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VOORWOORD 

Doze studio is uitgevoerd in het kader van de activi-

teiten die het WODC verricht voor de Interdepartementale 

Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik. 

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door medefinanciering 

door de Ministeries van Financidn en Social(' Zaken en 

Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid voor de opzet, 

uitvoering en rapportagn ligt gebeel bij het WODC. 

Eon op de hier gepresenteerdo gegevens gebaseerd 

beleidsrapport is onder de titel "Opinies over be -

lastingontduiking en uitkeringsmisbruik, on over moat:re-

gelen ter bestrijding daarvan" verschenen bij de 

Staatsuitgeverij (WODC-reeks no. 48). 
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1 ACHTERGROND EN DOELSTELLING VAN DE PEILING 

De thematiek van misbruik van overheidsgelden, waaronder 
zowel belastingontduiking als uitkerings- en subsidie-
misbruik verstaan wordt, is sinds het eind van de jaren 
zeventig steeds moor in de belangstelling komen to 
stean. 
Vooral 	naarmate de nood:aak tot bezuiniginu op 
overheidsuitgaven dringender word gevoeld, kwom het 
vraagstuk van eon rechtvaardign verdeling van lanten en 
plichten sterker op de voorgrond. Het is don oak niet 
verbazingwekkend dnt enn poging tot eon integrale aanpok 
van misbruik on oneigenlijk gebruik in "Bestek '81" ward 
aangekondigd. Hiertoe word de Interdepartementale Stuur-
groep Misbruik on Oneigenlijk gebruik (ISMO) ingesteld. 
die in 1981 met eon interimrapPort kwam." In de fase die 
daarop volgde, word in de Stuurgroep de behoefte gevoeld 
nader inzicht to krijgen in de opvattingen ender de He-
derlandse bevolking, niet allenn over de door hoar 
bestudeerde verschijnselen, •aar vooral ook ten oprichte 
van eon aantal denkbare maatregelen ter bestrijding van 
misbruik. Daarmee zou near voren kunnen komen wat het 
maatschappelijk draagvlak is your diverse maatregelen. 
Net  WODC, dat in de react in van de regering op het into-
rimrapport uitgenodigd was can de ISMO onder:oekvoor-
stollen to doen," nam de teak op zich eon studio near 
deze onderwerpen in to stellen. Daarbij deed rich het 
probleem gevoelen, dot hot door de ISMO bestreken ter-
rein zeer breed is: niet alleen betreft het eon :ear 
grout aantal belastingen, uitkeringen on subsidies, ook 
is het aantal misbruikvormen zeer uitgebreid. Voorts is 
or eon ruim scale can bijzondere maatregelen tegen mis-
bruik denkbaar. Net  aanbrengen van beporkingen was clan 
ook noodzakelijk. Uitgangspunt bij het aanleggen 
hiervan was, dat niets aan de orde zou mooten worden ge-
steld wat voor de meeste Nederlanders volstrekt onbekend 
terrain is. Daarmee vallen vole wetten en regelingen 

" Tweede Kamer, zitting 1981-1982, 17 050, •r. 1. Be- 
gin 1985 zal de ISMO met eon eindrapport komen. 

02  Twende Kamer, zitting 1981-1982, 17 050, nr. 2, blz. 
22. 
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unorbil miabruik inn warden gentoend buitnn de nandacht. 

met nnme dr:toe:no ont op hodriivon be:Trekking hnnft. Om 

lint nnntnl in do Pelting to hetrekkon torreioen vector 

to borne- ken is en nnnelnchE goeoncontreerd OP do hn-

Ingtinghoffing (loon -  on inkomstenbelosting) on an gis-

bruik hij divoron sentinel:won. Danrbij is in de polling 

dourganns ,,non ondnrscheid gnmankt moor snorton 

hoffingon en oilkoringon: tin vrangstelling bntraft vent -

al bnInstinponkdoiking nn unkoringsgisbroik in hot 

aloe:Peen. Op godochte hiprnchtnr in. dot opinion cm-

trout de to:hat:eking on raisin- 0k hij non borfoolde hefting 

of tinkering nipt qnhvel ondnrs zollen liggen don bij 

andore heffingen of unkeringen. Wel is steeds ondor-
s c hn id gogankt ono, belnvtingon onnrzlids on vitkeringen 

ondnrzijdn: het is immers zger mol denkhnar dot be-

Instingontdoikine rinchfrs beflorchiald wordt clan 

oitkpriogconishruik. 

