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UTRECHTSE INZET VOOR HET 

TOEKOMSTIG PROVINCIAAL 

BELASTINGGEBIED



Aanleiding

Klimaatakkoord (2019)
Onderzoek naar 

varianten van Betalen 
naar Gebruik (BnG)

De MRB komt (geheel of 
gedeeltelijk) te vervallen 
= geen grondslag meer 

voor provinciale 
opcenten

Onderzoek naar 
alternatieven voor het 

huidige provinciale 
belastinggebied
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Andere ontwikkelingen
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Coalitieakkoord 
Rutte-IV

Hoofdlijnen
brief BZK

ROB, RvS, 
etc.

Contourenbrief BZK zomer 2022:

- Herijking gemeentefonds;

- Bredere opgave eigen 

belastinggebied 

medeoverheden;

- Stabiele financiering van 

medeoverheden. 



Open huishouding van provincies
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Autonome taken Medebewindstaken

Open huishouding: 

• Zelf (nieuwe) taken oppakken

• Noodzaak voor een eigen 

belastinggebied

• Inzet eigen belastingcapaciteit voor 

medebewindstaken?



Inzicht in het rapport ‘Herziening 

provinciaal belastinggebied’
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Samenvattende tabel 

met 6 geschikte 

opties als alternatief 

voor huidig 

belastinggebied.

In de volgende slides 

zoomen we hier 

nader op in. 



Inzicht in het rapport ‘Herziening 

provinciaal belastinggebied’

10-3-2022 6

Onderscheid naar type 

belasting.

Territoriale belastingen:

- Ingezetenenheffing

- Vestigingsheffing

- Voertuigenbelasting

Profijtbelasting:

- Provinciale OZB

- Toeristenbelasting

- Opcenten kilometerheffing



Inzicht in het rapport ‘Herziening 

provinciaal belastinggebied’
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Onderscheid naar wie 

belastingplichtig is. 

Huidige situatie:

- Autobezitters.

Toekomstige situatie:

- Autobezitters; en/of

- Inwoners; en/of

- Bedrijven; en/of

- Niet-inwoners. 



Inzicht in het rapport ‘Herziening 

provinciaal belastinggebied’
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In de toetsingscriteria voor 

nieuwe belastingen is 

onderscheid gemaakt in 

noodzakelijke criteria en 

overige criteria. 

In de volgende twee slides 

worden deze criteria nader 

toegelicht. 



Noodzakelijke criteria
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Criterium Beknopte uitleg

a. Toekomstbestendig Zo ongevoelig mogelijk voor rijksbeleid.

Flexibel i.v.m. technologische en maatschappelijke 

ontwikkelingen.

b. Brede grondslag / 

redelijk verdeelde 

belastingdruk

Brede groep belastingplichtigen = breder draagvlak.

Koppeling tussen betalen en bepalen (kiezers).

c. Opbrengstcapaciteit Van voldoende omvang om provinciale lasten te dekken.

d. Stabiliteit Zo ongevoelig mogelijk voor conjunctuur- of andere 

schommelingen. 

Provincies hebben invloed op hoogte van inkomsten.



Overige criteria

10-3-2022 10

Criterium Beknopte uitleg

e. Uitvoerbaarheid / 

perceptiekosten

Goed uitvoerbaar voor ambtelijk apparaat. Niet 

gemakkelijk te ontduiken of te ontlopen. Kwijtschelding 

moet mogelijk zijn. 

Perceptiekosten: inning, heffing en controle. 

Aanvaardbaar: 5-10% van opbrengst nieuwe belasting.

f. Herkenbaarheid Relevant vanuit oogpunt democratische legitimiteit. 

Mogelijk positieve relatie met draagvlak.

g. Verdeling belasting-

capaciteit

Redelijke verdeling van capaciteit over de provincies, 

eventuele verschillen verevenen via provinciefonds.

h. Geen economische 

verstoring

Koopkracht huishoudens of werkgelegenheid bedrijven. 

Belastingvlucht bij te hoge verschillen tussen provincies.

Inkomenspolitiek is voorbehouden aan het Rijk!



Voorkeursvolgorde 
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Toekomstige belastingcapaciteit
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Eerste conclusie:

• Redelijk gelijkblijvend 

belastinggebied.

• Combinatie van alternatieven 

(belastingmix) leidt tot toename 

belastingcapaciteit.

• Een toekomstige groei van het 

belastinggebied voor Utrecht is een 

relevant perspectief voor de te maken 

afweging.



Afronding

Afronding ambtelijke toelichting en vervolgens opening voor het 

onderlinge gesprek met de Staten door gedeputeerde Strijk. 
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Bijlage sheets – verdieping
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Bron: Klimaatakkoord (2019) (pag. 46-47)

Bron: Coalitieakkoord Rutte-IV (pag. 9)

Bron: Hoofdlijnenbrief minister BZK, januari 2022 (pag. 4)

• Raad voor Openbaar Bestuur (ROB), 

“Rust, reinheid en regelmaat”, maart 

2021

• Raad van State (RvS), “Aanbevelingen bij 

het begrotingsbeleid”, januari 2022

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-892567
https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A00241

