefing in Nederland. In hoofdsstuk 6 wordt daartoe eerst het institutio- 
nele, financiele, fiscale en milieubelleidskader voor e~ologische belastingheffing in 
Nederland nader on~slchreven. Een analyse v-n dle bestamde verantwcaordelij&eden 
van verschillende overheden voor bepaalde fiscale taken en milieutaken laat 011der 
meer zien dat de bestaande institutionele en financiele verhoudingen tussen verschil- 
lende overheden in Nederland bepaalde beperkingen aan ecologische belastingheffing 
opleggen. Beperkingen zijn er vooral ten aanzien van het schaalniveau waarop en de 
'beBastingheffende instantie waardoor ecologische belastingen kunnen worden opge- 
legd, ten aanzien van het ontwerp en doel van deze helastingen en ken amzlen van het 
regionaal kunnen differentieren van ecologische belastingheffing. Zo zijn er, binnen 
de huidige institutionele context, weinig magelijkilleden voor lagere overheden in 
Nederland om zelfstandig tot (nieuwe) belastingheffing over te gaan of om over te 
gaan tot het heffen van belastingen- die voor andere d m  fiscale doeleinden, zijn be- 
stemd. Tegelijkeflijd echter, bieden het bestaande milieubeleidskader en recente 
veranderingen, in de bestaande financiele en bestuurlijke verhoudingen tussen overhe- 
den, een toenemend aantal mogelijkl~eden voor lagere overheden om ecalogische 
belastingheffnng meer direct te relateren aan relevante ecologische amstmdighederr. 
Deze mugelijkheden betreffen in het bijzonder de Iintroductie van regionale overhedeiri, 
de uitbreiding van het lokale bejastinggebied en hlet toenemende besef van het belang 
wan een gebiedsgeaicht milieubeleid. Daarnaast is er een tloenemend besef voor ket 
gebruiken v m  belastingen voor het internaliseren vm milieu-exteialiiteiten. 

Voortbouwend op de in hoofdstuk 6 geschetste problemen en de mogelijkheden 
voor ecologische belastingheffing daar verschilllende overheden in Nederland, wordt 
er in hoofdstuk 7 een overzicht gegeven van de belangrijkste milieuheffingen en 
ecologisch relevante belastingen die momenteel in dik land worden opgelegd. Een 
nadere bestudering van deze heffingen en belastingen laat zien dat de bestamde 
ecologische belastingheffing in Nederland vooral wordt gekenmerkt door h& type en 
het doel van de heffing en het overheidsniveau waardoor deze heffing wordt opge- 
Peg$. Met betrekking tot het type heffing d d  voor ecologische doeleinden wordt 
gebruikt is opvallend, dat eigenlijk met uitzondering van de bestmde milieuvet- 



brniksbelastingen, alle overige: heffingen, mllieubestemmings3rmeff1ngen zijn. Het dsef 
vm het overgrote deel van de bestaande ecologlsche belastingen en heffingen is 
daarom dan ook een fiscaal doel. Repleremde effecten worden met de bestamde 
heffingen en belastingen nauwelijks nagestreefd, Dit blijkt tevens uit de relatief lage 
belmtin@arieven. In totaal vormen de opbrengsten die door middel van milieuhefin- 
gen in Nederland worden opgehaald nog geen 3% van de totale belastingopbrengste~u~ 
Wat betreft het averheidsniveaiu is opvallend dar lagere overheden (provincies, ge- 
meenten en water~chappern) een belangijke ral spelen bij een groot deel van de in 
Wederland apgelegdle milieuheffingen. 