De roiling hnnnet. op On gonoogdo gebieden, inzicht to 

Inveren in de handing tneonovor ontduiking on mishruik. 

on tin onktolling ton opzichte van non onntnl denkbefre 

mnotronotan. Donrhij uncut nok getrocht non Idea to vor-

krijoen van do acid orgrondon von de geoltn °Pinion- 20 
zol ck: nned,:onk din men verbindt ann hestrijding Von 

froudn. on 0.99:19:n 09 ow:dolling togonovpr bentriidings -

mijpon. poet Ird hunnon samenhangpn cot de opvattingen 

OVpr de hrtantinevol on uitkoringon in het algegeon en de 

war:roof:amen mfmnd van ontduiking on misbruik. Toveng 

zal pen ireHr dc,e croblegeltiek onornegen vanuit zijn of 

haar hijzond-re: ognitin: zo zat pen ondernemer onnicht 

antlers flflItNij! , r, togen pen on nndor clan ipmand die eon 

tinkering Pol.:dog,. Om dergelijke achtergronden op to 

kunonn np9iprt in do uniting zo onnozot dot colt gegevens 
vprznpvdd :99:d-ti die dirpto non lint hpeld hunnen coven. 

On Polling ogf9.! ck:n de volgende onderuerpon: 

• nclitererond`fl: 	tool tijel. 	Inrbeids/positio. 	00 -  

tridi 	ro I i I. i nu,  of (mill to i t. I nIcomon, effector°, 

de hooding trgennvor do hooch, van belontingen on 

vilkorinfloo; 

• de mnnrunnnmen nmvang van bolastingontdviking en 

nitteering:minbruik, 

• de hooding togenover ontduiking on misbruik. nlsmnde 

de noodzook van heatrijding, 

• contacten got halostingdienst, ultkerende instan-

t i ns: 

• hooding tegenovor eon anntn1 maotregelen tenon ont -

duiki•g en mikbruik. 



Over deze onderwnrpen zijn vragen gesteld in du peiline. 
Doze vragen zijn te vinden in het daarbij gehonteerd 
vragenformulier, dat als bijlagn bij dit verslog to 
vinden is. Hierbij do opmerking, dat de vroogstelling 
sons overeenkomt met eordere studi ,ls op dit terrain, 
hetgeen vergelijking met die studies mogelijk maakt. Ilij 
de buspreking van de resultaten zullen die verge
lijkingen betrokken worden. 

Tot slot van doze inleiding nog eon opmerking over de 
card en waarde van de met deze peiling verkregen resul-
taten. De lezer meet zich voorstellen dat de antwoorden 
op de gestelde vragen in eon interviewsituatie zijn go -
Doyen, waarbij men direct heeft moeten reageren. Dit 
brengt met zich mee dot doorgaans goon prake is van eon 
afgewogen oordeel no eon duidelijke reflexie op de can 
de orde gestelde materie. Daarbij komt dot de behandelde 
problematiek, vooral als het goat om specifieke maotre-
gelen, niet eenvoudig is. 
Met doze peiling wordt dan ook niet gemeten wt men in de 
bevolking ten diepste en onveranderlijk denkt, moor in 
welke richting de sentimenten liggen. 
Het zou onjuist zijn meer achter de resultaten 
zoeken. Het zou echter evenzeer onjuint zijn dnarmee de 
waarde van de gegeven antwoorden to bogatelliseren. de 

globale, gevoelsmatige reactie van degenen die under -
worpen zijn can het beleid terzake van belastingheffine 
en -ontduiking, uitkering en misbruik daarvan, geeft ze-
ker eon vingerwijzing voor de wijze waarop het te voeren 
beleid ontvangen zal worden. 
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2 GENANTEERDE METNODE 

Nadat een concept-vragenlijst was opgesteld, is doze in 

een -beperkt- vooronderzoek uitgeprobeerd, en van ver-

schillende zijden van commentaar voorzien. Dit 

uitproberen resulteerde or overigens eel in, dat sommige 

vragen die uit andere onderzoeken waren ovorgenomen aan-

gepast moesten worden. dit vermindert uiteraard de 

vergelijkbaarheid van de resultaten van doze met die van 

andere studies. 

