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VOORWOORD 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het 

Ministerie van Justitie yerricht
t,
e een onderzoek naar opinies omtrent 

belastingontduiking en uitkeringsmisbruik. De voornaamse methode vormde 

een mondelinge enqate op basis van een voorgestructureerde vragen-

lijst, die bij ruim 1200 personen is afgenomen. De resultaten hiervan 

zijn neergelegd in een onderzoekrapport. °I)  

Daarnaast zijp vijftig minder gestructureerde interviews yehouden over 

dezelfde materie. Hieroyer wordt gerapporteerd in het onderhavige ver-

slag. 

De resultaten van beide studies zijn in hoofdlijnen weergegeven in con 

bij de StaatsuitgeyeriJ verschenen publicatie. 02)  

Het onderzoek waarvan in dit rapport verslag wordt gedaan is uitgevoerd 

door L.E. de Groot-van Leeuwen en A.C.M. Witteman-Devilee, in het kader 

van hun studie Sociologie aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Zij wor-

den in het verslag afwisselend aangeduid met 'inverviewster(s)' en 

'onderzoekster(s)'. De supervisie lag bij drs. A.C. Berghuis van het 

W.O.D.C.; M.M. Kommer verleende technische assistentie. 

°I)  A.C. Berghuis en M.M. Kommer, Peiling van de opinies in de Nederlandse  
bevolking omtrent belastingontduiking en misbruik bij sociale uitkerin-
gen, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Ministerie van 
JUititie, 's-Gravenhage, 1984. 

02)  A.C. Berghuis en M.M. Kommer, Opinies over belastingontduiking en uit- 
keringsmisbruik, en over maatregelen ter bestrijding daarvan,  Staats-
Ultgeverij, 's-Gravenhage, 1984. 
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1 ACHTERGROND EN METHODE VAN DIT DEELONDERZOEK 

1.1 ACHTERGROND EN DOELSTELLING 

Dit onderzoek vomit een aanvulling op de s pelling van de opinies in de 

Nederlandse bevolking omtrent belastingontduiking en misbruik bij 

sociale uitkeringen'. In deze opiniepeiling zijn ruim 1200 personen 

ondervraagd aan de hand van een vragenlijst met vooraf vastgestelde 

antwoordcategorieen. Voor informatie over de achtergrond en doelstel-

ling van dit bevolkingsonderzoek, in het vervolg steeds aangeduid als 

hoofdonderzoek, wordt verwezen naar het in het voorwoord genoemde 

onderzoek rapport. 

De vragenlijst die in het hoofdonderzoek is gehanteerd is in een aantal 

proefinterviews uitgetest, waarbij er voornamelijk op werd gelet of de 

vragen door de respondenten konden warden beantwoord. Ilierbij kon ech-

ter onvoldoende aandacht worden besteed aan de vraag of de vooraf vast-

gestelde antwoordcategorieen wel het volledige universum van mogelijke 

antwoorden representeerden. Dit laatste aspect vormde de aanleiding 

voor het uitvoeren van dit deelonderzoek, met als voornaamste doe de 

validering van de antwoordcategorieen uit het hoofdonderzoek. Wegens 

gebrek aan tijd bleek het niet mogelijk dit deelonderzoek vooraf te 

laten gaan aan het hoofdonderzoek, reden waarom is gekozen voor een 

validiteitstoets achteraf. 

Om een zinvolle vergelijking van de resultaten van beide onderzoeken 

mogelijk te maken zijn in het onderhavige deelonderzoek de vragen met 

tevoren vastgestelde antwoordcategorieen vervangen door open vragen. 

De resultaten van dit deelonderzoek dienen twee doelen. Ten eerste vor-

men zij, zoals gesteld, de basis voor een vergelijking met de gesloten 

antwoordcategorieen, hetgeen kan worden opgevat als een toets op de 

validiteit van de resultaten van het hoofdonderzoek. Ten tweede biedt 

de beschrijving van antwoorden op open vragen een levendig beeld van de 

opinies, waardoor de herkenbaarheid van de resultaten van het hoofd-

onderzoek wordt vergroot. 

1.2 DE METHODE 

In deze paragraaf wordt aangegeven hoe het onderzoek is verlopen en zal 

aan de hand van een aantal fasen ervan worden ingegaan op methodische 

aspecten en de gehanteerde onderzoekstechnieken. 



We onderscheiden zes fasen in het onderzoek: 

_ het opstellen van de vragenlijst; 

_ de steekproeftrekking: het samenstellen van de onderzoeksgroep; 

- de benadering van de respondenten; 

- de dataverzameling: het interview; 

_ de dataverwerking; 

- de analyse. 

1.2.1 net opstellen van de vragenliist 

Om eon optimale vergelijking van de antwoorden uit beide onderzoeken to 

kunnen maken ziJn vrijwel elle vragen nit het hoofdonderzoek opgenomen 

in de vragenlijst voor dlt deelonderzoek." 

De meeste vragen zijn op vrijwel identieke wijze geformuleerd en de ge-

precodeerde antwoordcategorieen zijn in hiJna alle gevallen weggelaten. 

Maar dit laatste niet mogelijk block is door de inverviewsters doorge-

vraagd on de respondenten alsnog in de gelegenheid te stellen het ant-

woord in eigen woorden weer to geven. In sommige gevallen zijn de vra-

gen lets anders geformuleerd omdat de antwoordcategorieen erin genoemd 

werden. 

Omdat in dit deelonderzoek de nadruk komt to liggen op het beschrijven 

van de antwoorden op open vragen on geen conclusies worden getrokken 

net betrekking tot de omen respondenten als gehecl, is slechts eon be-

perkt aantal vragPn betreffende de persoon en positie van de respondent 

In de vragenlijst opgenomen. Weggelaten ziJn vragen naar burgerlijke 

staat, de levensbeschouwelijke en politieke affiniteit en de positie 

t.a.v. inkomen en achtergrond van de partner. Daarnaast ziJn enkele 

vragen weggelaten omdat over de gesloten antwoordcategorieen goon dis-

cussie mogelijk was. Het betreft hier de vragen over het belang van de 

bestrijding van uitkeringsmisbruik en belastingontduiking ten opzichte 

van de aanpak van andere probleemterreinen. Er zijn twee vragen toege-

voegd, namelijk over het zelf belasting ontduiken en uitkeringsmisbruik 

plegen. 

X / Doze vragenlijst is als biJiage bij dit verslag opgenomen. De vra-
genlijst die in het hoofdonderzoek gebruikt is, is to vinden bij het 
onderzoekrapport daarover. 
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De volgorde waarin de vragen zijn geplaatst is enigzins gewijzigd om 

een soepeler opbouw van het gesprek mogelijk te maken. 

1.2.2 De steekproeftrekking: het samenstellen van de onderzoekgroep 

De omvang van de onderzoekgroep is op 50 gesteld, hetgeen vooral be-

paald is door praktische mogelijkheden qua tijd en mankracht. 

Omdat het onderzoek niet representatief hoefde te zijn voor de gehele 

Nederlandse bevolking, was het niet nodig een spreiding over het land 

te realiseren. Om echter wel eventuele verschillen tussen stedelijke en 

landelijke gebieden vertegenwoordigd te hebben, is gekozen voor een re-

gio waarin beide elementen aanwezig zijn, namelijk de regio Leiden (no-

daal gebied nr. 46 volgens CBS-indeling). Deze keuze werd mede 

ingegeven door de overweging dat de beide interviewsters in deze regio 

woonachtig waren, hetgeen een tijd- en kostenbesparing betekende. 

Enige representativiteit, c.q. vergelijkbaarheid met het hoofdonder-

zoek, is wel beoogd naar leeftijd en geslacht. Het streven was om in de 

steekproef dezelfde verdeling dienaangaande te realiseren als in het 

hoofdonderzoek (d.w.z. de zgn. "representatieve groep" daarin). 

De keuze van de onderzoekpopulatie is mede op grond van praktische 

overwegingen tot stand gekomen. In eerste instantie is overwogen een-

voudigweg adressen aan te wijzen waar een interview gehouden zou moeten 

worden (met behulp van het postcodeboek en een randomnummer-generator), 

doch van deze gedachte is vrij snel afgestapt. Het toesturen van brie-

yen aan deze adressen, met het verzoek contact op te nemen wanneer het 

voorgestelde tijdstip voor het interview niet schikte leek toch niet 

ideaal: de kans was groot dat op deze manier erg - veel tijd verloren zou 

gaan met contact leggen en vergeefse reizen. Daarom is besloten een 

steekproef van 250 potentiele respondenten te trekken uit het telefoon-

botk 02 , en de interviewsters op te dragen van deze lijst 50 interviews 

te realiseren. Op basis van gemeentegrootte en aantal telefoonaanslui- 

02 Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit in het algemeen geen grote 
vertekening geeft (A.C. Berghuis en M.M. Kommer, Effecten van voor 
lichting en controle. Een experiment bij de motorrijtuigenbelasting, 
's-Gravenhage, 1982, Staatsuitgeverij; zie ook: I. Gadourek, 
Sociologische methodologie in de jaren zeventig. In: Bulletin van de 
vakgroep methoden en technieken v.h. Sociologisch Instituut, R.U. 
Groningen, april 1984). 



tingen is een spreiding over de gemeenten aangebracht; per gemeente 

moest 1/5 van de opgegeven adressen met succes benaderd worden. 

Het samenstellen van de onderzockgroep utt de Iijst net adressen en 

telefnonnurmners %whop grotendeels zonder problemen. Afgezien van 

weigeringen, waarop In de volgende sub-paragraaf nader wordt Ingegaan, 

kon de vnoraf bcpaalde indeling near geslacht en leeftijd aanvankelijk 

steeds gereallseerd warden zonder respondenten at te wijzen. Tegen het 

eInde van doze onderzoekfase block editor hot opvullen van de cel 

18 t/m 30 jaar l  en in jets mindere mate die van '65 jaar of °oder' 

moeilijkheden op te leveren. Bij 10 personen Icon in die periode, on-

danks bereldheid tot medewerking, geen Interview worden afgenomen omdat 

zij tot eon leeftiJdsgroep behoorden waarin reeds voldoende interviews 

waren afgenomen. nit gegeven, naast verlies van tiJd en een naderende 

poststakIng, heeft ons doen besluiten at te wijken van de tot dan toe 

gehanteerde wijze van stmekproeftrekking. De taatste vijf respondenten 

zijn op grond van voorkennis over leeft1jd en geslacht door de Inter-

viewsters via hun kennissenicrIng geselecteerd en persoonlijk benaderd. 

Daarbij kon bovendien rekening gehouden worden met een spreiding van 

deze respondenten over hun positle ten aanzien van arbeId en opleidIng. 

Om interviewer-effecten te voorkomen zljn de afspraken voor doze inter-

views zo gcmaakt dat respondent en interviewsters elkaar in het geheel 

niet kenden. 

In tabel I wordt de samenstellIng naar leeftIJd van de onderzochte 

groep In het deelondorzook vergeleken met die samenstelling van de re-

presentatieve groep in het hoofdonderzoek. De getalIen tussen haakjes 

zijn de gewenste aantallen c.q. percentages in de bewuste categorte6n. 



label 1:  Samenstelling van de onderzochte groepen naar leeftijd 

a. 18 t/m 30 jaar 	 283 	23 

b. 31 t/m 40 jaar 	 239 	24 

c. 41 t/m 64 jaar 	 339 	34 

d. 65 jaar of ouder 	 138 	14 

e. geen gegevens 	 6 	- 

totaal 

Vergeleken met de beoogde samenstelling zien we dat relatief minder 

personen in de leeftijdsgroepen '18 t/m 30 jaar' en '65 jaar of ouder' 

aan het deelonderzoek hebben meegewerkt. Olt vindt zijn oorzaak in 

bovengenoemde problemen bij het benaderen van de respondenten. Dienten-

gevolge ,zijn relatief meer personen in beide overiege leeftijdscate-

gorieen ondervraagd. Deze verschillen zijn echter niet significant 

(chi-kwadraat toets, p'.05). 

In de volgende tabel worden beide onderzochte groepen vergeleken naar 

geslacht. 

label 2: Samenstelling van de onderzochte groepen naar geslacht 

a. man 	 504 	50 	 27(25) 	54(50) 

b. vrouw 	 498 	50 	 23(25) 	46(50) 

c. geen gegevens 	 3 

totaal 	 1005 	100 	 50(50) 100(100) 

• 
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hoofdonderzoek 	 deelonderzoek 

%- 

10(14) 20(28) 

15(12) 30(24) 

19(16) 38(32) 

6( 8) 12(16) 

1005 	100 	 50(50) 100(100) 

hoofdonderzoek 	 deelonderzoek 



Vergeleken met de beoogde samenstelling zijn minder vrouwen, en daar-

door lacer mannen, in de steekproef van het deelonderzoek opgenomen. flit 

Is een gevolg van het felt dat vrouwen jets minder genegen waren tot 

deelname aan het onderzoek dan mannen. In de volgende sub-paragraaf 

wordt hierop nader ingegaan. Het verschil Is echter ook niet statis-

tisch significant. 

Hoewel bij de steekproeftrekking geen rekening is gehouden met de 

samenstelling van de onderzochte groep naar de positie ten aanzIen van  

arbeid en oplelding,  is het van belang om na to gaan of de verdeling 

van de posities van de ondervraagden In beide onderzoeken met betrek-

king tot deze beide achtergrondvariabelen overeenkomsten vertonen. 

Tabel 3: Positie van de onderzochte groepen ten aanzien van arbeid 

hoofdonderzoek 	 deelonderzoek 

n 	 ii 

a. werkzaam 	 439 	44 	 28 	56 

b. arbeidsongeschikt- 

heldsuitkering 	 69 	I 	 3 	6 

c. tinkering aig. weduwen- 

en wezenwet 	 14 	1 	 niet 

gevraagd 	- 

d. werkeloosheidsuitkering 	48 	5 	 3 	6 

e. irnstandsuitkering 	14 	I 	 1 	2 

f. gepensioneerd 	 103 	10 	 3 	6 

g. student(e) 	 47 	5 	 3 	6 

h. huisvrouw 	 256 	26 	 8 	16 

I. anders 	 10 	1 	 1 	2 

j. geen gegevens 	 5 	1 	 - 	- 

totaal 	 1005 	100 	 SO 	IOU 

Vergeleken met het hoofdonderzoek zijn in het deelonderzook meer wer- 

kenden en minder gepensioneerden en huisvrouwen vertegenwoordigd. Ook 

hier blIjkt het verschil niet significant (chi-kwadraat toets p'.05). 
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label 4:  Positie van de onderzochte groepen ten aanzien van de hoogst 

gevolgde opleiding 

hoofdonderzoek 	 deelonderzoek 

a. lager onderwijs 	 177 	18 	 5 	10 

b. lager beroepsonderwijs 	229 	23 	 9 	18 

c. middelbaar algemeen 

voortgezet onderwijs 	190 	19 	 7 	14 

d. middelbaar beroeps- 

onderwijs 	 122 	12 	 7 	14 

e. DAVO/VW0 	 73 	7 	 3 	6 

f. hoger beroepsonder- 

wijs 	 139 	14 	 10 	20 

g. wetenschappeliJk 

onderwijs 	 74 	7 	 9 	18 

h. geen gegevens 	 1 	0 	 0 	0 

totaal 	 1005 	100 	 50 	100 

De verdeling van de posities ten aanzien van de hoogst gevolgde oplei-

ding in het deelonderzoek verschilt van deze verdeling in het hoofd-

onderzoek. Er zijn in verhouding meer personen met een hogere opleiding 

en minder personen met een lagere opleiding in het deelonderzoek ver-

tegenwoordigd. Een chi-kwadraat toets (p'.05) wijst echter uit dat dit 

verschil niet significant is. 

Samenvattend kan worden gesteld dat de groep ondervraagden in het deel-

onderzoek, met betrekking tot bovengenoemde posities ten aanzien van 

leeftijd, geslacht, arbeid en opleiding, vergelijkbaar is met de groep 

ondervraagden in het hoofdonderzoek. De afwijkingen zijn betrekkelijk 

gering, zodat in het deelonderzoek hetzelfde type antwoorden kan worden 

verwacht als door de ondervraagden in het hoofdondrerzoek is gegeven. 



1.2.3 De benadering van de respondenten 

Wet eerste contract met de respondenten vend plaats middels eon intro-

ductiebrief. De inhoud van deze brief bestond uit eon korte aanduiding 

van de plaats van het W.O.D.C. binnen het Mintsterie van Justitie, eon 

heknopte omschrijving van het onderwerp en het verzoek tot deelname aan 

eon interview. Dovendien word in eon bijlage hi.) doze introductiebrief 

het vertrouwelijke en anonieme karakter van het onderzoek benadrukt. 

Due brief is als bijlage bij dit verslag opgenomen. 

ilinnen een week na ontvangst van de brief zijn de respondenten telefo-

nisch benaderd door de interviewster en is het verzoek tot medewerking 

herhaald. 

Het resultaat van doze benadering is in het volgende overzicht aange-

geven: 

Aangeschreven on telefonisch 

benaderd 	 98 personen 

Onbereikbaar 	 LI 

Wel bereid tot medewerking, 

echter gezien leeftljd en/of 

geslacht niet geschikt 	 10 

Geweigerd 	 23 

Alsnog geweigerd, nadat af- 

spraak was gemaakt 	 4 	 48 personen 

Gesprek not 	 50 personen 

Personen die bij herhaalde pogingen, op verschillende tijdstippen, ge-

durende twee woken de telefoon niet opnamen zijn beschouwd als I onbe-

reikbaar'. 

De redenen die mensen aangeven voor hun weigering tot deelname zijn in 

vijf categorieen verdeeld. 

Ongeveer twee op de vijf weigeraars geeft aan goon verstand to hebben  

van de onderzoeksmaterie. 

"1k zelf voel or erg weinig voor. lk ben eon heel eenvoudig 
iemand, or zijn knappere mensen die daarover kunnen oordelen." 

"Aan mil tel u niet veel hebben, ik zou niet weten wat ik over l-!- 
lastingen moot zeggen." 
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Omdat de motivering I geen yerstand van belastingfraude en uitkerings-

misbruik' regelmatig naar voren kwam tijdens de telefoongesprekken, 

zijn deze respondenten door de inverviewster aangespoord om toch aan 

het onderzoek mee te werken .. In de meeste gevallen heeft dit tot re-

sultaat gehad dat men toch meedeed, zodat kon worden voorkomen dat er 

een kenmerkende groep non-respondenten'ontstond. flit duwtJe in de rug 

was yoornamelijk bij vrouwen nodig. 

"yraagt u dat maar liever aan mijn man, die vult altijd de be-
lastingformulieren in." 

De overige vier motieven voor weigering komen ongeveer in gelijke mate 

voor. Een aantal personen geeft aan geen belangstelling te hebben voor 

het onderwerp. 

"Ik heb er weinig belangstelling voor. Dan moet je zijn bij mensen 
die enorme bedragen verdienen." 

Ook zeggen mensen .geen tijd vriJ te kunnen maken voor het interview. 

"Daar heb ik het te druk voor. lk heb een drukke baan en ben zowel 
overdag als 's avonds vrijwel altijd weg." 

Een andere motivering voor de weigering is dat men zich te oud voelt. 

"Ik zal u zeggen mevrouw, we zijn twee bejaarde mensen, allebei 
ook nog gehandicapt en dat zien we niet zitten." 

Tot slot geven mensen aan sceptisch te staan tegenover onderzoek. 

"Ach, wat maakt het allemaal uit, dat onderzoek, ze doen toch waar 
ze zin in hebben." 

1.2.4 De dataverzameling: het interview 

Evenals in het hoofdonderzoek is in dit deelonderzoek gebruik gemaakt 

van het face-to-face interview als vraagtechniek. 

De interviews zijn afgenomen in oktober en november 1983. 

De gesprekken vonden voor het merendeel plaats bij de respondenten 

thuis, in een enkel geval op het werkadres van respondenten. De duur 

van de gesprekken was ongeveer 11/2 uur. De interviews zijn op de band 

opgenomen. 



On to bereften dat de interviews op eon eenduidige wijze zouden warden 

afgenomen zijn tiJdens de cerste gesprekken beide interviewsters aan-

wezig geweest. Op doze wijze kon warden bekeken of de wijzen van inter-

viewen voldoende overeenkomsten vertoonden on betrouwbaarheid op dit 

punt to kunnen veronderstellen. Naar aanleiding van doze eerste erva-

ringen zijn verdere afspraken gemaakt m.b.t. doorvragen, toelichting op 

niet begrepen vragcn en het afbreken van to lange antwoorden. 