Die (verdere) oontwikkeli~zg van ecologische beEustinghefing in Nederland 

Op basis van het in de vorige hoofdstukken geschetste huidige gebruik van belastin- 
gen en heffingen voor ecologische en andere docleinden in Nederland, worden in de 
hoofdstukken 8 tot cn met 10 een aantal inogelijkheden en problemen wan een verdere 
ontwiaeling van ecologische belasninghefing in dit land nader geanalyseerd. Alhoe- 
wel het bestaande gebruik van ec~logische belastingen en hefringen in Nederland 
vergelijkbaar is met dat van andere Westeuropese OECD Imden en met dat van de 
Skmdinavische landen, blijkt uit hciwfdsfuk 8 dat ecologische be la~ t inghe~ng  in 
Nederland gekenmerkt wordt door een aantal trends en specifieke karakteristieken. Uit 
de in dit hoofdiltuk uitgevoerde analyse en evaluatie volgt, dat ecologische belasting- 
heffing in Nederland zich langzaam en geleidelijk ontwikkelt van een systeem waarin 
verschillende sectorale rnilieuheff~ngen op een relatief ongeco6rdineerde manier 
werden ingevoerd, tot een meer gestructureerd systeem waarbinnen milieuheffingen 
Iangzaamn gekoppeld werden aan relevante ecologische omstandigheden. Bovendien 
warden er tegdìjkedijd, en eveneeris geleidelijk, mogelijkheden geschapen voor de 
introductie van ecologisch relevante belastingen en hefingen die ook voor niet fiscale 
doeleinden kunnen worden gebruikt. Zoweli het bestaande financieringssysteern van 
hel milicutieleid als de geboden mriogelijichede~r voos de verdere: onitwikkeling van 
ecologische belastingheffing die niet primair gericht is op fiscale doeleinden, kunnen 
als een belangrijk beginpunt worden gezien voor een geleidelijke introductie van, het 
idee van: ecologische belastingl-iervoming in dil land. Omdat ecologische belasringher- 
vorniing een belangri-jk element vonnt van DD-be~~aiderinigen, kan tevens geconclu- 
deerd worden dat dc ontwikkeling va11 dil type belasllngheffing zich in Nederland met 
name langs een verticale dimensie verder ontwikkelt. Alhoewel recente veranderingen 
In de bestaande bestuurlijke en Bnanciië;le verhoudingen de mogelijkheden vergoten 
vc~os bal toepassen van EE-benaderingen, stimuleren zij (nog) niet een ontwikkeling in 
de richting van een belastingsysteem dat zich systematisch richt op kewemomenten of 
ecologisdne omstandigheden. 

Ycaorîboilwend op de conclusies in hoofdstuk 8, worden in haofdsfjak 5) een 
aantal mogelijkheden en problemen die samenl~mgen met een verdere ontwikkeling 
van ecologische be la~t inghe~ng langs de genoemde verticale dimensie verder be- 
se~ouwd. Uit de in hoofdsruk 9 gehouden analyse volgt dat onder de huidige DD- 



benadering perspectieven voor een verdere onmikkeling van ecolcagische 'belasting- 
heffing vooral worden geboden door een verdere internalisering van relevante milieu- 
doeleinden in bestaande belastingen en heffingen. Voorbeelden zijn o.a. een verhogindg; 
of diRerentiatie van bestaande tarieven op basis van ecologische avewegingen. 
Verdere perspectieven worden geboden door een invoering van additionele milieuilef- 
fingen die ogbrengsten-neutraal zijn en die samenhangen met die milieuproblemen, en 
die gebieden waanoor de verschillende overheden in dit land reeds beleidswerant- 
woording dragen. De daadwerkelijke introductie van deze hefingen door verschillen- 
de overheden in Nederland is afhankelijk van de hieraan gerelateerde kosten. Deze 
kosten hangen onder meer s m e n  met mogelijke ongewenste economische en inko- 
rnenshewerdellingsefecten en met het wijzigen of invoeren van bepaalde belasting- 
wetten die nodig zijn om over te gam tot een verdere oantwikkelingsfase. De analyse 
In hoofdstuk 9 toont ook aan, dat alhoewel er in principe een relatief golot potentieel 
is voor lagere overheden om ecologische belastinghefflng verder te ontwikkelen, er 
restricties door het institutionele systeem worden opgelegd die verhinderen dar deze 
overheden ook daadwerkelijk vm dit potentieel gebruik kunnen, maken. Onder de 
huidige DD-benadering worden deze restricties vooral opgelegd door de bestamde 
bestuurlijke en financiele verboudingen. Kenmerkend voor deze verhoudingen is het 
vasthouden aan het equivalentie-principe, op basis waarvan er weinig verschillen in 
belastingen en provisies tussen lagere overheden in Nederland worden toegelaten. 
Bovendien worden lagere overheden in dit land, binnen de huidige structuren en 
benadering, ontmoedigd om nieuwe (ecologische) belastingen in te voeren. Het gevaar 
'bestaat namelijk dat de algemene en specifieke uitkeringen die door de centrale 
overheid aan lagere overheden worden uitgekeerdl worden gekort als reactie op de 
introductie vm nieuwe lokale of regionale belastingen. 