De vragen zijn zo geformuleerd, dat de antwoorden in 

vooraf vastgestelde antwoordcategoriebn konden cordon 

genoteerd. Niermee is bevorderd dot de verwerking van de 

resultaten efficient kon geschieden. Daaraine ontstaat 

echter eel het gevaar clot de veorstellingen van de 

onderzoekers, die zowel de vragen als de antwoordmoge-

lijkheden opstelden, bepalend zijn voor de vorm van de 

resultaten. Ofwel. het gevoar dot de resultaten niet al-

leen wet zeggen over de onderzochten, near ook over de 

onderzoekers. Om doze reden is eon aanvullend onderzoek 

gehouden, unarm n dezelfde vragen, near nu :ender 

antwoordcategoringn, aan eon vijftigtal mensen zijn 

voorgelogd. Dit geeft, zij het achteraf, maar dot kon 

wegens de tijdsdruk niet enders, eon touts op do 

validiteit van de resultaten. Dit aanvullende onderzoek 

wordt niet in dit verslag behandeld, soar wordt afzon-

derlijk gerapporteerd°' en is mede verworkt in het 

beleidsrapport over de gehouden polling. 

De opzet was, dot de polling verricht zou worden bij enn 

steekproef uit de Nederlandse bevolking van ongeveer 

1.000 personen. Uiteindelijk zijn het or ruim 1.200 ge-

worden. 

De in dit verslag gepresenteerde bevindingen mogee re- 

presentatief geacht worden voor de gehele bevolking. Dat 

wil echter niet zeggen dot ze zijn gebaseerd op een vol- 

° I A.C.Witteman-Devilen, 	Opinion over belaslipnent- 
duikino en uitkerinesmisbruik, an over maatreeelen 

ter blistriichms]  dnarvan - onderzookrapport: re5uk-

taken van interviews met 50 personee 

's-Gravenhage, 1984, Ministerie van Justitie, WODC 
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strnkt willnknuripe stookpronf. intoninndpol. nonst non 
w0i will nlcot,ri on stenkproof von ca. 1.000 persennn is 
gericht nen extrn stnnkproof mot non omvong van ruim 200 
pntrokkon uit de gropp von ondernpmers. zelfstandignn 4ni 
heonfnnornn (inn enn vrii heron°. On roden your doze ex-
Irn trnkking is dnt deze prom) bij non voistrokE 
mi 1 Inknurige stnnkproof sot non 20 °ening anntol vertoii 
genwoorcMgd zoo 2iin. dot er onvn betrototbarn uitsornkpn 
(o'er in anon znuclen xi in. Mnt hot: nog Op de wins om do ' 
opinins nvor minbruik in vilrbond to brnngen mot non  oon-
toi ochtvrgreincivorinholnn. is not echter wnnsolijk om 
bodonlde gronn in doz.-gide mot., vertegonwoordiqd to 
hobben oIs uitkpringsporechtkohln. resnontinoolijk per 
sonvn in loondinnst. 
Dit resultnnrdn in de vnlonnde onderverdeling van do to-
tale stnnkpropf: 

• non proop von 1.022 ondervrnapden. die non 
ripe stenkpronf uit do bnvolking vermt, pan to 
duiden nts do troprespnIntieve steekornef'i 

• non proem von 230 ondernomers. zelfstandipen en pox-
sonen mnt non vrij boropp, to nommen do ondernomnrs,_  

Omdat zich in do represen-
tn

▪  

tiovn strinkoroof 77 pnrsonen bovondnn die tot doze 
green to rpkpngn 2iin, bestont do total* zelfstan-
dionnornon nit 307 porsonon. 

Voordnt tot one! an van de resulfaten word overpegann. 
is enrst do mntn onderzocht wnnrin op do gesteido vrngen 
goon ontwoord is giminven. Minrbij blpek het volpendo) 

bij 580 vrongporprokken ((,6•) zijn alto vragen 
honntwoord; 

bij 639 vraopponorekken (351) is minder don 1 op de 
50 vragen onbgantumord peblevon; 

• bij 123 onsprekkon (10%) in 2 tot 51 von de oration 
niot bonntwoortM 

• hij 53 (I%) is 5 tot III mint bnantwoord: 

• bij 36 (32) is 10 tot 202 onbnantwoord; 

• bij 21 (22) is 202 of meow nint beantwoord. 