De lengte van de vragenlijst en de mocilijkheIdsgraad van sommige vra-

gen bracht in eon aantal gevallen met zich mce dat de concentratie van 

de respondent Jots terugllep naarmate het interview vorderde. Respon-

denten gaven can de vragen moeilijk to vInden of vroegen herhaaldelijk 

on nadere toelichting op de vragen. Oak reageerde eon aantal responden-

ten emotioneel op sommige vragen. Er werden veel persoonlijke erva-

ringen in de antwoorden verwerkt. 

Teneinde eon zo valide mogelijke heantwoording op de open vragen to 

verkrijgen Is tijdens de interviews steeds getracht on de ondervraagden 

zoveel mogelfjk op hun gemak te stollen en hen de tijd te geven on rus-

tig over de vragen na to denken. Wanneer de concentratie terugliep word 

een korte pauze ingelast. 	 - 

Er trod nauwelijs item-nonresponse op. 

In praktisch alle gevallen is na afloop van het interview nog even na-

gepraat met de respondenten. 

1.2.5 De dataverwerking 
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Het ruwe onderzoekmateriaal bestond uit 50 banden met gesprekken van 

circa 14 uur. Doze banden ziin door de onderzoeksters beluisterd on per 

vraag zijn voor elke respondent de meest kenmerkende citaten uit de 

antwoorden op systeemkaarten genoteerd. Als incest kenmerkende citaten 

zijn uitspraken genoteerd die good samenvatten wat de persoon als ant-

woord gaf. Oak uitspraken die met heftigheid geuit werden of die tel-

kens terugkwamen werden als kenmerkend beschouwd. De antwoorden van de 

eerste vier respondenten zijn door beide onderzoeksters onafhankelijk 

verwerkt, on vervolgens met elkaar vergeleken. De keuze voor de meest 

kenmerkende citaten vertoonde in doze gevallen eon bIjna volledige 

overeenkomst, zodat op dit punt voldoende betrouwbaarheid kon warden 

verondersteld. Nadat de afspraak was gemaakt an bij twiffelgevallen 

samen to overleggen ziJn, mode gezien de tiidsplanning, de overige 46 

banden verdeeld onder de beide onderzoeksters die de antwoorden indi-

vidueel hebben verwerkt. 



Zo kwam de eerste inperking van het materiaal tot stand, de meest ken-

merkende citaten uit 55 antwoorden van 50 respondenten. 

1.2.6 De analyse 

Het materiaal waarop de analyse is uitgevoerd bestond uit 2750 systeem-

kaarten die, zoals gesteld, 55 antwoorden van 50 respondenten bevatten 

in de vorm van meest kenmerkende citaten. 

De analyse verliep als volgt. 

Per vraag werd gezocht naar dimensies waarop de kenmerkende ant-

woord-citaten van de 50 respondenten konden worden ingedeeld. Onafhan-

kelijk van elkaar deelden beide onderzoeksters de antwoorden in op een 

of meer dimensies waarna de resultaten met elkaar werden vergeleken. 

Deze resultaten kwamen in de meeste gevallen goed overeen. Vervolgens 

werden per dimensie de antwoorden gecategoriseerd, en wel zo dat steeds 

alle 50 antwoorden binnen een dimensie konden worden ingedeeld. Deze 

categorieen vormden het uiteindelijke materiaal op basis waarvan de 

vergelijking met de antwoordcategorieen uit het hoofdonderzoek kon 

plaatsvinden. Per categorie werd gezocht naar een of meer kenmerkende 

citaten. Tijdens deze laatste fase vond opnieuw een aanzienlijke 

reductie van het onderzoekmateriaal plaats. Uit de kenmerkende 

uitspraken van de individuele respondenten werden die citaten gelicht 

die de mening van een groep(je) respondenten duidelijk weerspiegelden. 

Het analyseren van de antwoorden op de open vragen is in het volgende 

schema weergegeven. !let biedt een overzicht van deze onderzoekactivi-

telt voor elke vraag afzonderlijk, steeds voor een dimensie. 

Schema  1: De analyse van 50 antwoorden op een open vraag, voor een 
dimensie. 

kenmerkende citaten van 

50 personen 

DIMENSIE 

(gegroepeerde citaten) 

- 1 1 - 

I categorie (analoge citaten)] 

I categorie (analoge citaten) 

I categorie (analoge citaten)J 

I categorie (analoge citaten)I 

lkenmerkende citatenl 
--Ikenmerkende citateni 

I kenmerkende citaten 
l kenmerkende citaten 
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De resultaten van doze analyse zullen In het volgende hoofdstuk worden 

beschreven. 

Bij de weergave ervan Pima de nadruk te liggen op het kwalitatieve as-

pect, d.w.z. het beschrijven van de opinies van respondenten over be-

lastingen en uitkeringen en het misbruik daarblj aan de hand van ken-

merkende citaten. Vet vergelijken van doze resultaten met die van het 

hoofonderzoek zal primmir plaatsvinden op basis van de inhoud van de 

resultaten en niet op basis van verdelingen op verbanden tussen vra-

gen. 

De verdeling van de opinies binnen de groep ondervraagden geeft echter 

wel enige indicatie over het relatieve belang van bepaalde uitspraken. 

Daarom zal naast het beschriiven van de verschillende opinies steeds 

bij benadering aangeven worden hoeveel personen er eon bepaalde mening 

op na houden. Het presenteren van doze verdeling nag echter niet worden 

verward met de uftkosten van een representatieve steekproef zoais de 

opinlepeiling onder de Nederlandse bevolking van het hoofdonderzoek 

was. 

Hieronder is weergegeven net welk spraakgebruik eon bepaald gedeelte 

van het totaal aantal van 50 personen overeenkomt. 

0/5 tot 1/5 deel van de ondervraagden: biJna niemand, enkelen, eon 

enkeling sommigen, sons 

1/5 tot 2/5 deel van de ondervraagden: een minderbeid (kleine/forsd, 

minder dan de helft 

2/5 tot 3/5 deel van de ondervraagdent ongeveer even veel, de helft, 

bijna de helft, lets meer dan 

de helft 

3/5 tot 4/5 deel van de ondervraagden: eon meerderheid (kleine/forsd, 

de meeste mensen, moor dan de 

belft, overwegend, veelal 

4/5 tot 5/5 deel van de ondervraagden: bijna iederen, bijna alien, het 

overgrote deel 

Meningen die door slechts eon of twee ondervraagden worden gedeeid, 

zijn nlet in de beschrijving van de resultaten opgenomen. 



DAARBIJ 
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2 RESULTATEN: OPINIES OVER BELASTINGEN EN UITKERINGEN EN HET MISBRUIK 

In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het algemene 

gedeelte van het interview, waarin geen specifieke maatregelen tegen 

ontduiking en misbruik aan de orde komen. 

2.1 OPINIES OVER BELASTING EN UITKERINGEN 

2.1.1 Opinies over belastingen en premies 

Er zijn twee vragen gesteld over belastingen en premies. De eerste 

vraag betreft de totale belasting- en premiedruk, d.w.z. de opvatting 

over het totaalbedrag dat in Nederland aan belstingen en premies wordt 

betaald. De tweede vraag betreft de individuele belastingdruk, d.w.z. 

de opvatting over loon- en inkomstenbelasting die over het eigen 

inkomen wordt betaald. 

Bijna de helft van het aantal ondervraagden geeft aan dat de Nederlan-

ders gezamenlijk teveel aan belastingen betalen, m.a.w. zij vinden de 

totale belasting- en premiedruk  te zwaar. 

"Ik denk dat de bestedingsruimte van het echte vrij besteedbare 
inkomen teveel beperkt wordt de laatste jaren." 
	 omdat de belastingen blijven omhoog gaan en de mensen 

kunnen steeds minder consumeren en dat slaat toch terug op het 
bedrijfsleven." 

Een forse minderheid vindt het totaalbedrag aan belastingen en premies 

redelijk. 

"Als je kijkt naar ons verzekeringsstelsel en naar wat wij te 
bieden hebben aan onderwijs in dit land, dat het een redelijk 
bedrag is." 

"Ik denk dat het redelijk is. Als het te hoog is krijg je fricties 
en als het te laag is 	 het is mij nog niet gebleken dat het 
te laag is." 

[en kleine minderheid zegt geen antwoord to kunnen geven op deze vraag 

omdat zij "niet weet hoeveel er opgebracht wordt e n hoe dat in verhou-

ding staat tot de besteding ervan." 

De meeste mensen refereren in hun opinie over de totale belasting- en 

premiedruk aan de belastingbetaler. 
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"Kijk, het gaat noar je inkomsten, des to meer je verdient, des to 
moor belasting je moet betalen en dat vind ik eon redelijke flak." 

"Als je ziet wat je je medewerkers aan bruto-salaris moot betalen 
en je ziet wat ze er netto aan overhouden, ja dan is het vcel." 

Oij eon minderheid wordt doze opinie gevormd door het beeld dat zij 

hebben van de overheid the de belastinggelden besteedt. 

"Vet is moeilijk to zeggen het is teveel of te weinig .... het zou 
aan dingen veel beter besteed kunnen worden." 

"Met eon beetje verstandig beheer dan moot het toch kunnen dat die 
belasting omlaag goat." 

Gevraagd naar de opvatting over de loon- on inkomstenbelasting over het 

eigen inkomen  geeft jots meer dan de helft van het aantal ondervraagden 

aan dot zij zelf teveel betalen. 

'Van die W.A.O., wat ik daar nog van betalen moot, nou ik vind het 
heel erg hoor.' 

"Ik zit non het maximum, dos ik vind het absurd." 

Eon kleine minderheld deelt de opinte dat de bijdrage aan het totaalbe-

drag redelijk is. 

"Ik vind het bedrag over het geheel genomen niet zo heel erg, ge- 
woon omdat je ruimschoots voldoende overhoudt waar Jo good van 
kunt leven as Jo Jo kop gebruikt." 

Sommige respondenten menen op doze vraag goon antwoord to kunnen geven, 

omdat zij niet weten hoeveel belasting zij betilen. 

"Oaar heb ik goon flauw idee van, want dat krijgen wiJ van het 
gemeentehuis, dos dat zal allemaal wel good zijn. Nee, dear hob ik 
nooit bij stilgestaan." 

In de antwoorden op de vraag over de individuele belastingbljdrage 

klinkt bij jets minder dan de helft een vorm van . berusting door. 

"Ik vind het zelf to hoog, Ja je moot je erbij neerleggen, maar Jo 
ik denk wel eons het kan minder." 

'Jo weet natuurlijk dat je teveel belasting betaalt omdat andere 
mensen frauderen, maar door kan Je niks aan doen." 



Hetzelfde aantal geeft opinies waarin protesten te horen zijn. 

"Ik vind het niet rechtvaardig dat een vrije man, zoals ik ben, 
dat die zwaarder belast wordt dan iemand met een huishouding die 
daarin verlicht wordt." 

"Ik betaal een hoop premie voor een ander." 

2.1.2 OPINIES OVER UITKER1NGEN 
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Gevraagd naar de mening over het totaalbedrag dat in Nederland aan 

uitkeringen wordt uitgegeven,  waarbij als voorbeelden werkloosheids- 

uitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, A.O.W., bijstand en 

zlekteuitkeringen zijn genoemd, geeft een forse minderheid aan dat zij 

de vraag "heel moeilijk te beantwoorden vindt". 

"Over het totaalbedrag voor al die uitkeringen, daar heb ik abso-
luut geen kijk op .... er zijn bepaalde uitkerringen waar ik ei-
genlijk toch we] vraagtekens bij zet." 

Een minderheid vindt het totaalbedrag aan uitkeringen redelijk. 

"Ik zeg eigenlijk twee dingen, de totale onkosten zijn natuurlijk 
erg hoog, mar als je het in vergelijking ziet met de andere be-
lastinguitgaven denk ik we] dat het redelijk is." 

Een kleine minderheid zegt het totaalbedrag te hoog te vinden. 

"Het zou minder kunnen, ik geloof dat er een heleboel mensen zijn 
die te veel vangen." 

Enkelen geven aan dat er naar hurl mening in Nederland te weinig geld 

aan uitkeringen wordt besteed. 

"Ik vind het nu al te laag. 't Is dat ik werk, anders hebben we 
pure armoe, echt." 

Ongeveer de helft van het aantal ondervraagden maakt bij het beantwoor-

den van de vraag naar het totaalbedrag aan uitkeringen onderscheid tus-

sen soorten uitkeringen. 

"In een aantal gevallen zijn ze schijnend laag, aan de andere kant 
zie je in die sfeer van werkloosheid hoge uitkeringen zodat de 
prikkel om weer aan het work te gaan, dat die or absoluut niet 
Is." 

"Ik vind filet uitkeringen als bijstand en A.O.W. te hoog en ar-
beidsongeschiktheid, maar we] de uitkeringen voor jeugdige wer-
kelozen, nog thuiswonend, die vind ik te hoog." 
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2.1.3. Vergelijking net het hoofdonderzoek 

De vragen over helasting- en premiedruk, alsmede die over de hoogte van 

de uitkeringen, levcren niet vcel problemen op. De antwoorden ziJn ge-

makkelijk to vangen in de antwoordcategorieOn 'to hong', m redelijk' en 

'to lag', zoals die in het hoofdonderzoek zijn gehanteerd. Daarbij 

vallen enkeie punten op. 

A's in abstracto naar de totale hoogte van belastingen/premies on uit-

keringen wordt gevraagd zijn de antwoorden vager en onzekerder den wan-

neer het gaat om nicer persoonlijk getinte vragen zoals die over de in-

dividuele belasting- en premiedruk. Ook is er eon aantal ondervraagden 

die het antwoord op de vragen over het totaalbedrag van de befastingen/ 

premies on ultkeringen schuldig bliJft. De ondervraagden hebben duide-

lijk moeite met de abstracte vraagstelling. flit blijkt eveneens uft de 

neiging die men vertonnt om zich in de antwoorden op de nicer algemene 

vragen te herocpen op persoonlijke ervaringen on omstandigheden. Wel-

licht is onvoldoende inzicht In het totaalbedrag dat aan belastingen/ 

premies wordt betaald en can uitkeringen wordt uitgegeven hier debet 

man. Daarnaast blijkt men bij de vraag over uitkeringen nogal eons te 

wfilen differentieren 'mar soorten uitkering. Het is daarom eon goede 

zaak dat in het hoofdonderzock doze differentiatie is aangebracht. 

Verder blijkt bij do bcantwoording van de vraag over de individuele 

belastingdruk dal veer sommigen doze druk niet aanvaard wordt, terwiji 

anderen eem moor berutImodo hooding aannemen. Dit onderscheid is niet 

In het hoofdonderzoek aanoebracht, waardoor de groep personen die de 

belastingdruk to hong acht. wellicht eon wat heterogene samenstelling 

heeft. Tenslotte speell. bij de beoordeling van de belastingdruk bij 

sommigen de verdeling van die druk eon belangrijke rol in het antwoord. 

In het hoofdonderzock zitn over doze verdeling vragen gesteld; in dit 

onderzoek zijn ze niet opgenomen omdat de antwoordcategorfeen als 

niet-problematisch O'Brien lorden beschouwd. 
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2.2 DE OMVANG VAN DELASTINGONTDUIKING EN UITKERINGSMISDRUIK 

Over de omvang van belastingontduiking en uitkeringsmisbruik zijn drie 

soorten vragen gesteld. Allereerst is aan de respondenten gevraagd om 

er een schatting van te maken. Daarna zijn een aantal vragen gesteld 

over de waargenomen omvang van bepaalde vormen van belastingontduiking 

en ultkeringsmisbruik in de eigen omgeving van de ondervraagden. Tot 

slot is gevraagd of de Ondervraagden zelf belastingontduiking en 

uitkeringsmisbruik pleegden. 

2.2.1 De omvang van belastingontduiking 

2.2.1.1 De geschatte omvang van belastingontduiking 

Er zijn vragen gesteld over twee typen belastingontduiking, namelijk 

het niet opgeven van verdiensten aan de belastingdienst en het ten 

onrechte aftrekken van kosten. 

Op de vraag naar de geschatte omvang van het eerste type, het niet 

opgeven van verdiensten aan de belastingdienst, antwoordt het overgrote 

deel van de ondervraagden dat het vaak voorkomt. 

"Ik weet het helemaal niet, maar je hoort nog wel eens wat en er 
wordt ook over gepubliceerd, en ik geloof daar wel in dat het vaak 
gebeurt ja." 

"Ja, omdat ik genoeg mensen ken die dat doen." 

Sommigen geven aan geen antwoord op deze vraag te kunnen geven. 

"Ik zou het niet weten, ik hoor het nooit om mij heen, ik lees het 
een enkele keer in de krant. Wat in de krant staat zijn natuurlijk 
enkele gevallen en het kan natuurlijk best meer zijn, mar het kan 
ook zijn dat het niet is." 

Bij degenen die menen dat het niet opgeven van verdiensten vaak voor-

komt, is bij een minderheid deze opini e gebaseerd op een beeld dat zij 

zich vormen over dit type belastingontduiking en de factoren die het 

naar bun mening veroorzaken. 

"Ik denk dat het op het ogenblik in de hand geholpen wordt, door 
de lagere uitkeringenn en de hogere lasten. Oat een mens uitweg 
zoekt, dat hij denkt pakken wat ik pakken kan." 

. omdat het heel gemakkelijk gaat." 

[en kleine minderheid geeft aan te spreken uit eigen ondervinding. 
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"1k maak het mee in mijn omgeving en familie in den lande, en bij 
de kennissenkring." 

"Ik zit in de houwwereld, ik zie dus veel, bij ons gaat flies vriJ 
strak maar desondanks zie ik toch dat or op vrij grote schaal din-
gen geheuren waarvan je zegt, volgens de wet kan dat niet ...." 

Ongeveer hetzelfde aantal noemt als bron van kennis de media, met name 

kranten en televisie. 

"Omdat je dat vaak leest, met at die hanktoestanden, not nu at die 
zwart geld-affaires. Dus daaruit leid ik dat af." 

Eon enkele respondent noemt zowel eigen ondervinding als media. 

"Door verhalen uit de krant en de manier waarop kennissen over het 
invullen van het belastingbiljet praten, en wanneer je zelf zegt 
ik geef dat ook op zeggen to: je lijkt wel gek." 

De helft van het aantal mensen dat meent dat het nlet opgeven van 

verdlensten vaak voorkomt geeft aan on welke groeperingen het gaat. 

Minder dan de he] ft van de ondervraagden geeft aan dat het niet opgeven 

van verdiensten voornamelijk voorkomt bij werknemers on 

uitkeringsgerechtigden. 

	 ik durf bijrm to zeggen van 80/90 procent van de werkende 
mensen doen het, als is het dan maar klein, maar gedaan wordt 
het." 

"Ik denk dat het veel voorkomt onder mensen die werkeloos zijn 
want als je ineens komt to staan van 100 procent loon naar 80 
procent, je uitgaven gaan toch gewoon door." 

Sommigen mcnen dat het vooral in het bedrijfsleven plaatsvindt. 
-- 

".... ik geloof als eon helehoel taken, ik bedoel in het algemeen 
de middenstand, precies exact to op zouden geven ais de 
belastingdienst dat zoo willen, dan zou or niet een zaak kunnen 
bestaan." 

Eon ongeveer gelijk aantal meent dat het verzwijgen van verdiensten 

voor de belasting "zowel door mensen met top-inkomen als door mensen 

met lay inkomens wordt gedaan." 

Op de vraag naar de geschatte omvang van het ten onrechte aftrekken van 

kosten antwoordt hljna de helft van het aantal ondervraagden dat dit 

type belastingontdulking vaak voorkomt. 
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"Nou ik denk wel dat dat vaak gebeurt, mar ik kan niet met con- 
crete gevallen en zo aankomen, het is gewoon mijn idee dan." 

"Dat zal zeker vaak gebeuren 	ik weet van een aantal mensen om 
mu j heen dat ze wel eens wat grappen uithalen." 

Sommigen menen dat dit niet vaak voorkomt. 

"Dat geloof ik niet, want je moet die kosten waar kunnen maken 
.... het gaat allemaal met nota's." 