Gegeven het theoretische potentieel maas de in de praictijk bestaande restricties 
voor de ontwikkeling van ecologische belastingheff~ng door lagere overheden onder 
de huidige benadering en struc;turen, wordt in ko~fd~ruk 10 nader geanalyseerd of een 
EC-benadering meer perspectieven kan bieden. Meer specifiek worden in dit hoofd- 
stuk een aantal mogelijkheden en problemen voor het verder ontwikkelen van ecologi- 
sche belastingheffìng langs een horizontale dimensie bezien. De analyse in dit hoofd- 
stuk toont aan, dat omdctt alleen waterschappen min of meer het concept wan ecologi- 
sche belastingeenheden vertegenwoordigen, een verdere onkvikkelling van ecologische 
belastingheffing in de richting van deze dimensie, institutionele en constitutionele 
veranderingen vergt. Zo zouden in principe, in theorie, belastingheffende bevoegd- 
heden kunnen worden toegekend aan bepaalde milieubeschemingsgebieden. Ook zou 
kunnen worden overgegaan tot de oprichting van verdere feinctionele nmilieu-over- 
heden zoals bijvoorbeeld mestschappen. Aangezien dit alles cchter aanzienlijke veran- 
deringen in het bestaande institutionele, financiële, constitutionele en fiscale kader in 
Nederland met zich mee zal brengen, lijkt het bevorderen van samenwerking op het 
gebied van milieu tussen verschillende overheden in Nederland goed te pmsen binnen 
de huidige discussies over wijzigingen in de bestaande bestuurlijke en finmci2le 
verhoudingen in dit land. Deze onhvikkelingen bieden niet alleen een belangrijk 



aanhopingspisnt voor het vmtleggen vatn een aantal kenmerken van het concept van 
ecologische "slastingcenheden binnen de bestaande incfitutiolnele structuren in Neder- 
land, maar kunnen bovendien een belanmijke viaorbeieldfunctie vemllen ten aanzien 
van ecologische belastinghefflng door trmsnationale of internationale beslicshgs- 
eenheden. Uit hoofdstuk 10 wol@ ook dat het stimuleren vain verdere interjwisdicti- 
wncle ~smenwerkingsv~erbanden op het gebied van milieu, de meest haalbare optie is 
voor een verdere ontwikkeling van ecologische be8aslingheffing in de richting van de 
hiervoor aangegeven horizontale dimensie. De analyse in hoofdstuk J0 toont ook aan 
dat relatief kleine beslissingseenheden (bijvoorbeeld lagere overheden) een rol kunnen 
spelen in de verdere onbvikkcling van ecollagisch effectieve en acceptabele vormen 
van ccolagische belastingheffing 

De reali,n?erbaarheid van ecep!ogs'sche behnsfingheflizg en hieruiwolgen& beleid~impli- 
cali@$ 

Als: conclusie kan worden gesteld dat het bepalen vali de haalbaarheid van ecologische 
belastingheffing een "case by case"-benadering vergt, waarbij de haalbaarheid van dit 
type heffing wordt bepaald voor iedere afzonderlijke beslissingseenheid en voor iedere 
afzonderlijke belasting en heffing. De haalbaarheidsanalyse van ecologische belasting- 
heffing in dit proefschrift toont aan, dat in het algemeen, de haalbaarheid van dit type 
heffing in Fote mate wordt bepaald door de huidige ontwikkelingsfasen en het insti- 
tutionele, bestuurlijke en fiscale kader waarbinnen dit type moet worden vastgeJegd. 
De ontwikkelingsfasen en het inkaderen in relevante structuren zijn belangrijke deter- 
minanten van de kosten van het verder ontwerpen, introduceren en onhvikkelen van 
ecologische belastingen als realistische beleidsopties. 

Onder de huidige DD-benaderingen, waarin sterk wordt vastgehouden aan de 
bestaande institutionele en constitutionele structuren voor ecologische belastingheffing, 
kan worden verwacht dat kielaidsmakieis ia1 het bijzonder belangstelling zullen hebben 
voor het introdiwccten van ecologische belastingen die een duidelijk fiscaal daeI 
hebben. De typen belastingen die aan dit doel voldoen, zijn onder meer milieube- 
lastingen en milieubestemmingskieffingen. Onder alternatieve EC-benaderingen, waarin 
de afbakening van tiscale en institutionele structuren op basis vm relevante ecwlagi- 
sche omstandiglieden centraal staat, kan verwacht worden dat beleidsmakers in het 
bi~jzonder geïnteresseerd zullen zijn in het introduceren van hefingen die zijn geba- 
seerd op puur ecologische overwegingen. Dit zijn onder meer Pigouviaanse heffingen, 
belastingfaciliteiten en de belastingen die worden opgelegd door ecologische belas- 
tingeenhedee~. Waar DD-benaderingen worden gekenmerkt door hun geleidelijke 
oiitwikkeling wan ecologische belastingheffing, worden EC-benaderin-n vooral 
gekenmerkt door hun meer radicale benadering van dit type belastinghefling. Afhm- 
kelijk van de vraag aai  welke van de twee benaderingen in het algemeen de voorkeur 
wordt gegeven, doen zich verschillende imnplieaties voor tien aanzien vm de verdere 
onhvîkkelirig v ~ m  ecolagische belastingbefing. 