Omdat eon vranggenorek wnarin one) vragen onbeantwoord 
Hove,, ems mislukt beschnukol knn worden. is het 2invol 
din nit wirdor in do onnlvse to hotrokken. Om dere radon 
zijn do gogorekkon waarin 202 of seer von do vrogon niet 
beantwoord word. vorwijdord. Danrdoor I, do °moony) von 



de representatieve steekproef tot 1.005 teruggebracht, 
din van de ondernemers, zelfstandigengroep tot 303. 

De uitvoering van de polling word door het OIPO 
vorzorgd. Op basis van aldaar beschikbare bestanden 
(resultant van de omnibusenquetes van dat bureau) werden 
de twee steekproeven getrokken, waarbij de interviews 
warden afgonomen. Dij het realiseren van de interviews 
word gebruik gemaakt van eon procedure, die eon repre-
sentatieve samenstelling near leoftijd en genlacht van 
de ondorzochte groep met zich bracht. De ze behelsde dr,t 
op de in de steekproef opgenomen adresLen nteeds naor 
degene (afwisselend man of vrouw, ouder den 17 jaar), 
word gevraagd, die het eerst jarig zeu zijn. 
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3 BESCHRIJVING VAN DE ONDERZOCTITE GROEPEN 

In de enquete zijn een aantal vragen opgenomen over de 
persoon en posi tie van de ondervraagde. In dit hoofdstuk 
worden carat de resultaten hiervan besproken, en wel om 
twee redenen. Ten eerste wordt hiermee eon beeld ver-
kregen van de cord van de onderzochte groepen, ten twee-
de kunnen uit het geheel can kenmerken achtergrondpro-
fielen geschetst worden die van belong kunnen zijn voor 
het begrijpen van de antwoorden betreffendo belesting-
ontduiking on uitkeringsmisbruik. De achtergrondvragen 
kunnen worden onderverdeeld in drie gebieden. persona-
lie, politieke en levensbeschouwelijke overtuiging, en 
positie op het gebied van inkomen en arbeid. 

3.1 Personalia 

p. leeftiid 
In tabel 1 is de samenstelling near leeftijd weerge-
geven. Daarbij de opmerking dat alleen personen van 18 
jaar of ouder zijn geinterviewd. 

rebel 1:  Samenstelling van de onderzochta groepen near 
leeftijd 

a. 18 t/m , 30 jaar 	283 	28 	28 	9 
b. 31 t/m 40 jaar 	239 	24 	90 	30 
c. 41 t/m 64 jeer 	339 	34 	158 	52 
d. 65 jaar of ouder 	_138 	14 	26 	9 
e. goon gegevens 	 6 	- 	1 	- 

totedl 

representa- 	ondernemers, 
tieve groep 	zelfstandigen 

1005 	100 	• 303 	100 

De verdeling near leeftijd komt good overeen met die in 
de Nederlandse bevolking bij 18-jarigen on ouder per 1 
januari 1983. Wet de leeftijdsopbouw betreft kan de on - 
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derzochte oronr den nnk reprnsmitatin6 worden genonmd." 

Dot hi de ondernemnrn on zelintandigen fin Ineftijd Pe -
middeld honer ligt vormag peen verhazing to wekkon. 

b. genlacht 

Door de interviewers do opdracht to °even afwinnelend 
(inn mon en ern vronw nit to nodignn moo to doen. is go -
P000d non 50/50-vordeling to krijnen. Dit geldt am prak-

tinche rednnen niet de zelfstandionn-gronn. 

Tnbet 2: Samenstelling near geslacht 

totaal 

rnpresentatinve 	ondernemers. 

gronP 	 zelfstandigen 

a. man 	 504 	 50 	255 	84 

I,. vrenw 	 498 	 50 	 46 	15 

genn geonvnn 	 3 	 2 	 1 

1005 303 	100 

De b000gde 50/50-vordeling in bereikt in de rent-e'en-

tatieve green; de greet, ondernnmern on zelfstandigen be-

stoat hoofdzokolijk nit mansion. In de Rederlandse 

bevolking (van 18 mar on ender) is het ?lentol mermen 

irtn onringer (49%) don hot anntml vrommn (5110 (CBS. 

Hoond6tatintiek bevalking, 1983/6). Dit lint echter ze 

dichE bij non 50/50-verdeling dot ock wet dit hetreft 
nproko in van rnpresentativiteit. 

c. bornerliike_stoot 

label 3 tonnt do horgerlijke stoat von de botrokkenen. 