De helft van de ondervraagden blijft het antwoord op deze vraag schul-

dig. 

"Dat weet ik niet, dat komen ze mu j niet vertellen." 

"Ik denk dat het gebeurt, in welke mate het gebeurt dat onttrekt 
zich aan mijn waarneming." 

Een minderheid baseert deze schatting op eigen ondervinding." 

"Dat hoor ik van mensen; kennisen, vrienden, familie." 

"Ik ken ook mensen die werken bijvoorbeeld en die doen daar dan 
een studie bij, en die mogen dan studiekosten aftrekken en die 
weten dat niet." 

Bij een kleine minderheid is de mening over de omvang van dit type 

belastingontduiking gebaseerd op het beeld dat zij hierover hebben." 

"Omdat de mensen zoveel belasting moeten betalen gaan ze allemaal 
rare weggetjes zoeken, begrijp je." 

2.2.1.2 De waargenomen omvang van belastingontduiking in de eigen 

omgeving 

Op de vraag of men gevallen in de eigen omgeving kent waarbij men ver-

dienston niet opgaf antwoordt een meerderheid van het. aantal respon-

denten bevestigend. 

"Ja, ik denk dat iedereen dat wel meemaakt." 

"Ja, die weet ik uit de horeca, wat ik meegemaakt heb, personeel 
wat overuren maakte wat zwart in het handje gegeven werd." 

Een minderheid kent geen gevallen in de omgeving. 

"Nee, er wordt op het bedrijf wel naar gevraagd, mar wij doen het 
niet." 

"Bat kan je nooit vertellen, dat zal ik niet weten ook. 
Daar praten ze met mijn niet over, mijn kennissen kennen mijn 
standpunt." 
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Gevraagd naar de in elgen omgeving waargenomen omvang van het ten 

onrechte aftrekken van kosten  antwoordt het overgrote deel van de 

ondervraagden dat zij doze gevallen nlet kennen. 

"Nee, Jo weet or niets van want je praat er nlet over, je durft 
het onk niet to vragen, Jo doet het ook niet." 

"Oat is natuurlijk altijd met de belastingen, dat is meestal tots 
wat je tell don en je hoort wel verhalen, maar het is natuurlijk 
nooit to dat jc zwart op wit dingen ziet." 

Enkelen kennen wel gevallen in de omgeving. 

"Ja, heel weinig, vooal studeervertrekken." 

Vervolgens zijn eon aantal vragen gesteld over het kennen in de eigen 

omgrving van verschillende specifieke vormen van belastingontduiking, 

towel met betrekking tot het niet °uneven van verdiensten als het ten 

onrechte aftrekken van kosten. 

Op de vraag of men bekend is met gevallen waarbij verdiensten voor het 

geven van bijles  niet zijn opgegeven aan de belastingdienst geeft de 

meerderheid aan dat zlj deze gevallen niet kennen. Eon minderheld is 

we] bekend met doze vorm van belastingontduiking. 

"Ja, daar hob ik driftig aan meegedaan." 

"Ja, meegemaakt, ik bob zelf van meerdere mensen to biJles gehad." 

lets moor dan de helft van het aantal ondervraagden zegt werksters  to 

kennen die zwart werkeri. 

"Ja, dot is lifer in de hole straat to." 

"Ja, to doet dat am lots extra's to hebben, eon jurkJe of zoiets." 

De meeste mensen kennen goon gevallen van verzwegen onderhuur  in hun 
omgeving. fen minderheid tent gevallen„ 

"la, dat is typisch (voor woonplaats X)." 

"Ja, it heb eons eon keer iemand gchad en die heeft bier eon 
schijntje gegeven." 

De helft van de ondervraagden kent kapsters die zwart knippen. 

'la, dat vind it heel onredelijk, dat to to eon hele klantenkring 
op kunnen houwen." 

Met het zwart verrichten van klusjes aan huis Is de helft van het 

aantal ondervraagde personen bekend. 
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"Ja, die komen constant aan de dour." 

"Je weet niet of de partij die de klus uitvoert of die het 
opgeeft. lk weet het wel zeker eigenlijk, maar het is moeilijk 
aantoonbaar." 

De meeste ondervraagden zeggen niet bekend to zijn met het zonder 

rekening betalen van autoreparaties. 

"Nee, dat doe ik niet, want dat breekt je op." 

Op de vraag of men gevallen kent waarbij werkgevers werknemers zwart 

uitbetalen  antwoordt een meerderheid ontkennend. 

Een minderheid kent deze gevallen wel. 

"Ja, een kruidenier en een slager." 

"Ja, dat gebeurt overal." 

De meeste mensen zeggen gevallen te kennen van het zwart verrichten van 

thuisarbeid. 

"Nee, ik geloof niet dat je bier veel de kans toe krijgt, je zit 
hier op een dorp hoor." 

Met het niet opgeven van rente  is een forse meerderheid niet bekend. 

"Nee, daar praat je niet over, financiele toestanden, dat 
vertellen ze je niet." 

Een kleine minderheid kent wel gevallen van het niet opgeven van rente 

in de eigen omgeving. 

"Ja, dat is een van de makkelijkste dingen." 

Op de vraag of men in de omgeving gevallen kent waarbij men kosten die 

men van de zaak vergoed  krijgt toch afgetrokken worden  antwoordt bijna 

iederen ontkennend. 

"Nee, ik werk niet in zo l n branche waar dat zo gemakkelijk kan." 

Ook met de vorm van belastingontduiking waarbij ziektekosten die men 

van de verzekering vergoed krijgt toch worden afgetrokken  geeft bijna 

iedereen aan geen gevallen in de eigen omgeving te kennen. 

• "Nee, als je dat zou kunnen dan is het een fout van de inspecteur, 
want dan moet hij de verzekeringspolis boven water halen." 

"Nee, het is ontzettend link om dat te doen." 
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De meeste ondervraagden zijn niet hekend net gevallen waarbij men kos- 

ten die men prive maakt op de teak boekt. 

"Nee, dat wept ik niet zulke dingen, want Jo hebt meestal een boas 
boven je en die vertelt nooit wet hIj doet in zijn boekhouding. 
Die houdt zijn mond wel." 

"Nee, wij hebben goon zaak 	 wlj zijn van eon hele gewone 
arbefdersfamilie." 

(en kleine minderheid kent doze gevallen wel. 

"Ja, dat is de gewoonste teak van de hele wereld." 

"Dat heb ik wel gezien, ja, rookartikelen, drank, en dat wordt op 
naam van de R.V. afgetrokken." 

BiJ het beantwoorden van doze sorb e vragen tonen de meeste ondervraag-

den zlch weinig spraakzaam. Bij doorvragen volgt vaak eon zeer tort 

antwoord of men wenst or in het geheel Filet op in to gaan. 

2.2.1.3 Net zeif plegen van belastingontdufking 

Op de vraag of de geinterviewde zelf wel eons verdiensten niet  

opgegeven  heeft voor de belasting antwoorden de meeste ondervraagden 

ontkennend. ken meerderheid van doze personen geeft goon nadere 

toelichting. Sommigen doen dit wel. 

"it geloof nfet dot je daarvan moot stolen, van de maatschappij." 

"Nee, altijd bfj de overheid gewerkt of eon uttzendbureau en dan 
tan het niet." 

Eon forse minderheid geeft aan wel eons belastIngontduikIng In doze 

vorm gepleeqd to hebben. 

"Ja, baantjes tools afwassen in eon restaurant, keukenhulp noemen 
ze dat officleRl." 

"It had cen pienklein kapitaaltje op de bank en dear kreeg it 
inderdaad wat rude op .... dan ging je niet hollen naar de 
belasting." 

Net overgrote deel van de ondervraagden zegt" zelf nooit kosten  ten 

onrechte afgetrokken  to hebben. Slechts enkelen geven nadere 

toelichting op doze mededeling. 

"Nee, de belasting zit je to Op Je net, nee." 

"it geeft mijn accountant mijn gegevens on dan zegt hij wel dat 
tan wei on dat tan niet." 
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Sommigen zeggen dit wel eens gedaan te hebben, maar alleen kleine 

bedragen. 

"Ja, van uniformen, beroepslectuur e.d. Daar heb ik met mijn 
geweten niet zo'n last van omdat het om kleine bedragjes gaat he." 

"Misschien een paar tientjes voor boeken, je geeft altijd f 500,-
op.',  

Bij de interviewsters bestaat de indruk dat vragen naar het zelf 

belasting onduiken nogal bedreigd overkomen. Het felt dat slechts 

enkele ondervraagden bereid zijn om nader op het antwoord in te gaan 

versterkt deze veronderstelling. 

2.2.2 De omvang van uitkeringsmisbruik 

2.2.2.1 De geschatte  omvang van uitkeringsmisbruik  

Gevraagd naar de  geschatte omvang  van uitkeringsmisbruik meent bijna de 

helft van het aantal respondenten dat uitkeringsmisbruik vaak voorkomt. 

"Ik denk dat er vaak misbruik gemaakt wordt. Kijk er wordt in de 
hoge top al zoveel misbruik gemaakt, wat wil je dan verwachten van 
de lage top." 

"Ja, daar horen we te vaak van om het te bagatelliseren." 

Enkele respondenten menen dat het niet zo vaak voorkomt. 

"Nee, ik denk dat het toch echt moeilijk is om echt misbruik ervan 
te maken, je moet het heel slim aanpakken." 

"Ik denk wel dat het voorkomt, maar ik geloof niet dat het vaak 
voorkOmt." 

Op deze vraag blijft bijna de helft van de ondervraagden het antwoord 

schul dig. 

"Ik weet het niet, ik zou geen idee hebben. We zitten in zo'n 
klein dorpje, we maken eigenlijk te weinig mee." 

"Oat zou ik niet weten, ik ga met die mensen niet om." 

Als basis voor deze schatting refereert een minderheid aan de eigen 

0. lervinding. 
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"Jewel, ik denk wel, als ik in mijn omgeving zie dan komt dat veel 
voor." 

"Ik maak het zelf niet mee, dos ik weet het Met." 

Sommigen verwijzen naar wat zij or in de kraut over lezen; eon enkele 

respondent noemt zowel eigen ondervinding als kranten. 

"Ik heb het niet meegemaakt, mar als ik de berichten in de 
kranten daarover tie, dan denk ik van wel vaak." 

"Jo leest het, jc hoort het in gesprekken." 

• Sons hebben ondervraagden eon beeld gevormd van uitkeringsmisbruik on 

baseren zij daar'hun opinie op. 

".... omdat het, near mijn idee den, een heetje makkeliJk wordt 
gemaakt." 

"Net zijn mensen die op de laagste niveau's zitten on ik kan mij 
indenken dat Joist die groep probeert eruit to halen wet mogelijk 

2.2.2.2 De waargenomen omvang van ultkeringsmisbrulk in de eigen omge- 

ving 

Op de vraag of men gevallen in de omgeving kent van unkeringsmisbruik 

geven de meeste respondenten een ontkennend antwoord. 

"Nee, ik hob wel eons wet gehoord, near dat is misschien eon stork 
verhaai of borrelpraat." 

"Nee, ik praat nooit over zulk snort zaken." 

Eon minderheid kent .el gevallen van unkeringsmisbruik in de omgeving. 

"Ja, iemand die in de N.W. zit en probeert alle karweitjes aan te 
pakken." 

"Ja, mensen die samenwonen on allebei eon tinkering krijgen voor 
alleenstaanden." 

Vervolgens zijn eon aantal vragen gesteld over het kennen van 

specifieke vormen van unkeringsmisbruik in de eigen omgeving. Op de 

vraag of men bekend is met gevallen waarbiJ men verdiensten naast eon 

uitkering  heeft zegt ongeveer de helft van het aantal ondervraagden dat 

zij die gevallen kennen. 

"Jawel, van mensen die werkloos zijn on allerlet ktussen 
organiseren." 



- 25 - 

lets meer dan de helft kent deze gevallen niet in de eigen nmgeving. 

"Nee kennen niet, maar het gebeurt we)." 

Met zogenaamd uit elkaar gaan van een echtpaar om meer bijstand te 

krUgen is een vorm van uitkeringsmisbruik die de meeste ondervraagden 

niet in hun omgeving hebben meegemaakt. 

"Nee, we] van gehoord, maar niet in mijn naaste omgeving.': 

[en minderheid heeft dit we) eens meegemaakt. 

"Ja, en dat zou nog we) eens gemeengoed kunnen gaan warden." 

Ook het voorwenden van een ziekte of kwaal am een uitkering te krijgen 

of een hogere uitkering hebben de meeste ondervraagden niet meegemaakt 

in de eigen omgeving. 

"Nee, dat vind ik spotten met je gezondheid." 

Sommigen zeggen dit we] eens meegemaakt te hebben. 

"Ja, mensen die een weekje of drie thuis willen zijn." 

[en enkele respondent meent dat je hierover moeilijk kunt oordelen. 

"Oat vind ik moeilijk te zeggen, want wat is een kwaal, of iemand 
simuleert of ziek is, is dat waar of niet waar." 

2.2.2.3 het zelf plegen van uitkeringsmisbruik 

Op de vraag of de geinterviewde zelf we] eens uitkeringsmisbruik 

pleegde antwoordt bijna iedereen ontkennend. 

"Was dat maar waar, nee." 

"Nee, dat zou ik ook niet durven hoar." 

De ene respondent die zegt dit we) eens gedaan te hebben noemt een vorm 

van uitkeringsmisbruik die nog niet aan de orde is geweest, namelijk 

het indienen van een aanvraag voor bijstand in twee gemeenten tegelijk. 

Ook op deze vraag worden de antwoorden zeer kortaf gegeven. Dij de in- .  

terviewsters bestaat de indruk dat sommige ondervraagden het niet pret-

tig vinden dat deze vraag gesteld wordt. 
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2.2.3. Vergelijking met het hoordonderzock 

De antwoorden hetreffende de geschatte omvang van belastingontduiking 

en uitkeringsmishruik zijn onder te brengen in de in het hoofdonderzoek 

gehruikte categorieen I komt vank voor m  en t komt niet zo vaak voor'. 

Hierbij valt op dat men net de vraag over de geschatte omvang van be-

lastingontduiking minder moeite heeft dan met die over de geschatte 

omvang van oitkeringsmisbruik. Op den laatste vraag blijft een rela-

tief groot aantal ondervraagden het antwoord schuldig. De ondervraagden 

baseren bun coning over de omvang van beide vormen van misbruik op ei-

gen ervaringen, op de media Ikranten en televisie) en op afgeIeide 

beeldvorming. Hieruit kan worden afgeleid dat het begrip 'vaak s , zoals 

dat door de ondervraagden wordt genoemd, nogal onduidelijk is en tame-

lijk 	wordt gehanteerd. In het hoofdonderzoek is meer con- 

crept naar de geschatte omvang van beide vormen van misbruik gevraagd. 

Aangenomen nag worden dat den schattingen vor een de& berusten op 

eigen ervaring en deels op wat men hoort en leest. Voor eon gedeelte 

berusten zij echter eveneens op afgeleide beeldvorming. 

Bij de vragen over de waargenomen omvang van bepaalde vormen van betas-

tinontduiking en uitkeringsmisbruik vaIt het op dat wanneer men deze 

vraag bevestIgends beantwoordt de toelichting hierop nogal vaag en zeer 

kort is. ten reden hiervoor kan zijn dat bij een aatal ondervraagden 

deze vragen enigszins bedreigend overkomen; waardoor men nadere 

toelichting achterwege laat. 

De vragen over het zelf plegen van belastingontduiking en oitkerings-

misbruik zijn niet in het hoofdonderzoek opgenomen, amdat op deze 

vragen weinig betrouwbare antwoorden werden verwacht. De resultaten van 

het deelonderzoek bevestigen deze indruk. Verreweg de meeste onder-

vraagden antwoorden ontkennend en bovendien enigszins geirriteerd. De 

antwoorden worden niet of nauwelijks toegelicht. 

2.3 ORINIES OVER BELASTINGONTOUIKING EN UITKERINGSMISBRUIK 

De opinies over belastingontduiking en ultkeringsmisbrulk betreffen 

twee onderwerpen die in elkaars verlengde liggen: wat men daarvan vindt 

en in hoeverre men van mening is dat daartegen meet worden opgetreden. 
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2.3.1 Opinies over belastingontduiking 

Op de vraag of men van mening is dat men alles eerlijk aan de  

belastingsdienst moet opgeven zegt een forse meerderheid van het aantal 

respondenten het daarmee eens te zijn. 

"Ik denk het wel, maar of het gebeurt. Kijk, als iedereen dat doet 
kan krijg je een eerlijke belastingdruk." 

"Ik persoonlijk vind dat moet voor iedereen. Maar juist in de 
hogere kringen gebeurt het zo vaak dat ze het met allerlei foefjes 
weten te ontduiken. Een normale werkman weet dat nooit." 

Sommigen menen dat dit niet hoeft. 

"1k vind dat ze de middenstanders dus eigenlijk tot deze daad 
dwingen. De belasting is erg zwaar." 

"De belastingen zijn dermate hoog dat je gewoon geneigd bent ow te 
zeggen: nou, als ik wat kan ontduiken dan geeft ik het lekker niet 
op, zo simpel is dat." 

Soms waken ondervraagden een onderscheid. Zij menen dat je kleine 

bedragen niet op hoeft te geven en grote bedragen we]. 

"Kleine trucjes, als mensen toch al zo zwaar zitten, vind ik best 
te tolereren 	 maar dat mensen in zaken allerlei b.v.'s 
oprichten en nooit een cent belasting betalen, die mogen ze van 
mij eens echt in de bak gooien, want dat vind ik de grootste 
boeven en daar stikt het in Nederland van denk ik." 

De meeste ondervraagden geven aan waarom zij die bepaalde mening zijn 

toegedaan. lets minder dan de he] ft van het aantal geinterviewden vindt 

het een democratische plicht ow alles eerlijk aan de belastingsdienst 

op te geven. 

"We zijn met en alien in een democratische bestel en dan vind ik 
dat je de wetten gewoon gezond moet naleven, dan krijg je een heel 
andere wereld." 

"Het is een goeie burgerplicht natuurlijk om dat te doen, dat kun 
je zonder weer stellen." 

Sommigen vinden het een zaak van geweten. 

"Ik vind dat je met alles eerlijk moet zijn. Oat moet je op alle 
gebied doen en dat is heel normaal." 
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Enkelen geven can dat je alles eerlijk moot opgeven omdat anders de 

belastingdienst erachter komt. 

"Jo moot alles eerlijk °pryer', want je wordt toch gepakt. Je kan 
niks achterhonden vandaag aan de dag." 

Degenen die menen dat je niet cues eerlijk aan de belastingdienst 

boort op to geven nommen de zware belastingsdruk als motief. 

"Nee, want als federeen alles gaat opgeven hebben to helemaal niet 
meer to vreten, zo bekijk lk het. Dan geeft ik to schoon gelijk 
dat to de hoe! besodemieteren, eerlijk wear." 

"1k vind dat als mfddenstand en zakenmensen cues eerlijk aan de 
belasting op nmeten geven, dan kunnen to hun deuren sluften." 

Hferna zijn vragen gesteld over drie motieven om belasting to 

ontduiken. Bij doze vragen is door de interviewsters enigszins gestuurd 

in de richting van de hegrijpelijkheld en de toelaatbaarheid van 

dergelijke motieven. 

Het motfef on belasting to ontduiken omdat men vindt dat men teveel  

belasting betaalt  wordt door de helft van het aantal ondervraagden nfet 

begrfjpelijk en evenmin toelaatbaar geacht. 

"Dat vind ik niet nodig, dat vind ik near de a-sociale kant toe 
neigen." 

"Nee, fk ken het niet begrijpen. Jo krijot wear je recht op hebt, 
wet je betalen moot, moot je betalen. Jo verdient ernaar." 

Eon minderheid vindt dit mo0ef wel begrijpelijk maar niet toelaatbaar. 

"1k denk dal or ommtandigheden zijn waaronder fk zoo zeggen: dat 
vind ik begrfjpelijk. Hear niet toelaathaar, want Jo moot je aan 
de decocratische wetten houden." 

Sommigen vinden belasting ontduiken om deze reden wel begrijpelijk on 

ook wel toelaathaar omdat "Jo best wel het idee ken hebben dat je door 

de belasting benadeeld wordt." 