Voor de verdere onwikkeling van ecologische belastinghe=ng onder de 
liuidige DDD-benaderingen, moeten beleidsmakers er rekening mee houden dat zij dit 
type belastingheffing alleen geleidelijk en in nauwe sanienhang met bestamde fiscale 
structuren kumen ontwikkelen. De verdere ont~wikkeling van ecologische bel;astinghe6 
Eng, onder deze benadering zal naar alle: wamschiLjnlijkheid best8a.n uit het verder 
inkaderem van ecologische doeleinden in bestamde belastingen. Voor het succesvol 
kumen inkaderen urn deze doeleinden, moeten beleidsmakers die belastingen kunnen 
ontwerpen en Introduceren, waarmee een stabiele balans tussen de regulerende en 
fiscale effecten van deze belastingen kan worden verwezenlijkt. Aan~~einenda dat 
beleidsmakers een dergelij~ke balans nastreven, k m  worden verwacht dat zij in het 
bijzonder zullen kiezen voor de introductie van ecologische belastingen die geken- 
merkt worden daar een relatief smalle belastinggrondslag edof relatief hoge belas- 
tingtarieven. Orn ecologische belastingheffing verder te ontwikkelen onder de aiterna- 
tieve EC-benaderingen, moeten beleidsmakers bedacht zijn op de structurele veran- 
deringen die dit met zich Nadat eanstitutiolnele veranderingen zijn door- 
gevoerd a i  tijdens het vermderingsproces, kan wemacht worden dat de verdere ont- 
wikkeling van ecologische belastingheffing onder deze benadering vooral bestaat uit 
het introduceren van milieubestemmingshefingen en van l-ieffingeni op private con- 
sumptiegoederen die gerelateerd kunnen worden aan de consumptie v m  het publieke 
goed in kwestie. Om zulke heffingen te kunnen introduceren, moelen beleidstnakers 
die heffingen kunnen ontwerpen en introduceren die een nauwe samenhang vertonen 
tussen de betaling en het profijt van de heffing. Om een dergelijke samenhang te 
venvezenlijken, k m  verwacht worden dat beleidsmakers kiezen voor het opleggen van 
beslemmingshefingen of belastingen op een beperkte groep goederen edo f  op een 
beperkt deel van de bevolking (bijvoorbeeld diegenen dic binnen de grenzen van een 
milieubeschemingsgebied wonen). 

In Nederland is het beleid met betrekking tol: ecologische belastinghefhg met 
name uitgevoerd op basis van LID-benaderingen. Bimen de cornhexl van deze benade- 
ringen zijn vooral miliiesubelristingen en bepaalde milieubestemmingsheFGngem inge- 
voerd. Voor de verdere onmifieling van ecologische belastingheffing in dit land, 
moeten beleidsmakers rekening houden met de potentiële rol van lagere overheden. 
Om van die r01 gebruik te kunnen maken, moeten beleidsmakers verdere mogelijkhe- 
den voor deze overheden creëren om een ecoilogisclie belastingpolitiek te kunnen 
voeren. Mogelijkheden in deze zin bestaan uit het uitbreiden van de mogelijMiedeiir 
om milieubeleid in lokale en regionale belastingen in te bouwen, om relievaiate belas- 
tinggrondslagcn te verbreden en om een (verdere) ecologische diflerentiaiie vm belas- 
tingtarieven tot stand te brengen. Beleidsmakers moeten daarnaast deze mogelijkheden 
ook inkaderen in het huidige gebiedsgerichte milieubeleid en binnen het beleid dai 
gericht is op het verwezenlijken van interjurisdiction~ele samenwerking. 

Concluderend kan worden gesteld dat deze studie, anders dan de meeste studies 
over dit onderwerp, aantoont dat beleidsmakers voor de daadwerkelijke ontwikkeling 
van haalbare ecologische belastingen, kunnen kiezen tussen een geleidelijk of een 
meer drastisch beleid. Alhoewel het type, het ontwerp en de structuur van haalbare 



eclmlogiisehe belastingen ander beide beleidsopties vers~hillen, toont de studie ook aan 
dat belde benaderingen een aantal gemeenschappelijke elementen bezitten die mede 
bepalend zijn voor de haalbawheid wan ecologische belastingen. Het gebruiken van 
b~stemmingcheffangen)i belastingfariliteiten en het inkaderen van het beleid met 
besrekking tot ecologische TblelastingheEng in het huidige gebiedsgeriehfe milieubeleid 
en in het beleid gericht op samenwerking tussen overheden, wonnen de belangrijkste 
gme~nschappelijke elementen. De studie toont ook aan dat in het algemeen, en. miet 
betrekking tat Nederland dn het bijzonder, relatief kleine beslissingseenheaSen (bijvoor- 
beeld gemeenten, provincies, waterschappen) een rol kunnen vervullen in de verdere 
ontwikkeling van haalbare ecologische belastingen. 