Wanneer de ondervraagden near hun menfng wordt gevraagd over femand die 

belasting ontduikt door zwart to gaan werken omdat hij ziet dat veel  

anderen dat ook doen, reageert eon minderheid negatief. 

Zij vfnden dit motief niet begrijpelijk en niet toelaatbaar. 
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"Oat vind ik gewoon zwak, omdat die het doet moet ik het ook doen, 
een beetje meelopen in de grate massa." 

"Ms de een het water inspringt, spring ik toch ook het water niet 
in." 

Bijna de helft van het aantal ondervraagden vindt belasting ontduiken 

ow deze reden we) begrijpelijk doch niet toelaatbaar. 

"Ik kan het we) begrijpen, ik denk dat het ook zo begint, het 
wordt bij de ander niet opgegeven en het gaat goed, dus waarom zou 
ik het niet doen. Ten opzichte van de anderen vind ik het niet 
eerlijk, niet toelaatbaar." 

"Ik vind het past niet, het is stijlloos. Maar ik kan er best in-
komen dat je de neiging krijgt ow mee te gaan lopen, ow wee te 
gaan huppelen in dat korps zwartwerkers." 

Een kleine minderheid vindt dit motief we) begrijpelijk en.00k wel toe-

laatbaar. 

"De mensen krijgen steeds minder te besteden, het is natuurlijk 
vrij logisch. Men probeert allemaal rond te komen." 

"Ik geloof dat het gewoon een natuurlijke reactie is. Waarom zou 
ik het niet doen als een ander het we) doet." 

Wanneer iemand belasting ontduikt omdat hij meent dat de overheid het 

geld niet good besteedt,  wordt dit motief door eon kleine minderheid 

van de ondervraagden afgewezen. Net  is naar Dun opinie niet begrijpe-

lijk en niet toelaatbaar. 

"Nou, het is eon beetje eigen rechter spelen, het kin gewoon niet 
dat je zegt: ik ga daar geen belasting over betalenn, want ik vind 
dat de overheid het niet goed hesteedt." 

"Ik vind er zijn regels en daar heb je je aan te houden, dat is 
juist. De overheid maakt regels en wij kiezen met z'n alien die 
overheid, dus die maken het we] nit." 

Sommigen vinden bet we) begrijpelijk maar niet toelaatbaar. 

"1k denk dat iedere Nederlanders we] eon paar dingen kan noemen 
waaraan hij vindt dat de overheid bet niet goed doet, maar het 
blijft lout." 

[en kleine minderheid meent dat dit we) hegrijpelijk is en ook we) 

toelaatbaar. 

"Daar heb ik we) respect voor, voor die lieden, dat zou ik mis-
schien zelf ook we) doen om die reden. Die defensie, dat zou je 
door het toilet moeten spoelen." 
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Op de vraag near de opinie over de noodzaak tot bestrijdIng van bolas-

tingontduiking  antwoordt de helft van het mantel ondervraagden dat Alt 

beslist noodzakelijk is. 

"Ik'vind het noodzakelijk omdat dear gewoon een grand van onge-
lijkheid mogelljk mee weggehaald wordt." 

"Anders wordt het helemaal eon soepzooitje, don zIe ik het hole-
meal bergafwaarts gaan." 

(en farce minderheid brengt hlerbij eon nuancerIng man. Zij menen dat 

bestrijding van belastingdhtduiking besllst noodzakelijk is, maar al-

leen bij grate bedrijven en wanneer het on grate fraudes gaat. 

"Ik bedoel niet de kleina man zoals ik, maar bij grate bedrijven, 
. 	die boekhoudIng zoo eens doorgekeken moeten warden." 

Nou die grote fraudes, ja dat vInd ik heel noodzakelijk want het 
zit hem niet zozeer in de kleine salarisjes, het zit in die grate 
hoop." 

EnkeIen vinden bestrijding van belastingontdulking helemaal Met nodig. 

"Ik denk dat je alIeen near nog moor weerzin opwekt bij de mensen, 
door ze nog moor op de vIngers te gaan tikken, dat ze n5g meer op 
de vingers te gaan tikken, dat ze nog stlekemer gaan doen." 

Of to zien meer in eon verandering van het belastIngsysteem. 

"Ik geloof dat door het systeem te veranderen veel van doze taken 
kunnen warden voorkomen, die komen dan gewoon niet voor." 

Gevraagd near de opinie over de noodzaak van bestrijding van veel 

voorkomende vormen van belastingontduiking,  zoals het zwart verrlchten 

van klusjes, meent de helft van de ondervraagden dat die noodzaak van 

bestrijding afbangt van de hoogte van het bedrag dat or mee gemoeId 

is. 

"Je zou oak weer eon grens moeten trekken tussen klusjes en 
klussen." 

"Tot man eon bedrag van f 5000,- per jaar niet." 

"Al; iemand met eon goedbetaalde bean hele huizen opknapt, 
f 1000,- zwart per week erbfj, als to iemand gesnapt wordt zeg ik 
eigen schuld." 

(en kleine minderheid vindt bestrfjding van doze veel voorkomende 

vormen van belastingontduiking helemaal Met nacho. 
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"Het zou ontzettend veel geld kosten om dat allemaal uit te 
zoeken, het zou eigenlijk niet eens opwegen tegenover wat ze 
vangen." 

- 
'Oat vind ik niet nodig, ik zou zeggen: richt de aandacht eens op 
de grote fraudezaken. Zolang je dat niet doet, moet je niet die 
klusjeslui achtervolgen." 

Sommige ondervraagden menen dat bestrijding beslist noodzakelijk is, 

ook van het zwart verrichten van klusjes. 

"Oat moet je algemeen aanpakken, klusjes dan ook, want dat is 
onredelijk." 

Dij opninies over belastingontduiking is tot slot een vraag gesteld 

over het ontgaan van belastingen, waarbij men door gebruik te maken van 

de mazen in de wet minder belasting betaalt dan volgens de 

belastingwetten eigenlijk de bedoeling is. 

Dijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat het ontgaan van 

belastingen minder erg is dan ontduiking. 

2.3.2 Opinies over uitkeringsmisbruik 

"Minder erg, omdat het enen ma 9 en het andere niet volgens de wet. 
Geen enkel probleem mee, het mag toch." 

"Minder erg, ik vind het slim, ik vind het ook niet helemaal 
juist, maar ik vind het duidelijk minder erg." 

Een forse minderheid meent dat het net zo erg is. 

"Ik denk dat het op dezelfde lijn ligt, omdat je toch probeert op 
de een of andere manier de belasting te ontduiken." 

Sommige ondervraagden vinden het ontgaan van belastingen ernstiger dan 

belastingontduiking. 

"Ik vind het ernstiger, want daar zijn vaak grote bedragen mee ge-
moeid en wat op die manier de fiscus te kort komt dat wordt toch 
op de massa verhaald." 

"Het is eigenlijk de schijn ophouden dat je het niet doet (bedoeld 
wordt bier belastingontduiking) en je doet het wel, dat vind ik 
veel ernstiger." 

Op de vraag of men van mening is dat men alles eerlijk op moet geven 

aan de uitkerende instantie geven de meeste ondervraagden een beves- 
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"Hat vind ik wel, anders is het parasiteren op de gemeenschap." 

"Ja, ik vind: je nag blij zijn als je een uitkering kriJgt en don 
vind ik niet dat je daar oneerlijk over moet gaan lopen doen." 

[en minderheid meent dat Alt van de omstandigheden afhangt. 

'Leer kleine bijverdiensten, die het bedrag van je uitkering niet 
te boven gaan, zeg Jo hcbt eon uitkering van f 1000,- dan tot 
I' 1000,- bijverdienen zou je mogen verzwiJgen." 

"Aan de one kant we!, aan de andere kant niet, het ligt eraan hoe 
je ervoor staat." 

lets moor dan de helft van het aantal ondervraagden geeft aan waarom je 

alles eerlijk op moot geven aan de uitkerende instantie. Eon torso min-

derheid meent dat bet eon kwestie van eerlijkheid is, andere worden er 

de dupe van. 

".... het is eon pot waar veel mensen pit moeten ontvangen. lk ben 
er in principe voor dat dat op eon eerlijke manier verdeeld wordt, 
volgens de geldende regels." 

"Ja, ik vind gewoon dat als je dat niet doet vind ik het niet eer-
lijk ten opzichte van de werkende mensen die overal voor moeten 
opdraaien." 

Sommigen menen dat je alles eerlijk op nmet geven omdat "mensen die eon 

uitkering krijgen het krijgcn en alleen maar blij kunnen din dat ze 

het krijgen". 

Hierna zijn twee vragen gesteld over motieven am uitkeringsmisbruik te 

plegen. 

Het motief on uitkeringsmisbruik te plegen omdat je de uitkering to 

laag  vindt wordt door hijna de he! ft van de ondervraagden afgewezen. 

Doze ondervraagden vinden uitkeringsmishrulk op doze grond niet be-

grijpelijk en Wet toclaathaar. 

"Nou, dan meet je het niet op zo'n manier doen natuurlijk. Dan 
moot je vechien hij die bepaalde instantie." 

"lk geloof or Zr, rot nog niet in, want onze voorzieningen zijn 70 
geed." 

[en kleine minderheid benft wel begrip voor het motief maar meent dat 

het clot toelaatbaar is. 
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"Ja, wel begrijpelijk, ieder geval blijft weer op zichzelf staan. 
Je kunt het echter nooit rechtvaardigen en verantwoorden want het 
is wet." 

Een forse minderheid meent dat uitkeringsmisbruik plegen omdat men 

vindt dat de uitkering te laag is hegrijpelijk en toelaatbaar is. 

"Als hij het er echt niet bij kan krijgen, dan kan ik me voor-
stellen dat hij klusjes gaat doen, dat hij er misbruik van maakt. 
Dan moeten ze daar maar een beetje rekening mee bouden." 

"Als ze zo iemand het mes op de keel zetten, dan moeten ze het 
zelf maar weten. lk kan me dan heel goed voorstellen, want ik 
ondervind het zelf." 

Uitkeringsmisbruik plegen omdat veel anderen het ook doen  vinden de 

meeste ondervraagden niet begrijpelijk en niet toelaatbaar. 

"Nee, dat vind ik niet juist, je moet niet in het water springen 
omdat anderen het ook doen." 

"Wat een ander doet dat is voor mij geen motief. Net  gaat erom dat 
je het voor jezelf kunt verantwoorden." 

Een minderheid deelt de opinie dat dit motief wel te begrijpen is, mar 

niet toelaatbaar. 

"Voor mensen met een heel laag inkomen is het verklaarbaar, maar 
het is geen verontschuldiging." 

"Dat is een reactie van natuurlijke aard, waarom hij wel en ik 
niet. [en goed excuus is het niet." 

Op de vraag over de noodzaak van de bestrijding van uitkeringsmisbruik  

antwoorden de meeste ondervraagden dat dit beslist noodzakelijk is. 

"Gezien de voorbeelden die je af en toe voor je ogen krijgt, denk 
ik wel dat het noodzakelijk is." 

"Ja, omdat de werkende is al zwaar belast, die moeten die uitke-
ringen dragen, dus dat moet aangepakt worden." 

[en kleine minderheid brengt in de opinie over de noodzaak van bestrij-

ding een nuancering aan. Deze ondervraagden menen dat het beslist nood-

zakelijk is wanneer er sprake is van zware gevallen, van grote zaken. 

"Nou, helemaal niet nodig dat zeg ik niet, want ook weer wanneer 
het in grote dingen gaat ontaarden dan vind ik het niet meer goed 
en moet er Wel wat aan gedaan worden." 
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Er ziJn de ondervraagden eon fors aantal redenen voorgelegd om wel, of 

joist goon belactingontduiking en misbrulk to plegen. Er is biJ de pre-

sentatie van de antwoorden goon onderscheid aangebracht tussen betas-

tingontduiking en uitkeringsmisbruik, omdat de opinies van de onder-

vraagden voor beide vormen van misbruik van overhetdsgelden ongeveer 

gelljk verdeeld waren. BIJ doze vragen zijn de antwoordcategorieen uit 

het hoofdonderzoek gehanteerd (spreekt zeer aan/wel aan/niet aan). 1  

We onderscheiden vier typen redenen: 

a. de verdeling van inkomens 

b. de hoogte van de helastingtarieven/uitkeringen 

C. strafdreiging 

d. opstelling tegenover de overheid. 

a. de verdeling van inkomens 

De reden om goon belastingontduiking en uitkeringsmisbrulk to plegen 

omdat dit eon eerlijke inkomensverdeling doorkrutst, spreekt ongeveer 

de helft van het aantal ondervraagden zeer aan. 

"De eon moot den moor belasting betalen omdat eon ander to weini2 
belasting betaalt over eenzelfde inkomen on dat acht ik onJuist. 

"Ik geloof wel dat als tedereen misbruik pleegt dat dat de schat-
kist zoveel geld kost dat het eon probleem wordt. Degenen die het 
niet echt nodig hebben krijgen dan toch geld." 

lets minder dan de helft geeft can dat doze reden wel aanspreekt. De 

argumenten die men daarbij hanteert weerspiegelen die uit de vorige 

categorie. 

Eon open vraagstelling zoo in dit geval, gezlen de lengte van de vra-
gen, teveel tiJd vergen. Dovendien bestaat or nauwelljks reden to ver-
onderstellen dot doze antwoordcategorteen zullen leiden tot geforceerde 
antwoorden. 
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"Als er belasting ontdoken wordt krijg je een tekort clan geld en 
dat tekort moet weer aangevuld worden en daardoor krijg je een 
verhoging van allerlei premies die opgebracht moeten worden door 
mensen die proberen niet oneerlijk te zijn." 

"Sociale uitkeringen dat is lets, die worden betaald uit de sala-
rissen van een andere groep. Bij misbruik moeten anderen voor die 
uitkering opdraaien." 

Sommigen spreekt deze reden niet aan. Zij vinden eerlijk "een ambiva-

lent begrip." 

"De vraag is: wot is eerlijk? Nee, dat spreekt mij niet aan." 

De (niet-eerlijke) verdeling van inkomens als argument hanteren om wel 

ontduiking en misbruik te plegen spreekt de meeste ondervraagden 

helemaal niet aan. 

"Nou dat vind ik niet, de een verdient nou eenmaal meer omdat hiJ 
meer hersenen heeft, dat is nou eeomaal zo." 

"De inkomens zijn misschien niet eerlijk verdeeld, maar de belas-
tingen wel." 

Deze reden spreekt sommige ondervraagden wel aan. 

"Ja, dan kom je misschien tot belastingontduiking." 

Het spreekt een enkeling zeer aan. 

".... omdat bepaalde groepen maar heel weinig geld hebben." 

"Waarom moet een dokter 20.000 gulden krijgen en Jan met de bezem 
maar 1.300 gulden? De inkomens via uitkeringen ontvangen zijn niet 
eerlijk verdeeld." 

b. de hoo9te  van de belastingdruk en uitkeringen 

Wanneer men de hoogte van de belastingtarieven en uitkeringen redelijk 

vindt, kan dit een reden zijn om geen ontduiking en misbruik te plegen. 

Deze reden spreekt lets meer dan de helft van de ondervraagden niet 

aan. 

"Nee, dat spreekt mu j absoluut niet aan, want dat is niet waar." 

"Oat zou je per geval moeten benaderen, soms wel, soms niet." 

Het is een reden die een minderheid wel aanspreekt. 
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"Voorlopig ziJn uitkeringen nog redelijk, tot 1 januari 1984." 

"Als je daaronder verstaat dat ze in gemeen overleg tot stand 
gekomen zijn, ja." 

De hoogte van de belastingtarieven en uitkeringen kan oak als argument 

dienen am wel de belasting to ontduiken en uitkeringsmisbruik to 

plegen. flit type reden wordt door de meesten afgewezen, het spreekt hen 

niet aan. 

"Jo verdient limiters zovcel, dan moot je dat oak afstaan." 

"De uitkering is nict to laag, in bite kan je ermee rondkomen." 

Omdat men or "soms wel in kan komen" spreekt doze rodeo sommigen wel 

aan, een enkeling sproekt het zcer aan. 

"Ms je een beetje veel verdient, als Je boven eon bepaalde grens 
zit, dan betaal je zoveel dat or in wezen geen lol moor aan is em 
zoveel to verdienen." 

"Ik kan me voorstellen dot mensen die werken in de vrije beroepen, 
dat die rommeIen in de marge." 

c. de strafdreiging  

Ms - aspecten van - strafdreiging zijn genoemd: betrapt worden, een 

boete krijgen en gevangenisstraf krijgen. Deze argumenten kunnen warden 

gehanteerd am goon ontdulking en misbruik to plegen. Net  spreekt de 

meeste ondervraagden niet aan. 

"Nee, dat spreekt mij helemaal niet aan, want het is eon morele 
kwestie." 

"Nee, dat spreekt mij niet aan, omdat ze er nooit achter komen." 

"Nee, want het is ion sporadische kans." 

Een minderheid spreekt strafdreiging als reden am geen ontduiking en 

misbruik te plegen wel aon. 

"Ik ben niet zo'n durfal, het zou voor mij eon reden zijn, o Joe, 
straks zoo inspecteur aan de dour." 

De enkele ondervraagden voor wie doze reden zeer aanspreekt geven ant-

woorden van ongeveer geIijke inhoud. 

"Ja, want je kn eon boete krijgen, zelf zou ik het avontuur niet 
durven, dat avontuur dat neem je dan." 
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Je kunt ook stellen dat het met die strafdreiging wel mee valt, dat de 

kans om betrapt te worden erg klein is en de straffen erg licht zijn, 

mede gezien het felt dat zoveel mensen het doen. Het hanteren van dit 

type reden om wel ontduiking en misbruik te plegen spreekt het overgro-

te deel der ondervraagden helemaal niet aan. 

"Daar ben ik het niet mee eens, dat geloof ik niet." 

Sommigen spreekt het echter wel aan. 

"Omdat ik weet dat als je belasting zou willen ontduiken, dat er 
manieren zijn dat het moeilijk te vinden is." 

d. de opstelling tegenover de overheid 

Belastingontduiking en uitkeringsmisbruik ondermijnen het hele stelsel 

van sociale zekerheid. Als reden om daarom geen ontduiking en misbruik 

te plegen, vindt dit bij de meeste ondervraagden weerklank. De helft 

hiervan spreekt deze reden zeer aan. 

"Het geeft ontzettend veel ontevredenheid, dan vind ik het een 
beetje gevaarlijk worden, zoals in Almere die nare partij die er-
bij is gekomen, daar moeten we voor oppassen." 

De andere helft geeft aan dat deze reden wel aanspreekt. 

"Bij misbruik en fraude op grote schaal kom je op een gegeven 
moment geld tekort, waardoor mensen die die verzekering nodig 
hebben, dat geld niet kunnen krijgen." 

Deze reden spreekt sommigen helemaal niet aan "omdat de fout niet ligt 

bij de ontduikers, maar bij de wetgever." 

Wan'neer men het niet eens is met de wijze waarop de overheid het geld 

beheert, met name wanneer men vindt dat het geld aan verkeerde dingen 

wordt uitgegeven en verkwist, kan dit als argument dienen om belasting-

ontduiking en misbruik te plegen. Voor de meeste ondervraagden kan dit 

geen reden zijn. 

"lit is allemaal flauwe kul. Dat kunnen we niet beoordelen. Als we 
nou allemaal een woordje mee gaan spreken, waar gaan wij heen?" 

"Wij hebben die mensen de kamer ingestemd, dan moet je zelf maar 
een partij oprichten. Maar al die snoepreisjes rond de wereld van 
die kamerleden, dat vind ik ook niet nodig." 

"Daar hebben ze het recht toe, het is hun geld. Mijn hart slaat 
ook wel eens om." 
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Sonnigen ondervraagden geven aan dat deze reden wel aanspreekt, dat de 

overheid het geld in een aantal gevallen niet good beheert. 

"Daar zit wel eon zekere kern van waarheid In het geld wordt op 
verichillende manieren verkeerd gebruikt. lk vind de derde wereld 
erg verkwistend." 

	 defensie is natuurlijk belachelijk." 

fen enkele ondervraagde spreekt doze reden zeer aan. 

"Als ze minder diner's gaven en minder party's en minder borrel-
hapjes, nou dan bleef er meer belastlnggeld over." 

"Er wordt op eon gegeven moment tevcel gestoken in mensen die in 
de W.W. zitten, er wordt geld uitgegeven voor subsidies aan be-
drijven die ten dode zijn opgeschreven." 

De plicht on je te houden aan de regels die door het parlement gesteld 

worden kan als argument dienen wn geen ontdulking en misbruik te ple-

gen. Deze reden spreekt de helft van het aantal ondervraagden wet aan. 

"We hebben met z'n alien bepaalde regels gesteld, we willen ons 
maatschappelijk rellen en zeilen, en als je je er niet aan houdt, 
dan maak je er een potje van." 

[en minderheid spreekt het zeer can. 

"Als Nederlands staatsburger heb Jo je eraan te houden als het 
allemaal nlet naar Jo zin is dan meet je 26 in een politieke par-
tij gaan werken dat ze wetswijzigingen gaan voorstellen of sat dan 
ook." 

Jo kunt ook stellen dat de overheid joist teveel regels stelt en dit 

als argument hanteren om belastingontduiking en uitkeringsmisbruik te 

plegen. flit spreekt echter het overgrote deel nlet aan. 

• er zijn zoveel regels dat je or praktisch islet meer uitkomt, 
maar het is geen goede reden." 

Het spreekt sommigen we) aan. 

	

• 

	bijvoorbeeld, Jo wilt een schuurtje in de tuin hebben en 
dan moot je Ion tekening indienen, wordt afgekeurd, 	dat zijn 
allemaal regels on daar wordt je dood en doodziek van." 

	

• 

	ze zitten in cen machtspositie, ziJ trekken aan de 
touwtJes." 
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Burgers moeten zich fatsoenlijk opstellen tegenover de overheid. Dit 

kan dienen als argument om geen ontduiking en belasting te plegen. Voor 

lets meer dan de helft van het aantal ondervraagden klinkt dit plausi-

bel, het spreekt hen wel aan. 

"Oat moet je als burger, anders kun Je toch nooit in een goedlo- 
pende maatschappij leven, dan wordt het een enorme rottroep." 

Sommigen speekt deze normatieve reden zeer aan. 

".... zo zijn wij opgevoed." 

Dit argument kan ook andersom gelden. Wanneer men meent dat de overheid 

zich ook niet altijd fatsoenlijk opstelt, kan dit een reden zijn om de 

belasting te ontduiken en uitkeringsmisbruik te plegen. Deze reden 

spreekt de meesten niet aan. 

"Nee, natuurlijk niet, het zijn oak maar mensen." 

"Be overheid, dat is zo lets ongrijpbaars, als je zegt die 
ambtenaar dus de hele wereld is slecht, nee dat gaat er bij mij 
niet in." 

"Het beste paard kan struikelen, ook eon minister." 

Het spreekt sommigen wel aan, een enkeling zeer aan. 

"Ik zou bijna zeggen, zeer aan. Als je ziet hoe de overheid en de 
regering over bepaalde dingen hun mening kenbaar maken, dat je 
zegt van: als jullie zo zijn dan hoeven wij oak niet alles zo 
nauw to nemen." 

"Eon zooitje wat daar zit in Den Haag." 

2.3.4 Vergelijking met het hoofdonderzoek 

Be vragen over opinies omtrent belastingontduiking en uitkeringsmis-

bruik leveren weinig problemen op. 

De antwoorden op de algemene vragen over eerlijke opgave aan belasting-

dienst en uitkerende instantie vallen duidelijk in de categorieen van 

het hoofdonderzoek: 'alles eerlijk opgeven', i nlet alles eerlijk op-

geven' en I nlets eerlijk opgeven'. Het begrip 'eerlijk' zoals dat door 

de ondervraagden wordt gehanteerd, verwijst naar het geweten, eon demo-

cratische piicht en de angst om betrapt te worden. Be tussencategorie 

'niet alles eerlijk opgeven' speelt eon duidelijk rol in de opinievor-

ming. Be ondervraagden vertonen de neiging om in de opinies over belas- 
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Ungontduiking en uitkeringsmisbruik nuanceringen aan to brengen. De 

belangriJkste zijn het onderscheld tussen zogenaamde grote en kleine 

bedragen waar het bij misbruik om gaat en de omstandigheden waarin men-

sen verkeren. Olt komt eveneens tot ultdrukking in de antwoorden op de 

vragen over de motieven om belastingontduiking en uitkeringsmisbruik to 

plegen. Door het sturen in de richten van de antwoordcategorieen van 

het hoofdonderzoek, I begrijpelljk en I toelaatbaar l , zijn de onder-

vraagden in staat gesteld doze nuanceringen aan to brengen. 

De antwoorden op de vragen over de noodzaak van bestriJding van belas-

tingontduiking on uitkeringsmisbruik vallen eveneens duldelijk in de 

antwoordcategorieen van het hoofdonderzoek 'moot beslist wat aan gedaan 

worden l , 'Het zo heel erg nodig' en 'helemaa) niet nodig'. De tussen-

categorie I nlet zo heel erg noctig l  wordt gevormd door diegenen die me-

nen dot bestriJding alleen noodzakelijk Is wanneer het om grote bedra-

gen goat. 

De antwoorden op de vraag over het ontgaan van belastingen tegenover 	• 

belastingontduiking vallen eveneens in de antwoordeategorieen van het 

hoofdonderzoek, 'minder erg', 'net zo erg' en 'ernstiger'. Zij die me-

non dat ontgaan van belastingen minder erg is dan belastingontduiking 

baseren doze mening op het felt dat het niet strafbaar is on bovendien 

slim. Degenen die het ontgaan van belastingen ernstiger vinden geven 

aan dat het hierbij vaker om grote bedragen gaat. 

81j de vragen naar redenen om wel of goon belastingontdulking en/of 

uitkeringsmisbruik to plegen zijn, zoals gesteld, de antwoordcatego-

deer) van het hoofdonderzoek gehanteerd. Ilierbij dient to worden opge-

merkt dat eon aantal ondervraagden tAjdens het interview heeft aangege-

yen dat zij het idee kregen gecontroleerd to worden op consistentie in 

het beantwoorden van de vragen. Doze neiging tot het geven van consis-

tente antwoorden kan wellicht van invloed ziJn geweest op de resultaten 

van het hoofdonderzoek. 

2.4 CONTACTED MET DELASTINGD1ENST, GEMEENTE EN BEDRIKSVEREN1GING 

Over de contacten met belastingdlenst, gemeente en bedrijfsvereniging 

zijn drie vragen gesteld: of men daar de afgelopen (twee) Jaren contact 
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mee heeft gehad, of men de indruk heeft correct te zijn behandeld en of 

de indruk bestaat dat wat men opgeeft ook gecontroleerd wordt. 

2.4.1 De belastingdienst 

lets meer dan de helft van de ondervraagden heeft de afgelopen jaren 

schriftelijk, mondeling of telefonisch contact gehad met de belasting-

dienst. 

flan deze personen is gevraagd of zij de indruk hebben correct te zijn 

be,:andeld. 

Bijna iedereen die contact heeft gehad met de belastingdienst geeft aan 

correct te zijn behandeld. 

"Ja, voor het geven van inlichtingen is men altijd bereid en de 
personen die ik gesproken .  heb deden dat op een vriendelijke 
manier. De juistheid van de inlichtingen is voor de gewone burger 
niet in alle gevallen te controleren. 

"Ik dacht het wel, het valt natuurlijk altijd tegen als je die 
briefjes krijgt." 

Gevraagd naar de indruk van de controle op opgaven door de belasting-

dienst zeggen de meeste ondervragen dat deze opgaven gecontroleerd 

zijn. 

"Oh ja, helemaal zeg, daar hebben ze drie dagen op zitten spit-
ten." 

"Ja, daar heb ik drie afschriften voor moeten sturen, van bank en 
giro." 

Sommigen zeggen dit niet te weten. 

"Oat zou kunnen, ik weet het niet zeker. Ze hebben achteraf nooit 
rekeningen gevraagd." 

2.4.2 Gemeente en bedrijfsvereniging 

Het overgrote deel van de ondervraagden zegt de afgelopen jaren geen 

contact met de gemeente of bedrijfsvereniging te hebben gehad in ver-

band met een uitkering. Slechts enkele ondervraagden hebben wel contact 

• gehad. 

Van dit kleine groepje geeft bijna iedereen aan correct te zijn behan-

deld door gemeente of bedrijfsvereniging. 
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"Ja, Ik vond het heel plezIerig zelfs." 

"Heel correct behandeld, als Jo zelf eerlIjk en neties bent wordt 
Je ook correct behandeld." 

Op de vraag of men meent dot hetgeen aan de gemeente en bedrUfsveren1- 

ging Is opgegeven ook door hen Is gecontroleerd antwoordt de helft be-

vestlgend. 

"Ik moest Iedere week een briefie Invullen en naar gelang dat 
briefje kreeg Jo Jo centen." 

"En sterk, gelukklg wel, daardoor kreeg ik 21 gulden in de week 
moor dan Ik zelf had uitgerekend." 

He andere helft HIM het antwoord op doze vraag schuldig. 

2.4.1 VergeIljking met het hoofdonderzoek 

Uit de antwoorden op doze vragen kant niet good tot uttdrukking wat men 

nu precles verstaat onder een correcte behandeling en eon controle door 

belastIndienst. gemeente en bedrijfsverenIgingn. Er worden nogal wat 

vage en onduldelijke antwoorden gegeven. 01J correcte behandeling wordt 

veelal verwezen naar het persoonlIjk contact met de betreffende ambte-

naar. 

De controle speelt zich voor eon groot deel af buIten de waarnemIng van 

de burgers. Een aantal ondervraagden geeft dan ook aan det to weten of 

or gecontroleerd is. Doze antwoordmogelljkheId Is In het hoofdonderzoek 

opgenomen. 
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3 RESULTATEN: OPIN1ES OVER SPECIPIEKE MAATREGELEN TEGEN MISBRUIK 

Maatregelen tegen misbruik van overheidsgelden kunnen op verschillende 

manieren worden genomen. Opinies hierover zijn verkregen door vragen te 

stellen naar de mate waarin men bepaalde maatregelen acceptabel acht, 

gezien ook de bezwaren die men daartegen kan hebben. 

3.1 VEREENVOUDIGING VAN NET BELAST1NGSTELSEL EN NET STELSEL VAN SOCIALE 

UITKERINGEN 

Eon van de nogal radicale manieren om op te treden tegen misbruik is 

vereenvoudiging. Door een vereenvoudiging kun je belastingontduiking en 

misbruik biJ uitkeringen moeilijker maken, maar een nadeel is that er 

minder rekening kan worden gehouden met ieders persoonlijke omstandig-

heden. Dat kan voor bijzondere groepen nadelig uitvallen. 

3.1.1 Vereenvoudiging van het belastingstelsel 

Jets minder dan de helft van het aantal ondervraagden zegt alleen maar 

voor vereenvoudiging te zijn als or op een of andere manier toch reke-

ning kan worden gehouden met persoonlijke omstandigheden. 

"Ms het een grote bron van fraude is, zou je kunnen zeggen dat je 
op die manier er lets aan zou kunnen doen. Wellicht is het dan mo-
gelijk om de mensen die het echt nodig hebben op een andere manier 
tegemoet te komen." 

'Net zou wel eenvoudiger kunnen het hele belastingsysteem, aangif-
tebiljetten, inkomstenbelasting, noem maar op. Maar als daardoor 
persoonlijke omstandigheden in het geding komen, dan zeg ik nee 
dan moet je het niet doen. 

Een kleine minderheid is zonder meer voor de maatregel. 

"Dat het op het ogenblik ingewikkeld is dat staat als een paal 
boven water. Er zijn volgens mij maar weinig gevallen waarvoor het 
nadelig uitvalt." 

"Misschien worden or nu ook mensen benadeeld. Ik bedoel er valt 
natuurlijk altijd een percentage naast de boot en dat zal nu ook 
zijn met dit systeem, denk ik." 

Eenzelfde aantal is zonder meer tegen vereenvoudiging van het belas-

tingsysteem. 
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"Diet zo positief, ik ben bang dat or don teveel mensen over Ben 
kern geschoren worden." 

"Dan ga je moor belasting betalen. lk denk niet dat dat de wog is, 
het is onredelijk." 

3.1.2 Vereenvoudiging van het stelsel van sociale uitkeringen 

lets minder don de heft is zonder moor tegen vereenvoudiging. 

"De mindere klasse is dear altijd de dupe van, je moot blijven 
kijken near de omstandigheden waarin het gezin verkeert." 

"lk Lou het zo laten als ze het nodig hebben, maar ik Lou het good 
laten controleren of het echt nodig is." 

[on kleine minderheid is or alleen voor als or op de eon of andere 

manier toch rekening ken worden gehouden net de persoonliJke omstandig-

heden. 

"1k zou toch wel eon vereenvoudiging doen. En dan moeten ze voor 
die speciale gevalien ook near weer aparte aanvragen doen." 

"Kunnen ze net die bepaaide gevallen, uitzonderingen of zo, niet 
alsnog rekening houdent Oat mensen kunnen reclameren of to. Want 
het is natuurlijk altijd moot as misbruik bestreden kan worden." 

Sommigen zijn zonder meer voor de maatregel. 

"Daar ben ik voor •  het is to ingewikkeld on ook, ze kriJgen het 
veel to gemakkelijk allemaal." 

"Voor een bepaalde groepering een basisinkomen. Ais Jo het hole 
stelsel nu ziet net z'n gigantische bureaucratische omvang, dat is 
ten dole eon gevolg van het ingewikkelde stelsel. 

Bij het beantwoorden van doze vragen blijkt dat vereenvoudiging door de 

mecste ondervraagden in eerste instantie looter wordt opgevat als het 

voor de gewone burger doorzichtiger maken van belastingformulieren e.d. 

Men geeft eon dat dit best wet eenvoudiger kan, dat or "voor eon gewoon 

owns niet good ult to komen is." Toelichting op deze vragen door de 

interviewster is in de meeste gevallen noodzakelijk geweest. 



3.2 CONTROLE 
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3.1.3 Vergelijking met het hoofdonderzoek 

In vergelijking met de antwoordcategorieen van het hoofdonderzoek, 

s zonder meer voor', 'alleen voor als ontduiking/misbruik grote vormen 

aanneeme, 'zonder meer tegen' en 'anders', leveren de antwoorden op de 

open vragen afwijkingen op. 

Uit de antwoorden spreekt een duidelijke weerstand tegen vereenvoudi-

ging wanneer bepaalde groepen in de samenleving eronder te lijden heb-

ben. Deze afwijking in het antwoordpatroon is waarschijnlijk het gevolg 

van de toelichting op de vragen door de interviewsters. Deze toelich-

ting is in veel gevallen noodzakelijk geweest omdat, zoals gesteld, 

veel ondervraagden vereenvoudiging louter blijken op te vatten als 

"eenvoudig maken" en "begrijpelijk maken" van formulieren. Het aantal 

voorstanders van vereenvoudiging als maatregel tegen belastingontdui-

king en uitkeringsmisbruik neems als gevolg van deze toelichting, waar-

bij een aantal voor- en nadelen van vereenvoudiging in een voorbeeld 

ter sprake zijn gekomen, duidelijk af. Als voorbeeld is door de inter-

viewsters de aftrek van studiekosten genoemd. 

De in het hoofdonderzoek opgenomen categorie 'alleen voor als ontdui-

king/misbruik grote vormen aanneemt' kan op basis van de antwoorden op 

de open.  vragen niet worden gevormd. 

3.2.1 Opinies over controle als maatregel tegen belastingontduiking en 

uitkeringsmisbruik 

Een viertal controlevormen is voorgelegd, apart op het terrein van be-

lastingen (door de belastingdienst) en het gebied van uitkeringen (door 

sociale dienst en bedrijfsverenigingen). Omdat de opinies voor beide 

vormen van misbruik en de controle daarop gelijk verdeeld waren, is in 

de beschrijving van de resultaten geen nader onderscheid aangebracht. 

Op de vraag wat men ervan zou vinden als iemand aan huis komt contro-

leren  geven de meeste aan respondenten daar geen enkel bezwaar tegen te 

hebben. 
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"Dat boort erbij vind ik gewoon." 

"Die controle may er best komen, als je ziek bent kriJg je ook 
controle." 

"Ik hob er zelf geen bezwaar tegen, ik heb niet te vrezen." 

Een minderheid heeft grote hezwaren tegen controle aan huis. 

"Aan huis? Laat ze thuis blijven. Een erg grote inbreuk op de 
privacy van mensen." 

"Len beetje hinderlijk wel geloof ik ja, want als je altijd alles 
correct opgeeft en ik stuur er kopleen van bij, dan kunnen ze dat 
zo oak bekijken. 

"Oat zoo ik heel erg vinden, dat je een uitkering moot vragen is 
al heel erg en dat ze dan nog eons komen kijken of je lets doet 
wat niet may, nee dat zou ik heel erg vinden. 

Sommigen geven aan wel enige bezwaren te hebben, maar wijzen deze vorm 

van controleren niet geheel af. 

"Voor zaken ligt dat toch enders dan voor particulieren. lk zoo 
het moeiliJk vinden. Of ze moeten sterke vermoedens hebben." 

"Twee tandenborstels en zo? Heel erg, denk ik wel. lk vind dat op 
een gegeven moment zoo aanslag op je privacy worden. ik dank aan 
de andere kant ook weer dat degenen die die uitkering geven daar 
wel eons toe gedwongen worden, want er zijn natuurlijk ook mensen 
die de heel belazerd hebben en heel erg." 

Len controle door bij werkgevers of vroegere werkgevers informatie in 

te winnen wordt door lets meer dan de helft van de ondervraagden niet 

bezwaarlijk gevonden. 

"Ik denk dat het nodig is." 

"Oat vind ik helemaal niet erg. Als ze het niet doen is het mis-
management. Oat is 'all in the game'." 

"Voor zover ik weet worden alle gegevens al doorgegeven aan de 
belastingdienst. Als het niet zoo gebeuren zoo er veel moor ont-
doken worden." 

Fen kleine minderheid heeft wel enige bezwaren doch wijst doze vorm van 

controle niet geheel af. 

"Als ze persoonlijke gegevens op gaan vragen dan vind ik het ver-
velend, en als ze gaan vragen hoeveel heeft dat mens verdiend en 
hoeveel belasting is Cr afgedragen dan vind ik dat prima." 

"Ik heb hover dat ze persoonlijk bij mij komen." 
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"Ik geloof dat ik op zich daar niet zo'n bezwaar tegen zou hebben. 
Maar nogmaals ik vind het een beetje griezelig om dat in z'n alge-
meenheid te zeggen." 

Eenzelfde aantal zegt daar ernstige bezwaren tegen te hebben. 

"Nee, daar heeft je vroegere baas niets mee te maken. Hij kan wel 
een heel vertekend beeld geven." 

"Daar ben ik op tegen, want het is allemaal prive vind ik, dat 
gaat een ander niks aan." 

lets minder dan de helft van het aantal ondervraagden heeft er geen 

enkel bezwaar tegen wanneer bij andere overheidsdiensten informatie  

over hen wordt opgevraagd. 
"Ik denk dat dat het recht van de belasting is en dat die het tiich 
wel doet." 

"Als je geld wilt verkrijgen van een sociale dienst om reden dat 
je zelf niet aan het werk bent of kan komen, dan moet er nagegaan 
worden waarom je valt onder die uitkering en dan vind ik dat ze de 
nodige gegevens daarvoor moeten hebben." 

Een kleine minderheid heeft daar wel enige bezwaren tegen, het moet 

echter wel kunnen gebeuren. 

"Mits men bevoegd is volgens de wet en de wet op de privacy hand-
haaft 	"4, 

	 als het maar echt zakelijk blijft en er geen misbruik van 
gemaakt wordt." 

"Dan gaan we een klein beetje de kant uit van het persoonsbewijs. 
lk kan me voorstellen dat wanneer de belastingdienst sterke ver-
moedens heeft ten aanzien van fraude vind ik het een rechtvaardige 
zaak dat er navraag gedaan wordt. Wanneer het niet het geval is 
ben ik het er absoluut niet mee eens." 

Oni:eveer eenzelfde aantal heeft grote bezwaren tegen deze vorm van 

controleren en vindt dat het niet moet gebeuren. 

"Heel vervelend, ik hou er niet van em in de computer opgeslagen 
te zijn. Daar ben ik tegen." 

"Dat je doorgelicht wordt op allerlei manieren dat zou ik ontzet-
tend vinden. Je kunt je toch niet vrij meer bewegen, waar blijf je 
zelf, je hele persoonlijkheid wordt aangetast op die manier." 

Op de vraag wat men ervan zou vinden als bij bank en giro informatie 

over hen werd opgevraagd, geeft lets minder dan de helft aan dat zij 

. daar geen bezwaren tegen hebben. 
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"Ik geloof dat ze dat ook doen. Het is het risico dat je loopt, 
denk lk. lk denk wel dat het terecht is." 

"Ja, dat nag ook wel, want als Jo miles eerlijk opgeeft heb je 
nlks te verbergen." 

"Daar moat die sociale dienst aan kunnen komen, dat vind lk een 
terechte zaak." 

Eenzelfde aantal heeft daar ernstige bezwaren tegen. 

"Oat is natuurlijk wel kwalijk he, in wat voor wereld kom je dan 
te leven als dat zoo gebeuren. Daar hehben ze eigenlijk Mks mee 
te maken, ik geef eon eerlijk antwoord op hun vragen en dat moat 
voldoende zijn." 

"Dij die uitkeringstrekker vind ik het nog bedreigender en beklem- 
mender als ze zo in je priveleven komen wroeten om te kijken of 
jij je geld wel geed uitgeeft, of je niks verzwijgt. Ja, er 
spreekt eon wantronwon ult." 

Sonnige ondervraagden hchben or enlge bezwaren tegen, maar wijzen deze 

controle niet geheel at. 

"Het zoo moeten 'omen in uitzonderlijke gevallen, als ulterste 
maatregel, wanneer own eon ernstig vermoeden heeft." 

Illerna zijn zes situaties voorgelegd die betrekking hebben op 

controle. 

Het ultwisselen van gegbyens lessen belastingdienst, bedrljfsvereni-

gingen, sociale diensten en subsidiegevers, eventueel met behulp van de 

computer. Hiertegen heeft lets 'neer don de helft van de ondervraagden 

geen bezwaar. 

	 vooral niet omdat het belang van ledereen daarmee gediend 
Is." 

"Als jij ones eerliJk opgeeft aan de ene instantie en aan de 
andere instantie, dan mogen ze dat toch best van elkaar weten." 

Len kleine minderheld noemt wet bezwaren, maar wijst daze vorm van 

controle nlet geheel at. 

"Ja, direct doen, mits het belastinggegevens zijn en geen persoon-
Hike gegevens." 

"Zolang ze alleen soar gebrulkt worden voor het Joel on belang-
rijke fiscale ontsporingen aan het licht te brengen heb ik er geen 
bezwaar tegen." 



Sommigen zijn zonder nicer tegen en vinden dat het niet moet gebeuren. 

"Gevaarlijk, lets wat in de computer zit kan op een gegeven moment 
door een idioot opgevraagd worden en dat is heel gevaarlijk." 

Invoering van een fiscaal nummer,  dat steeds bij belastingaangelegen-

heden moet worden gebruikt, maar ook bijvoorbeeld moet worden opgegeven 

bij aanvraag van huursubsidie of studiefinanciering. 

De meeste ondervraagden hebben daar geen bezwaar tegen. 

"Als het natuurlijk veel prettiger werkt en minder arbeidsinten-
sief is, wat natuurlijk ook niet meer zo'n leuk voordeel is, okay, 
als het beter past in het geheel, okay." 

"Ik begrijp dat het voor vele mensen moeilijk zal zijn, maar het 
Is wel het meest eerlijke." 

Sommigen noemen wel bezwaren, doch sluiten de mogelijkheid van een 

fiscaal nummer niet ult. 

"Prima maar nuts, belastingen ben ik sterk voor, maar helaas dat 
men ook op dezelfde belastingnummers computers met elkaar kan 
inschakelen en gegevens kan krijgen waar je. van achterover slaat." 

"Ik voel me helemaal zo'n nummer. Alleen als het echt efficienter 
gaat dan wil ik wel zo'n nummer." 

Sommigen hebben hier grote bezwaren tegen en vinden dat het niet moot 

gebeuren. 
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	 maar in het kamp had ik al een nummer en dat was al zo 
verschrikkelijk. Nee, daar zou ik ernstig over na moeten denken." 

"Als de ambtenaar het kantoor tilt is en de werkster komt het kan-
toor binnen en drukt op de toets van de terminal, clan staat de 
hele levensloop van Karel staat op het scherm, dan weet ze al-
les." 

Invoering van een sociaal-fiscaal nummer  voor zowel belastingaangele- 

genheden als voor alles wat met uitkeringen te maken heeft. 

lets meer dan de helft van de ondervraagden heeft bier geen enkel be-

zwaar tegen. 

"Ms het werkelijk voor de boekhouding en administratie gemakke- 
Hiker is voor die mensen achter de bureau's, dan vind ik het 
helemaal niet gek." 
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"Ik denk dat dat op den duur Loch wel zal komen, daar is op eon 
gegeven moment goon ontkomen meer aan, het is eon logisch gevoig 
van ontwikkelingen." 

Len minderheid heeft ernstige bezwaren tegen een sociaal-fiscaal 

nunner. 

"Nee, slecht, nee dat zie ik niet zitten. Jo hebt een naam en je 
woont ergens, ze kunnen altiJd achter je identiteit konmn, ze 
kunnen je aitijd vinden." 

"Eerlijk, als je zo nagaat dan worden we ailemaal een rummer, er 
bliJft to weinig menselijks over." 

Sommige ondervraagden noemen wel bezwaren, maar sluiten de invoering 

van een sociaal-fiscaal nunwer niet uit. 

"Dan kom je in de persoonlijk sfeer van iemand 	aIs het alleen 
goat om belastingen en het financieie aspect van de uitkeringen, 
dan ben ik er voor." 

Invoering van eon sociale zekerheldskaart  die man de werkgever of uit- 

kerende instantie moot worden afgegeven. 

Len forse minderheid heeft hiertegen geen bezwaar. 

"... een veel eenvoudiger middel en veel eenvoudiger to realise- 
ren. Oat vind ik gewoon jammer dat ze het niet gedaan hebben." 

"1k vind degenen die een sociale uitkering en ook nog een arbeids-
pleats innemen, dat vind ik niet joist." 

Len minderheid heeft goon bezwaar tegen de invoering van eon soclale 

zekerheidskaart, maar meent dat de maatregel nlet werkt. 

".... misschien ben ik wat achterdochtig, maar mijn tuinman die 
hier komt die vraag ik toch niet naar zijn sociale kaart, dat is 
een lachertje he." 

"Ik zie niet in waardoor de zwarte bijverdienste moeilijker wordt, 
want als or een Mientje Jansen hole dagen bij mu j in de huishou-
ding werkt, dan is het maar de vraag of het opgeschreven wordt." 

Sommigen hebben grote bezwaren en menen dat het niet moot worden Inge-

voerd.. 

"Ik ben het ermee eons als de privacy gewaarborgd wordt, maar 
niemand kan die waarborg geven, dos dan zeg ik nee." 

"Woo nee, ik hood helemaal niet van die systeempjes van kaartjes 
en identiteitsbewijsjes." 
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Het houden van gecombineerde controles,  zoals verkeerscontrolcs door de 

politie, waarbij tegelijkertijd andere diensten controle verrichten 

terzake van motorrijtuigenbelasting, zwart werken naast een uitkering, 

enzovoort. Hiertegen heeft een forse minderheid geen bezwaar. 

"Het is allemaal gerechtvaardigd. Het avontuur is voor iedereen 
hetzelfde, maar het moet wel bestraft kunnen warden." 

"Het grijpt een beetje in je prive in, het doet een beetje aan 
politiestaat-achtige omstandigheden denken, maar het is toch wel 
eens goed dat ze dat eens doen." 

Eenzelfde aantal heeft ernstige bezwaren. 

"Je hebt een afdeling van fraudebestrijding, je hebt een afdeling 
van degenen die proberen zwartwerkers te pakken, maar ze moeten 
niet door elkaar gaan staan." 

".... omdat het geeft me zo'n razzia-idee en dat deden ze in 
Nazi-Duitsland en dat hoeven we hier niet te hebben." 

Sommigen noemen wel bezwaren tegen deze gecombineerde controles, doch 

wijzen de maatregel niet geheel af. 

"Niet gaan overdrijven, niet dat je iedere week een half uur in de 
file moet staan omdat die man jou moet doorlichten, want dat zou 
ik op een gegeven moment vervelend gaan vinden, maar ik vind als 
ze je terch aanhouden dan mogen ze dat oak wel vragen." 

"1k denk dat als ze dat gaan doorvoeren, zo voor normale mensen 
zou ik zeggen dat is onzin, maar am de zwartwerkers en de koppel-
bazen te pakken, dan zouden ze best bij de ingang van de haven 
mogen gaan staan of bij de grens." 

Speciale acties gericht op een bedrijfstak of -groep,  bijvoorbeeld de 

actie 'Schuimkraag' bij de horeca en de actie 'Goudtand' bij tandart-

sen. Hiertegen hebben de meeste ondervraagden helemaal geen bezwaar. 

"Ik denk dat van kleine zelfstandige tot grate zelfstandige, dat 
ze zullen proberen de belasting te ontduiken waar ze kunnen en dus 
vind ik die controles heel goed." 

"Tandartsen, ze hebben in een gouden eeuw geleefd, ze hebben ver-
mogens verdiend, ja controleer dat maar." 

Enkele respondenten noemen bezwaren, maar wijzen zo'n beroepsgerichte 

controle niet af. 
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"Daar ben ik het wel men beetje nee eons, beroepsmatig dan. Als 
iedereen dan maar een beurt krijgt, morgen metselaaes, overmorgen 
timmermannen." 

Enkele ondervraagden menen dat de maatregel niet werkt omdat "het geen 

oplossing voor het probleem is en alleen moor veel geld kost." 

Sommigen geven aan ernstige bezwaren te hebben tegen dit soort 

controle. 

".... de horeca is eon ontzettend kwetsbare onderneming, die kun-
nen alles tegen hebben, dat begint al met het weer. (en tandarts 
is toch nooit te controleren en een horecaman wel." 

3.2.2 Vergelijking met het hoofdonderzoek 

De antwoordcategoricen van het hoofdonderzoek, 'geen bezwaar', 'wel 

bezwaren, moet toch gebeuren' en 'grote bezwaren, moot niet gebeuren', 

komen uit de antwoorden op de open vragen duidelijk naar voren. 

Daarnaast kan uit de antwoorden nog een vierde categorie worden ge-

vormd. (en aantal ondervraagden geeft aan dat zij menen dat bepaalde 

maatregelen geen effect zullen sorteren, met name de invoering van de 

sociale zekerheidskaart en de controle per bedrijfstak of beroepsgroep. 

De bezwaren die door de ondervraagden in het deelonderzoek worden ge-

noemd zijn voornamelijk gericht op 'inbreuk op de privacy' en op 'het 

wantrouwen dat uit de controles spreekt'. Daarnaast speelt ook de I ge-

autonmtiseerde controle, die zich bovendien aan het gezichtsveld van de 

burgers onttrekt' eon rol. Ms extra dimensie wordt bij een aantal 

maatregelen het bezwaar genoemd dat doze vormen van controle een 

I razzia-karakter .  dragon. De bezwaren zijn nauw met elkaar verweven en 

worden stork gevoelsmatig omschreven. 

Het begrip 'privacy', zoals dat door de ondervraagden wordt genoemd, 

blijft tamelijk nag. Zowel het betreden van de eigen woning door' 

ambtenaren, als ook het registreren van persoonliJke (zgn. niet-finan-

ciele) gegevens, het opvragen van bank- en girogegevens, het invoeren 

van een (sociaal-) fiscaal numiner, eon sociale zekerheidskaart, het 

houden van gecombineerde controles longs de wog en het gebruik van 

computers wordt 'inbreuk op de privacy' genoemd. 
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3.3 NET GEWICHT VAN MOGELIJKE NEGATIEVE ECONOMISCHE EN SOCIALE GEVOLGEN 

VAN OESTRIJOING 

3.3.1 Opinies over mogelijke negatieve gevolgen 

Misbruikbestrijding kan strijdig zijn met economische belangen (zoals 

werkgelegenheid) of sociale belangen (zoals de bescherming van de 

positie van minima). 

Over de afweging ten aanzien van de mogelijke schade op economisch 

terrein zijn drie situaties voorgelegd. 

Maatregelen tegen belastingontduiking kunnen ertoe leiden dat een deel 

van het zwarte geld naar het buitenland verdwijnt,  hetgeen ongunstig is 

voor de economie. 

Net overgrote deel der ondervraagden meent dat toch moet worden opge-

treden tegen belastingontduiking. 

"Nee, je moet ertegen optreden, je kan je niet laten chanteren op 
zo'n manier." 

"Ik vind van wel, want het zijn vaak mensen waar het om veel geld 
gaat die belasting ontduiken. Om alles toch zo rechtvaardig moge-
lijk te doen vind ik wel dat je ertegen moet blijven optreden." 

Sommigen menen dat er niet moet worden opgetreden. 

"Het kost ook heel erg veel geld om zo l n apparaat op te zetten en 
als dan het zwarte geld naar het buitenland verdwijnt dan werkt 
het alleen averechts." 

Dergelijke maatregelen kunnen ook tot gevolg hebben dat veel bedrijven 

die drijven op het zwarte geld het moeilijk krijgen waardoor mensen 

werkloos  worden. Ook hier vindt het overgrote deel dat toch moet worden 

opgetreden tegen misbruik. 

"Ja, Je moet proberen om het binnen het witte circuit te houden 
natuurlijk, anders gaat je hele economie naar de knoppen, dan 
wordt het een chaos met een getolereerd zwart circuit en dat kan 
niet." 

"... dan kan ieder bedrijf wel zeggen, ik moet op het zwarte geld 
drijven." 

Een enkele ondervraagde meent dat niet moet worden opgetreden want "de 

werkloosheid is al groot genoeg." 
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Ms banken worden aangepakt omdat ze betrokken zijn bij het zwarte 

geldcircuit kan de geloofwaardigheid van het nederlandse bankwezen 

worden aangetast. 

Opnieuw vinden bijna alle respondenten dat toch moot worden oppetreden 

tegen misbruik. 

"Oat is toch al aangetast, dus ook daar moet je controleren, maat-
regelen natuurlijk." 

"... 

 

eon bank hoort eon solide bedrijf te zijn." 

Sonnigen menen dat niet moot worden opgetreden. 

"De belastingdienst rommelt teveel en zorgt er straks op deze 
manier voor dat het geld toch het land uit gaat, want men wordt 
bang, ook de spaarder." 

Over de afweging ten aanzlen van de mogelijke schade van bestrijding 

van misbruik op sociaal terrein is een situatie voorgelegd. Maatregelen 
tegen uitkeringsmisbruik kunnen ertoe leiden dat geld wordt teruggevor-

derd en boetes worden opgelegd aan mensen die tot de 'minima' kunnen 

worden gerekend. 

[en forse minderheid meent dat or wel maatregelen moeten worden ge-

troffen, maar dat er eon soepele toepassing van die maatregelen moot 

plaatsvinden. 

"Ik vind wel dat ze dear eon beetje lijn in moeten leggen, dat de 
minsten soepeler warden behandeld dan degenen die werkelijk grote 
bedragen ontfutselen man de gemeenschap." 

"Ik denk dat in geval van ultkeringen en minima mensen dat uit 
wanhoop doen en niet om de zaak edit te flessen. Van eon kale kip 
kun Jo absoluut geen veren plukken." 

Eon minderheid meent dat toch fors moot warden opgetreden. 

".... want ten eerste krijg je geld van de overheid en dan nog 
eons eon keer mishruik maken, nou ik vind wel dat die good aange-
pakt moeten worden." 

"Ik vind dat leder misbruik gelljk gestraft moot warden, hoe laag 
je oak zit." 

Sonnigen menen dat am doze reden afgezien moot warden van maatregelen. 

"Oat geld wat die minima verdienen, ook zelfs erbij verdienen. 
Ach, als ze nou een jacht hadden, nee niet optreden bij kruimel-
gedoe." 



3.3.2 Vergelijking met het hoofdonderzoek 

De antwoorden op de open vragen over het gewicht van mogelijke nega-

tieve economische gevolgen van bestrijding zijn gemakkelijk onder te 

brengen in de antwoordcategorieen van het hoofdonderzoek, i nlet op-

treden, als er ook negatieve gevolgen zijn' en 'altijd optreden, ook 

als er ernstige negatieve gevolgen zijn I . De tussencategorie 'alleen 

niet optreden als negatieve gevolgen ernstig zijn' kan niet worden 

gevormd uit de antwoorden van het deelonderzoek. De ondervraagden blij-

ven, wanneer deze nuancering niet in de vraagstelling wordt aange-

bracht, in hun antwoorden gericht op de twee bovengenoemde uiterste 

categorieen * /. 

De opinies over de mogelijke sociale gevolgen van bestrijding passen 

duidelijk in het patroon van de antwoordcategorieen van het hoofdonder-

zoek, 'afzien van maatregelen', 'wel maatregelen, soepele toepassing' 

en 'fors optreden'. De tussencategorie 'wel maatregelen, soepele 

toepassing' komt nu wel spontaan naar voren. Deze neiging tot 

nuancering vinden we, zoals gesteld, in veel opinies over 

belastingontduikIng en uitkeringsmisbruik. 

3.4 SANCTIETOEPASS1NG 
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3.4.1 Opinies over sanctietoepassing 

Belastingontduiking en uitkeringsmisbruik kunnen ook worden tegengegaan 

door bestraffing van degenen die daarop worden betrapt..Gepoogd is een 

indruk te krijgen van wat men als geeigende sanctie voor ogen heeft. 

Daartoe zijn acht situaties voorgelegd die steeds op een aspect van el-

kaar verschilden: of het belastingontduiking dan wel uitkeringsmisbruik 

*) 
De reden voor het ontbreken van deze nuancering kan worden gezocht 

In de richting van onvoldoende inzicht in de eventuele economische 
consequenties van misbruik bestrijding voor de economic. Uit de 
antwoorden blijkt bijvoorbeeld dat een aantal ondervraagden zich niet 
kan voorstellen dat er bedrijven zijn die op zwart geld drijven. Met 
personen die zwart geld naar het buitenland brengen wordt de gemiddelde 
burger evenmin geconfronteerd. Zo wordt aan de interviewsters nogal 
eens gevraagd of dit nu wel echt het geval is. 
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betrof, of het om een klein bedrag If 1.000,-) of een groot bedrag 

. (f. 100.000,-) ging, of het iemand betrof die voor het eerst was be-

trapt of een persoon die al vaker was betrapt. Steeds is dan gevraagd 

wat zou moeten gebeuren (geheel niets / alleen alsnog (terug)betalen / 

ook nog een boete / ook nog een gevangenisstraf). 

In de opinies is door de ondervrangden nauweliJks onderscheid gemaakt 

tussen belastIngontduiking en uitkeringsmisbruik, zodat beide vormen 

van misbrulk tegelijk zullen worden beschreven. 

Voor iemand die voor f. 1000,- belasting heeft ontdoken of f. 1000,-  

teveel aan uitkering hceft ontvangen, waarbij het de eerste keer is dat 

hij op misbruik is betrapt menen de meeste ondervraagden dat dere per-

soon alleen het bedrag moet terugbetalen. 

"Alsnog betalen, dat kan gebeuren, lets waar je niet aan denkt." 

"Ms hij het Icon betalen don moet hij het terugbetalen, anders een 
waarschuwing, niet radicaal aanpakken." 

[en kleine minderheid vindt terugbetalen plus een boete de meest 

geeigende sanctie. 

"Jo, om het zwartwerken tegen te pan." 

"Geld terughalen, gewoon zeggen je betaalt die f. 1000,- en een 
boete nmar nlet te zwaar." 

Sommigen menen dat er niets behoeft te worden gedaan. 

"... geef maar een goede waarschuwing." 

"Niets doen, wat is nou f 1000,-7" 

Wanneer deze persoon die f. 1000,- ontdoken heeft of Levee] uitbetaald 

kreeg al vaker op misbruik was betrapt, vinden de meeste ondervraagden 

dat hiJ het geld meet terugbetalen plus een boete. Sonmigen geven daar-

bij ook aan hoe hoog die boete zoo moeten zijn. 

"Eerst die f. 1000,- terug en een stevige boete en daarna komt de 
fase dat hiJ de bak indraait." 

"Laat hem terugbetalen plus een op/opende boete, de eerste keer 
25% boete, de tweede keer 50% boete en don verdubbelen en no het 
5e jaar gevangenisstraf." 
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Sommigen menen dat alleen het bedrag terugvorderen voldoende is. 

"Stel je voor als het een kleine man is, die heeft die f. 1000,- 
heel hard nodig." 

"Ik kan hem eigenlijk geen ongelijk geven en ik vind onk daar 
moeten ze zich eigenlijk niet teveel mee bemoeien." 

DiJ deze vraag gaven sommige ondervraagden aan dat in geval van uitke-

ringsmisbruik de uitkering moest worden ingehouden in plaats van een 

boete. 

"Die uitkering stopzetten, want dat kan de gemeenschap niet op-
brengen allemaal, tot het geld is terugbetaald, met porties." 

"Dan ligt hij eruit, geen uitkering meer, dan is hij zn onbe-
trouwbaar." 

Eon enkeling noemde gevangenisstraf als sanctie. 

"Gevangenisstraf, het zijn dan goon figuren die voor verbetering 
vatbaar zijn, misschien dat het eens een keertje afschrikt." 

Wanneer iemand f. 100.000,- belasting ontdoken heeft of heizelfde 

bedrag onterecht aan uitkering heeft ontvangen, waarbij het de eerste 

keer is dat doze persoon op misbruik is betrapt, meent een forse 

minderheid dat dit bedrag moot worden terugbetaald plus een boete. 

"Alles terugbetalen plus een boete, het geld terugkrijgen is 
belangrijker dan gevangenisstraf." 

"Dan moet je wel een ontzettende omzet hebben, ik vind f 100.000,- 
wel erg veel." 

-Een minderheid vindt dat alleen het bedrag terugbetaald moot worden. 

"Of het eon cent is of f. 100.000,-, dat maakt goon verschil, het 
moet terugbetaald worden." 

"Dat is diefstal, dat noem ik eon misdrijf, in eerste instantie 
zou ik het volledig inbaar maken." 

Ook hier menen eon aantal ondervraagden dat in geval van uitkeringsmis-

bruik de uitkering moot worden ingehouden. 

"Dan wordt het helemaal to gek natuurlijk, dan moeten ze hem die 
uitkering maar inhouden." 

Enkelen noemen gevangenisstraf als sanctie. 
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"Dan Lou je wel in gevangcnisstraffen terecht kunnen komen, hiJ 
komt niet meer uit de schulden." 

Of verplichte tewerkstelling, in geval van uitkeringsmisbrulk. 

"Hem verplicht work laten doen, bat hem dan maar ergens schoon-
maken, of in eon ziekenhuis brooder worden." 

Wanneer deze_personen  die f. 100.000,- ontdoken heeft of teveel uitbe- 

taald kreeg al vaker op misbruik was betrapt, meent eon forse minder-

held dot hiJ gevangenisstraf meet hebben. 

"Op water en brood, net zoals die 00, die met een moot pak aanzit 
en sigaren heeft." 

"Dan moet hij geloof ik ergens vastgezet worden, want don kan het 
niet anders." 

Len minderheid vindt terugbetalen plus eon boete de meest geelgende 

sanctie in dit geval. 

"Het goat uiteindelijk on een geldelijk gebeuren, dus dan zal hij 
ook geraakt zijn met een geldelijke straf." 

"Gevangenisstraf gaat web heel ver vind ik, dat kost nog meer." 

Sonmigen menen dat alleen het bedrag terug Bent to worden betaald. 

"Nou, dan is het stom van de belastingdienst, bat hem 
f. 100.000,- betalen, daarna controleren." 

"De vrouw met de kinderen zijn de dupe bij gevangenisstraf on daar 
moot Jo rekening mee blijven houden." 

Eon enkele respondent blijft hier het antwoord schuldig. 

"De rechter moet het maar van geval tot geval bekijken, ik ben 
geen rechter." 

3.4.2 Vergelijking met het hoofdonderzoek 

Len vergelifting van de antwoorden met de antwoordcategorieen van het 

hoofdonderzoek bat zien dat doze categorieen duidelijk naar voren 

komen. De ondervraagden maken spontaan eon onderscheid in de hoogte van 

de boete die men zoo moeten betalen: eon niet to zware boete, eon 

stevige boete on eon oplopende boete, die soms ook nader gespecificeerd 

wordt. Het is daarom eon goede zaak dat in het hoofdonderzoek de 
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categorieen 'niets doen', 'alsnog terugbetalen', t ook nog cen boete 

1001', ook nog een boete van 100%', ook nog een boete 	100%' en 'ook 

nog gevangenisstrar zijn gehanteerd. 

Daarnaast geven de ondervraagden aan dat in geval van uitkeringsmis-

bruik de uitkering dient te worden ingehouden of verplicht tewerkstel-

ling zou moeten volgcn. 

Naarmate het ontdoken bedrag groter wordt en bovendien een herhaling 

van de overtreding beeft plaatsgevonden, krijgen de ondervraagden meer 

moeite met het vaststellen van de sanctie. Een bedrag van f. 100.000,- 

onterecht aan uitkering ontvangen klinkt velen ongeloofwaardig in de 

oren. Sommige ondervraagden geven aan dat zij geen sanctie kunnen noe-

men en dat de rechter in deze gevallen maar moet oordelen. 

3.5 MAATREGELEN EN DE 'FAIR-PLAY' GEDACHTE 

3.5.1 Opinies over maatregelen in het licht van 'fair-play' 

De overheid kan gebruik maken van maatregelen die zich slecht zouden 

kunnen verdragen met het idee van t eerlijk spel'. 

Er zijn vragen gesteld over het gebruik maken van anonieme tips over 

misbruik, over het gebruik maken van toevallig verkregen kennls over 

misbruik en over een generaal pardon. 

Op de vraag of de overheid gebruik moet maken van anonieme telefoontjes 

en brieven over belastingontduiking of uitkeringsmisbruik  antwoordt een 

forse minderheid dat deze anonieme tips genegeerd moeten worden. 

"Dat vind ik zo laag, nee ik geloof niet dat een belastingdienst 
daar op in moet gaan." 

".... omdat ik het een smerige zaak vind, het is meestal altijd 
uit pure persoonlijke wraak, vaak niet eens terecht denk ik." 

Een minderheid meent dat er altijd een onderzoek moet worden ingesteld. 

"Die moeten wel degelijk nagetrokken worden, want door een heel 
klein tipje kan een hele grote zaak aan 't rollen gebracht wor-
den." 

"Het is niet een fraaie manier om frauderen te achterhalen, maar 
het kan wel eens nodig zijn." 
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Iletzelfde aantal meent dat alleen eon onderzoek moot worden ingesteld 

wanneer de zaak ernstig lijkt. 

"Ms het om grote bedragen gaat dan wind lk dat ernaar gekeken 
moet worden. Ms het om kleine zaakjes gaat, om mensen die af en 
toe wat bijklussen, dan wind ik niet dat ze dat mocten onder-
zoeken." 

"Als iemand met eon laag inkomen een klusje doet don zeg ik leg 
het maar naast je neer, mar bij bouwbedriJven 	dan moeten ze 
er wel achteraan." 

Len overheidsdienst kan bij toeval op fraude stulten. Bijvoorbeeld wan-

neer or is ingebroken bij een bank en de politie merkt dat or zwart 

geld in de bankkluizen ligt. Op de vraag of deze toevallig verkregen  

kennis van fraude wel of Met gebruikt moot worden antwoordt het over-

grote deel van de ondervraagden dat deze kennis zonder meer gebruikt 

moot worden. 

"Oat voorbeeld bob je gehad van de Slavenburgse Bank. Oat zijn 
dingen die moeten boven water komen." 

'Jo, het goat meestal om mensen met veel geld, dat wind ik Met 
onterecht." 

Sommigen vinden dat doze toevallig verkregen kennis van fraude niet 

gehruikt moot warden. 

"1k wind een kluis een prive-eigendom en daar heeft de overheid at 
to blijven of er nou zwart geld in ligt of niet." 

Tot slot is de opinie van de ondervraagden gevraagd over het generaal  

pardon. Personen die belastingfraude pleegden kunnen zich biJ de belas-

tingdienst melden en warden niet gestraft moor hoeven alleen het ont-

doken bedrag aan belastingen terug to betalen. 

De meeste ondervraagden vinden dit eon zinnig idee. 

"Zo iemand moet je nog eon kens geven zich te rehabiliteren. 1113 
is lout geweest en good, geeft hem don eon generaal pardon." 

"Jawel, don heb Jo de kan dat je het geld terugkrijgt." 

"Als het effect zou bonen dan zou het eon good systeem zijn, denk 
ik, want daarmee is de eerlijkheid weer terug in het spel." 

Len minderheid wind de idee van eon generaal pardon niet zinnig. 

'Jo moot geen pardon hebben voor zoiets. Het goat over andermans 
rug been, en dot wind ik joist het ergste van belastingontduiking, 
dot eon ander or voor op moot draalen, en dan moot je toch geen 
pardon voor zulke mensen hebben." 
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"Ik geloof niet dat mensen die werkelijk bewust de belasting heb-
ben ontdoken dat die nou ineens komen zeggen van: ik heb dat'ge-
daan. Daar geloof ik niet in." 

".... de mensen die het ontduiken hebben een rijk leven achter de 
rug. En degene die eerlijk is geweest die heeft maar door moeten 
sappelen al die jaren. Oat is niet eerlijk." 

3.5.2 Vergelijking met het hoofdonderzoek 

De antwoorden op de vraag over het wel of niet gebruiken van anonieme 

tips zijn gemakkelijk te vangen in de antwoordcategorieen van het 

hnnfdonderzoek 'altijd onderzoek instellen', 'alleen onderzoek instel-

len als de zaak ernstig lijkt' en 'tips zonder meer negeren s . Zij die 

menen dat anonieme tips zonder meer genegeerd moeten worden geven nogal 

eens aan-dat anonieme tipgevers handelen uit persoonlijke wraak en/of 

jaloezie. lilt de antwoorden op de vraag over de toevallig verkregen 

kennis van fraude kunnen alleen de twee uiterste categorie6n van het 

be-fdonderzoek, i nlet gebruiken' en 'zonder meer gebruiken', worden 

gevormd. De tussencategorie 'alleen gebruiken als de zaak ernstig 

maak geen deel uit van het antwoordpatroon van de ondervraagden 

van het deelonderzoek. Wellicht meent men dat zwart geld in bankkluizen 

altijd een ernstige zaak is. Velen associeren deze vraag met de 

'affaire-Slavenburg'. 

De opinies over het generaal pardon volgen het voorafgegeven antwoord-

patroon van het hoofdonderzoek, l een zinnig idee' en 'geen zinnig 

idee'. Zij die menen dat het generaal pardon geen zinnige gedachte is 

noemen onrechtvaardige behandeling als reden. In deze opinies speelt 

eveneens het idee een rol dat de maatregel geen effect zal sorteren. 
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Samenvattend kan worden gesteld dat de vooraf vastgestelde antwoordca-

tegorieen van het hoofdonderzoek redelijk tot goed in de antwoordpatro-

nen van de open vragen terug te vinden zijn. De antwoorden op de open 

vragen betreffende het totaalbedrag aan belastingen/premies en uit-

keringen, alsmede die over de economische gevolgen van misbruikbestrij-

ding wijzen uit dat de ondervraagden moeite hebben met een abstracte 

vraagstelling. Naarmate de vraagstelling de dagelijkse belevingswereld 

van de respondent nadert, volgen de antwoordpatronen van de open vragen 

de vooraf gegeven antwoordcategorieen beter. 

De antwoorden op enkele vragen zoals over vereenvoudiging van het be-

lastingstelsel en het stelsel van sociale zekerheid, wijken af van de 

vooraf gegeven antwoordmogelijkheden. 

Voorts vallen sommige ondervraagden in het deelonderzoek in enkcle niet 

voorziene antwoordcategorieen, zoals het 'geen effect sorteren van be-

paalde maatregelen' en 'het inhouden van de uitkering en verplichte 

tewerkstelling' als sanctie bij uitkeringsmisbruik. Het treft hier ech-

ter marginale afwijkingen. 

Het weglaten van de vragen over het zelf belastingontduiking en uitke-

ringsmisbruik plegen is een goede beslissing geweest. De reacties van 

de ondervraagden in het deelonderzoek bevestigen de indruk dat de ant-

woorden op deze vragen als niet of nauwelijks valide kunnen worden be-

schouwd. 

In globale zin kan worden geconcludeerd dat het werken met gesloten 

antwoordcategorieen in het hoofdonderzoek geen duidelijke afbreuk heeft 

gedaan aan de validiteit van het onderzoek. Dit is een waardevol in-

zicht uit tilt deelonderzoek; daarnaast is uit tilt deelonderzuek een 

veelheid aan uitspraken voortgevloeid die aan de meer cijfermatige 

resultaten van het hoofdonderzoek een grotere herkenbaarheid geven. 
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Zoals u uit de aankondigingsbrief begrepen zult hebben, is het de 
bedoeling om te praten over belastingontduiking en misbruik van 
sociale voorzieningen. !let is beslist geen financieel of belasting-
onderzoek, maar alleen een opinie-onderzoek. 
fk wilde graag beginnen met .  wat algemene vragen. 

1. (Eng. noteer sexe respondent) 

2. Hoe oud bent u? 

3. (met toonblad I) 

Tot welk van de groepen die op dit blad staan behoort u? 
Noemt u mu j maar de letter die v66r het antwoord staat. 

(Eng. Indien ondervraagde tot meer dan 66n categoric behoort, 

vrang dan 'mar de belangrijkste). 

4. (met toonblad 2) 

Zoudt u aan de hand van deze lijst kunnen zeggen wat uw hoogst 
genoten, al dan niet voltooide schoolopleiding is? Noemt u het 
cijfer maar dat er veer staat. 

Nu dan het eigenlijke onderwerp van deze enquete: belastingontduiking 
of belastingfraude, mishruik van sociale verzekeringen bij by. de 
werkloosheidsuitkering, de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de 
bijstand. Doordat mensen gegevens achterhouden of onjuiste gegevens 
opgeven, betaalt men minder belasting of krijgt men een hogere uit-
kering dan waarop men recht heeft. 

5. lk zou willen beginnen met enkele vragen over belastingen en premies. 
Er zijn veel soorten belasting, zoals loon- en inkomstenbelasting, 
BTW, accijnzen op benzine en drank, onroerend goedbelasting. Daar-
naast zijn er de premies voor de AOW, de WW, enz. Het totaalbedrag 
aan belastingen en premies is het bedrag dat alle Nlanders ge-
zamenlijkVeraTE6.  
bat tbtaalbedrag dat alle Nederlanders gezamenlijk aan belastingen 
en premies betalen, wat vindt u daarvan? 

(Eng. Het gaat om te boog, redelijk, te Inag) 

6. Over uw eigen inkomen moet loon- en inkomstenbelasting betaald worden. 
Wat vindt u van de hoogte daarvan? 

• 7. Belastingontduiking houdt in dat men te weinig belasting betaalt doordat 
men iets niet opgeeft of lets verkeerd opgeeft. Zo komt het voor dat mensen 
geld verdienen maar dat ten onrechte niet opgeven aan de belastingdienst. 
Denkt u dat dat vaak gebeurt? 

(Emg. doorvragen) 
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8. Weet u van gevallen in uw omgeving in de laatste pear jaar waarin men 
verdiensten niet opgaf? Het gaat niet om namen, near alleen of u ge-
vallen weet. 

(Eng. Oneveel govallen?) 

ZO ja, wet voor soort geval len? 

9. lk noon u enige vormen van belastingontduiking. Zoudt u willen zeggen 
of u dat we] eens hebt meegenmakt in Mg ongeving7 

- het geven van bijles waarvan de verdiensten niet aan de belastingen 
worden opgegeven 

- werksters die zwart werken 
- onderhuur die wordt verzwegen 
- kapsters die aan huis zwart knippen 
- autoreparaties die zonder rekening worden betaald 
- zwart klusjes aan huis verrichten 
- werkgevers die werknemers zwart uitbetalen 
- nmnsen die zwart thuisarbeid verrichten 
- rente die men ontvangt niet opgeven 

10. Debt u zelf we] eens verdiensten niet opgegeven voor de belasting? 

(Eng.  doorvragen). 

11. Het komt ook voor dat mensen kosten your de belasting aftrekken die 
ze eigenlijk niet gemaakt hebben, of die ze niet zouden mogen at-
trek ken. 
Denkt u dat dat vaak gebeurt? 

12. Weet u van gevallen in L114 omgeving in de laatste pear jeer waarin men 
kosten ten onrechte aftrok? 

(ens.  Hoeveel gevallen) 

Zo ja, eat voor soort gevallen? 

13. lk noem u weer enkele voorbeelden. Debt u dat we] eens meegenmakt 
in uw ongeving? 

- kosten die men van de zaak vergoed krijgt toch aftrekken 
- ziektekosten die men van de verzekering vergoed krijgt toch aftrekken 
- kosten die men prive maakt, op de zaak boeken 

14. theta u zelf we] eens kosten ten onrechte afgetrokken? 

15. Nu zou ik het over sociale uitkeringen willen hebben. Daarbij gaat het 
on werkloosheidsuitkeringen, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, de AOW, 
de bijstand, ziekte-uitkeringen, enz. 
Het totaalbedrag aan uitkeringen is alles wet we in Nederland daaraan 
uitgeven. 
Wat vindt u van de omvang van die uitkeringen? 

(Eng. blot gnat bier on t e boog. rode bilk, te tang). 



16. Het komt voor dat mensen, door gegevens achter te houden of door ver-
keerde gegevens te geven, meer aan uitkering krijgen dan waar ze recht 
op hebben. Dan is er sprake van misbruik.  
Denkt u dat dat vaak voorkomt? 

• (Eng. doorvragen) 

17. Weet u van gevallen in uw omgeving in de laatste paar jaar waarin men 
meer aan uitkering kreeg dan waar men recht op had? 

(Eng. floeveel gevallen) 

Zo ja, wat voor soort gevallen? 

18. lk noem u enkele vormen van misbruik. Kunt u zeggen of u dat wel 
eens hebt meegemaakt in uw omgeving? 

- verdiensten naast een uitkering ten onrechte niet opgeven aan 
de uitkerende instantie 

- zogenaamd uit elkaar gaan van een echtpaar om meer bijstand te 
krijgen 

- een ziekte of kwaal voorwenden om een uitkering te krijgen, of 
een hogere uitkering 

19. Debt u zelf wel eens meer aan uitkering gekregen dan waar u recht 
op had?----  

(Enc. doorvragen) 

20. Over belastingontduiking en misbruik bij sociale uitkeringen zijn 
heel verschillende opvattingen mogelijk. Daarover gaan de volgende 
vragen. Eerst maar weer de belastingen. 
Meent u dat men alles eerlijk aan de belastingdienst moet opgeven, 
of niet? 

(Eng• doorvragen) 
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21. Wat denkt u er van als iemand belasting ontduikt omdat hij vindt 
dat hij teveel belasting betaalt? 

(Eng, begrijpelijk? toetaatbaar?) 

22. En als iemand zwart gaat werken omdat hij ziet dat veel anderen 
dat ook doen? 

(Eng. begrijpelijk? toelaatbaar?) 

23. En wat denkt u over iemand die belasting ontduikt omdat hij 
meent dat de overheid het geld niet goed besteedt? 

(Eng. hegrijpelijk? toelaatbaar?) 

24. Bent u van mening dat bestrijding van belastingontduiking beslist 
noodzakelijk is, of vindt u dat helemaal niet nodig? 

(Eng. doorvragen) 
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25. Sommige vormen van helastingontduiking komen heel veel vow, zoals 
het zwart verrichten van klusjes. Vindt u dot daaraan beslist wat 
gedaan nmet worden? 
Of vindt u dat dat helemaal niet nodig is? 

26. Oij belastingontduiking worden echt wetten overtreden. Daarnaast 
is er het ontgaan van belastingen, waarbij men door gebruik te 
maken-van de mazen in de wet, minder helasting betaalt dan vOlgens 
de belastingwetten eigenlijk d -fraoeling is. Vindi u dat dit 
ontgaan van belastingen cinder erg is dan belastingontduiking. Of 
is het ernstiger? 

27. Hebt u de afgelopen jaren post verzonden of ontvangen of condoling 
of telefonisch contact gehad met de belastingdienst? Het goat mij 
cook on aangiften, bezwaar- of verzoekschriften, inlichtingen enz. 

2o nee.-4 vraag 29 

Zo ja: Hebt u de indruk correct te zijn behandeld door de belas-
tingdienfl? Of niet correct? 

28. Is hetgeen u aan de belastingdienst hebt opgegeven door hen ge-
controleerd, voor zover u weet? 

2o nee,--) vraag 29 

Zo ja, is or grondig gecontroleerd of niet zo grondig? 

29. Nu zou ik weer willen overgaan naar sociale uitkeringen. 
Meent u dat men alles eerlijk aan de uillerende instanfie moot 
opgeven? Of niet? 

(Eng. doorvragen) 

30. Wert vindt u van iemand die meent dat zijn uitkering to laag is 
en daarom misbruik pleegt? 

31. En elm iemand misbruikt pleegt omdat hij merkt dat veel anderen 
dat ook doen? 

32. Denkt u dat het tegengaan van misbruik bij sociale uitkeringen 
beslist noodzakelijk is? 
Of helemaal niet nodig? 

(Iog. doorvragen) 

33. Hebt u de afgelopen jaren in verband met een uitkering schriftelijk, 
nmndeling of telefonisch contact gehad met ow gemeente? 

Zo nee, 	vraag 35 

lo ja, hebt u de indruk correct to zijn behandeld door de genmente? 

34. Is hetgeen u can de genmente hebt opgegeven in verband met die 
uitkering ook door- hen gecontroleerd, voor zover u weet? 

7n nee,---a vraag 35 

Zo ja, is or grondig gecontroleerd of niet zo grondig? 
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35. Hebt u de afgelopen jaren in verband met een uitkering schrif-
telijk, mondeling of telefonisch contact gehad met de bedrijfs-
vereniging? 

Zo nee, 	vraag 37 

Zo ja, hebt u de indruk correct te zijn behandeld door de be-
drijfsvereniging? Of niet correct? 

36. Is hetgeen u aan de bedrijfsvereniging hebt opgegeven in verband 
met die uitkering ook door hen gecontroleerd, voor zover is weet? 

Zo nee, 	vraag 37 

Zo ja, is er grondig gecontroleerd of niet zo grondig? 

37. (Toonbtad 3) 

Mensen kunnen verschillende redenen hebben om geen misbruik van 
sociale witkeringen te maken of om geen belasfriTte ontduiken. 
LINKS op dit blad staat een aantal 	ii die redenen genoemd. Wilt 
u apart van elk van die links staande redenen zeggen in welke mate 
die redenen u wel aanspreken? U kunt daarbij steeds kiezen uit de 
RECHTS genoemde antwoordmogelijkheden. 

Je moet geen belastingontduiking plegen, want: 

- belastingontduiking doorkruist een eerlijke inkomensverdeling 
- de belastingtarieven zijn redelijk 
- je kUnt betrapt worden 
- je loopt de kans dat je gevangenisstraf krijgt 

je moet geen misbruik plegen bij sociale uitkeringen,  want: 

- misbruik doorkruist een eerlijke inkomensverdeling 
- de hoogte van de uitkeringen is redelijk 
- je kunt betrapt worden 
- je loopt .de kans dat je een boete krijgt 
- je loopt,de kans dat je gevangenisstraf krijgt 

Je moot geen belastingontduiking of misbruik bij  sociale 
uitkeringen piegen, want: 

- misbruik ondermijnt het hele stelsel van sociale zekerheid 
- het is eon plicht je te houden aan de regels die door het 

parlement gesteld worden 
- je moot je als burger fatsoenlijk opstellen tegenover de 

overheid 

(Eng. (Ioorvragen op de redenen die zeer annspreken) 

38. (Toonbtad 4) 

Er kunnen ook allerlei redenen zijn waarom mensen WEL belasting 
ontduiken of WEL misbruik maken van sociale uitkeringen. LINKS op 
dit blad staan een aantal van die redenen vermeld. Wilt u apart 
van elk van die links genoemde redenen zeggen in welke mate die 
reden u wel aanspreekt? U kunt daarbij steeds kiezen uit de RECHTS 
genoemde antwoordmogelijkheden. 

Je kunt best belastingontduiking plegen, want: .  

- de belastingtarieven zijn zo hoog 
- de inkomens zijn niet eerlijk verdeeld 
- de kans om betrapt te worden is erg klein 
- de straffen zijn erg licht 
- zoveel mensen doen het 
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Je kunt best  misbruik bij uitkeringeli ?tern,  want: 

- de uitkeringen zijn zo lacy 
- de inkonmns zijn niet eerlijk verdeeld 
- de kans mu betrapt to worden is erg iklein 
- de straffen zijn erg licht 
- zoveel mensen doen het 

Je kunt best belastingontduiking en misbruik bij uitkeringen 
Taggen, want: 

- de overheid verkwist het geld toch maar 
- de overheid geeft het geld aan verkeerde dingen uit 
- de overheid stelt to veel regels 
- de overheid stelt zich ook niet altijd fatsoenliJk op 

doorvragen op de reilenen die zeer aanspreken) 

39. Er zijn veel nmnieren om belastingontduiking en misbruik van sociale 
uitkeringen teyen to pan. Somnige maatregelen kunnen echter ook na- 
delen met zich meebrengen. lk ga u eon aantal van die maatregelen 
imemen. Om te beginnen: vereenvoudiging van ons belastingsysteem. Dat 
is erg ingewikkeld, omdat met een veelheid van regels rekening 
wordt gehouden met allerlei bijzondere omstandigheden waarin mensen 
kunnen verkeren. Door een vereenvoudiging kun je belastingontduiking 
moeilijker oaken, near eon nadeel is dat er minder rekening yehouden 
ken worden met ieders persoonlijke onmtandigheden. Co dot ken voor 
bijzondere groepen nadelig uitvallen. 
Hoe staat u tegenover zulk een vereenvoudiging? 

(Eng. Voorheelici al s men het n i et begrij pt : no ken men stud I ekosten 

aftrekken. A Is dat a fgeschaft wordt kan digitizes niet (Deer ge-
rosoneld worden. Hair degenen die work., I ij k studiekosten maken 

rd en clan benadee Id) 

40. Eenzelfde vereenvoudiging is ook denkbaar in het stelsel van sociale 
uitkeringen. Ook dan geldt dat misbruik minder mogelijk wordt, nmar 
dat bij het bepalen van de hooatii van de uitkering minder rekening 
gehouden ken worden net ieders persoonlijke anstandigheden. Dat kan 
voor somnigen nadelig uitvallen. 
Hoe denkt u over zo'n vereenvoudiging van het stelsel van sociale 
uitkeringen? 

Al. Regelmatige controle door de belastingdienst is bedoeld om ontdoiking 
aan het licht to brengen. Maar die controle kan ook bezwaarlijk ge-
vonden worden, conk voor degenen die altijd alles correct opgeven. lk 
noem u eon paar mogelijke manieren van controleren. 
Wet zoo u ervan vinden als: 

- de belastingdienst bij u aan huis uw opgaven komt controleren? 
- de belastingdienst bij de werkgever gegevens over u opvraagt? 
- de belastingdienst bij andere overheidsdiensten infonnatie over 

u inwint? 
- de belastingdienst bij de bank en giro gegevens over u opvraagt? 

42. Ook instellingen als de Sociale Dienst en de Eledrijisvereniging 
kunnen op uiteenlopende nmnieren controleren of datgene wet uit-
keringstrekkers opgeven klopt. Stel dat u een bijstands- of work-
loosheidsuitkering zoo genieten. 
Hat zou u er dan van vinden als: 
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- bij u aan huis iemand komt controleren? 
- bij vroegere werkgevers informatie wordt ingewonnen? 
- hij andere overheidsdiensten gegevens over u warden opgevraagd? 
- bij bank en giro om informatie over u wordt gevraagd? 

43. Overheidsdiensten krijgen nogal eens anonieme telefoontjes en 
brieven dat iemand belastingontduiking of uitkeringsmisbruik 
pleegt. Moet daarnaar dan altijd een onderzoek worden ingesteld? 
Of moeten die anonieme tips genegeerd worden? 

44. Het komt voor dat een overheidsdienst bij toeval op fraude 
stuit. Bijvoorbeeld: er is ingebroken bij een bank en de politie 
merkt dan dat er zwart geld in de bankkluizen ligt. Meent u dat 
die toevallig verkregen kennis van fraude niet gebruikt moet 
worden? Of zegt u: zonder meer gebruiken? 

45. Ik ga u nu een aantal maatregelen tegen belastingontduiking en 
misbmik bij uitkeringen voorlezen. 
Allereerst het uitwisselen van gegevens tussen belastingdtenst, 
bedrijfsverenigingen, sociale diensten en subsidiegevers. Door 
allerlei gegevens te combineren kan misbruik en fraude op diverse 
terreinen worden achterhaald. Dat combineren van gegevens kan door 
de computer nu gemakkelijker dan vroeger. 
Hoe staat u tegenover die uitwisseling van gegevens? 

46. Er wordt aan gedacht am aan u en alle Nederlanders een vast 
belastingnummer te geven. Dat kan leiden tot een efficientere 
belastingheffing en een betere controle. Oat belastingnummer 
moet dan steeds bij belastingaangelegenheden gebruikt worden, 
maar men moet het dan oak opgeven bijvoorbeeld als men huursub-
sidie aanvraagt of studiefinanciering wil hebben. 
Nat vindt u van zo'n belastingnummer? 

47. En als zo'n nummer niet alleen voor belastingaangelegenheden zou 
gelden, maar oak voor alles wat met uitkeringen te maken heeft, 
zodat oak daarover ale gegevens kunnen warden gekoppeld? 

'Hoe zou u tegenover zo'n nummer staan? 

48. De gedachte is geopperd am een sociale zekerheidskaart in te 
voeren. Oat is een kaart die bij de werkgever moet worden afge-
geven. Of als men een uitkering geniet: bij de uitkerende in-
stantie. Daarmee zou het mensen die een uitkering krijgen moei-
lijker warden gemaakt am naast die uitkering zwart bij te ver-
dienen. 
110e zou u tegenover zo'n sociale zekerheidskaart staan? 

49. Enige tijd geleden is door de politie een grate verkeerscontrole 
gehouden. Daarbij werd tegelijk door ambtenaren van andere dien-
sten nagegaan of motorrijtuigenbelasting betaald was, of men ge-
werkt had terwijl men een uitkering genoot en zo nog wat dingen. 
Hoe staat u tegenover zo'n grate actie waarbij willekeurig een 
groat aantal mensen oplerschillende gebieden tegelijk wordt ge-
controleerd7 
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50. Zo nu en dan wordt dem de belastingdienst men speciale actie ge-
houden, gericht op eAn hedrdifstak of beroepsgroep. Bijvoorbeeld de 
actie Schuimkraaq hi de buret:a en de actie Goudtand bij tandartsen. 
Bij zo'n actie wordt eon grunt aantal fraudeurs maar ook niet-
fraudeurs gecontroleerd. Moe stoat u tegenover dergelijke acties7 

51. Maatregelen tegen nUsbruik met uitkeringen kunnen ertoe leiden dat 
geld wordt teruggevorderd en bodies worden opgeleqd aan mensen die 
tot de minima worden gerekend. 
Vindt u dat een reden on' geheel van maatregelen tegen misbruik af 
to zien. 
Of denkt u dat fors met cordon opgetreden? 

52. Er wordt wel gezegd dal bestrijding van belastingontduiking corns 
oak negatieve gevolgen kan hebben voor de Nederlandse economie 
en de werkgelegenheid. 

- Zo kunnen maatreqelen tegen belastingontduiking ertoe leiden 
dat eon deel van het zwarte geld near het huitenladd verdwijnt, 
hetgeen ongunstig is voor de economie. 
Vindt u dat dan near niet tegen belastingontduiking moot warden 
opgetreden? Of toch wel? 

- Maatregelen tegen belastingontduiking kunnen tot gevolg hebben 
dat veel bedrijven die drijven op het zwarte geld het moeilijk 
krijgen waardoor nmnsen werkloos warden. 
Wat vindt u clan? loch maatregelen neuron? Of niet7 

- Ms banken corder, aangepakt ondat ze betrokken zijn bij het 
zwarte geldcircuit ken de geloofwaardigheid van het 
Nederlandse bankwezen worden aangetast. 
Toch maatregelen? Of niet? 

53. Als iemand op belastingontduiking betrapt wordt kan op vole 
manieren warden opgetreden. Men kan niets doen, alleen eisen 
dat het to weinig betaalde alsnog betaald wordt, of or kan eon 
straf gegeven cordon: eon boete of eon gevangenisstraf. 
1k noem u no eon aantal gevailen. Zou u willen zeggen wat er 
naar uw mening zoo moeten gebeuren? 

- Stel dat iemand voor 1000 gulden  belasting heeft ontdoken en 
dat het de eerste  keer is dat hfj op belastingontduiking be-
trapt is. Wet zegt u: niets doen, die 1000 gulden alsnog be-
talon, ook nog een boete of ook eon gevangenisstraf? 

- En als die persoon die 1000 gulden betasting ontdoken had al 
vaker op belastingontduiking betrapt was? 

- Neem nu het voorbeeld dat iemand voor 100.000 gulden  belasting 
ontduikt, en dat het de eerste keen  is dat doze persoon op 
belastingontduiking is hetrapt. 

- En als dezelfde persoon al vaker op belastingontduiking betrapt 
was? Wat moot or dan geheuren? 

54. Ook tegen misbruik bij uitkeringen ken op verschillende manieren 
warden opgetreden. Pilots doen, het teveel gekregen terugbetalen 
oak nog een boete of gevangenisstraf. 
lk noem weer eon pear voorbeelden. 

- Memo het voorbeeld dat iemand bijstand geniet en daarnaast 
zwart werkt, waardoor hij 1000 gulden  to veel aan uitkering 
heeft ontvangen. Het is de eerste keerditin op misbruik is 
betrapt. Wet moot or gebeureir■MTIgens 

- En als ueze po.e.d -1 vaker op dergelijk misbruik betrapt was? 
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- En als iemand die bijstand geniet en daarnaast zwart werkt 
100.000  Men te veel aan uitkering ontving, waarbij het de 
eerste keer is Ta-Taeze persoon betrapt is, wat moet er dan 
volgehs u gebeuren? 

- En als deze persoon al vaker op dergelijk misbruik betrapt was? 

55. Er wordt we) gesproken van een generaal pardon. Dal wil, zeggen dat 
personen die belastingfraude pleegden zich kunnen melden bij de 
belastingdienst. Ze worden dan niet gestraft, maar hoeven alleen 
het ontdoken bedrag aan belastingen alsnog te betalen, 
Dat is wellicht niet rechtvaardig tegenover degenen die altijd 
correct belasting betaalden. Wat denkt u van zo'n generaal pardon? 
Lijkt u dat een zinnig idee of niet? 

Dan zijn we nu aan het einde van de vragenlijst gekomen. Nag ik 
it hartelijk danken voor dit gesprek. 

TOONBL AD 1 

A) HEB THANS WE R KK RING (onafhankelipc wan het aantal uren) 

El) 	BEN ARBE IDSONGESCVIIKT  (bijv. Algernene Arheidsongeschikt • 

heids Wet A.A.W. of Wet Arbeidsongesehiktheid • W.A.0.) 

C) ALGEMENE  WEDUWE-  EN WEZENWET IA.W.W.) 

DI 	BEN WE RKLOOS  (bijsr. Werkloosheidswet - W.W. of Wet Work loos- 

heids Voorziening - W.W.V. of Rijksgroepregeling Werkloze Werk-

nemers • R.W.W.) 

El ALGEMENE BIJSTANDS WET (A.B.W.) 

F) GEPE NSIONE E RD  (A.O.W.; Pensioen; VUT•uitkering) 

G) STUDENT(E)  

HI HUISVROUW 

I) 	NOG ANDERS . 



I 	LA 	Lager undoing, 

2 	LB - Lager beruemoncletwiis 

3 MA 

4 MB 

5 HA 

6 	FIB 

MiddeMaar algemeen voort- : 

greet widen/MP 

Math*Omar bereeosondermjs 

Huger algemeen en yoube- : 

reidend wetenschappelip 

enduing' 

Hoge' beroepsondeuvils en : 

weteuschappelijk onderwijs. 

k andidaats 
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I 00NBLAB 2 

eventueel mei LAVO, VG1.0 

LLIO, LIM ITO. LEAO, WHO, Huishotelschuol. Lague 

Landbouvenuitthomv/Nautische School, 3 join Handelsavond-

school 

MAVO, IVO 1M/U10, 3 air 11135, 3 jaw VW0, 3 jaw VI IMO, 

Middenschool, 3 jaw Atheneum. 3 jaw Gymnasium 

MBO, M75 NIS '68 ifESI MEAO, Bestuursambt (GA I I. 

MFINO, INAS, Veroleegstu. (MS, Pulitieschool, Middelbare 

Landhouw/Tuinbouve/Nautische School, Middelbare Detail-

handelsschool, M135/SPEEI 

HAVO, VW0, MIAS, FIBS, Gymnasium, Lyceum, Atheneum 

11130. HIS leg& '57 MIS), HEAO, Hoge' Bestuursambt 

(GA?), SPO 2/3, Hogue Landhouw/Tuinboun/Zeevaart-

sclmol, Flogere Detailhandelssclicrol, NLO, MO-A 12e/3e wenn. 

Politic Akademie, KMA, MO-13 1 le graadI. Kandidaatsoplek 

ding 

7 	ION - Welenschappelijk Onderveljy ,  : 	 Doctomalopleiding, On, h. Mn, arts, tautens. apotheker, DR 

doctor gal 
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TOONBIAD 3 

Jo moet goon belastingontduiking plegen, want 	 

a) 	belastingontduiking doorkruist een eerliike inkomensverdeling 

Is) 	de belastingtarieven ziln redelijk 

c) je kan betrapt worden 

d) je loom kans dal je eon boete krijgt 

e) je loopt kans dat je een gevangenisstraf krijgt 

Jo moot geen misbruik plegen bij sociale uitkeringen, want .... 

I) 	rnisbruik clootkruist eon eerlijke inkomensverdeling 

st) 	de hoogte van de uitkeringen is rectelijk 

h) je k an betrays worden 

i) je loofst kans dat je eon boete krijgt 

j) je loopt trans dat je eon gevangenisstraf krijgt 

Je moat goon belastingontduiking of misbruik bij sociale 

uitkeringen  plfgen,  want  	  

k) misbruik ynderrnijnt het hole stelsel van sociale zekerheid 

I) 	bet is een plicht je to houden aan de regels die door het 

partement gesteld wooden 

m) 	le moet je aft burger latsoenlijk oPstellen tegenover de 

overheid 

ANTWOOR MOOG E L IJ K HE DEN: 

- deze reden sprach t mij zeer aan 

- doze reden spreekt mij wet aan 

- doze reden spreekt rnij helemaal niet 

aan 



REDENEN: 

a) de belastingtarieven 2 40 10  hoog 

b) de inkornens zijn Met eedijk verdeeld 

cl 	de Mans um ben' apt le warden is erg Is 

dl 	de 'oaf [en din erg hell 

zoveel ritensen doers het 

Jo kunt best misbruik bij uitkeringen plegen, want 

II 	de unkeringen din zo bag 

9) 	do inkomens cii., niet wink verdeekl 

Id 	de karts om betrapt to wooden is erg klein 

i) 	de straiten zijn erg lidd 

11 	zo(eel mermen doen het 

I) 	de overheid °eel' het geld aan verkeerde dinners uit 

m) de over heid stell to veel regels 

n) de user he id pelt itch rm. flies altijd latsoenlijk op 
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Jo boot best  belastingontduiking plegen,  want 	  

Jo bunt best belastrogurodutkino en mishit:irk bij trilkeringen 

pleoen,  want 	 

MI 	de overheid vedzwist het geld loch mast 

TOONBLAD 4 

ANTWOORDMOGELIJKHEDEN: 

- daze mien spree be mij net can 

— dere reden spreent mil wet aan 

— dent laden spreelo mij helonaal fiat 

San 
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