Dierhij ;r1 nonvankelijk eon vijftal, niet geheel u1t-

sluitnndo, cntegorie6n gehanteerd. In het vorvolg zal 

met eon ennvondionr indeling gewerkt worden, ni. ener-

zijdp demenen mot partnnr. al den nig% gehuwd (categoric. 

a, IA, andorzijds do  nlleenstonnden (categoric c. d. e). 

41  De vordolino okwr de vier ondernchniden lonftijdscn-
t oge p; r ri p i n:  3n%, 21%. 34%. 15%; CBS, Maandstatis-

tink hevoltine 19113/6 



label 3:  Burgerlijke stoat 

representatieve 	ondernemers, 
groep 	zelfstandigen 

0 

a. gehuwd 	 693 	69 	255 	84 
b. ongehuwd semen- 

wonend 	 50 	 5 	11 	4 
c. ongehuwd niet 

samenwonend 	'134 	13 	19 	6 
d. weduw(e)naar 	82 	 8 	8 	3 
e. gescheiden 	 46 	 5 	10 	3 

f. clean  gegeven 	0 	 - 	0 	- 

totaal 	 1005 	100 	303 	100 

d. wssanalaata 
Door gebruikmaking van de door het NIPO gehanteerde ge-
meentecode konden de woonplaatsen van de ondervrnagden 
op verschillende manieren warden ingedeeld: near provin-
cie, gemeentegrootte, urbanisatiegraad en regio. Redo-
ton is to werken met eon combinatie van twee indelingen: 

die near regio en gemeentegrootte. 
In tabel 4 is de verdeling near woonplaats weergegeven. 

Tabel 4: Indeling near woonplaats 

representntieve 	ondernemers, 
groep 	 zelfstandigen 

West: 
2 100.000 inwoners 	181 	 18 	56 	19 

20-100.000 	" 	 174 	 17 	43 	14 

< 	20.000 	u 	85 	 9 	37 	12 

Noord/Oost: 
2 100.000 inwoners 	70 	 7 	17 	_ 6 

20-100.000 	. 	 142 	 14 	41 	14 
< 	20.000 	" 	105 	 11 	37 	12 

Zuid: 
2 100.000 inwoners 	40 	 4 	16 	5 

20-100.000 	" 	 74 	 7 	24 	8 
< 	20.000 	" 	134 	 13 	32 	11 

toted l 	 1005 	100 	303 	100 

• Er warden, mede op getalsmatige gronden, drie regio's 
onderscheiden: West, Noord/Oost en Zuid. Oak bij de ge- 

1 1 
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menntogrootte trordt eon drindeling anngebracht: 100.000 

of moor inwonors, 20-100.000 inwoners on minder don 
20.000 inwnnors. 

3.2 0011tieke en levenAhmschouunlijke aff1nitelt 

0.  mlitinke affinitnjt 

Tebel 5 toont do Innilnlijko politieko nertlj waermne men 

zich het meant veri.mnt vonit. 

Dille' 5: Politioko affiniteit 

renresontatieve 	ender-flamers, 

grecs, 	 zelfstandigen 

a. CDA 	 221 

b. PtidA 	 252 

c. VVO 	 176 

d. D'66 	 43 

e. PPR 	 18 

F. P5P 	 34 

g. cro 	 7 

I,. 5GP 	 9 

i. GPV 	 7 

j. Centrumportij 	8 

k. Anders 	 21 

I. Orion 	 194 

Genn got:even 	15 

22 	67 	22 

25 	26 	 9 

18 	142 	47 

4 	9 

	

2 	 1 

	

1 	 0 

	

0 	 0 

3 

	

7 	 2 

	

1 	 0 

	

7 	 2 

1 	38 	13 

	

0 	 0 

toted l 	 1005 	 100 	303 	100 

Om cadet's'', van kwantitetieve cord zel verdar mot pen be-

per- Ater indeling wordpn 00werkt: CDA, FvdA, VVD, D'66, 

'Klein link,,' (PPP, PSI'. CPN), 'antlers' (5GP. OPV. CP, 

enders), onen. De op.-doling over do partijen kook 

grafting onscreen met do omvang &terve., in hot parlement. 

Da afwijkingen (reels nanhong von do PodA on CPA) 

liters:inn mnt din welke nit recente opininpeilingen neer 

vornn komon. 

I'. Invonsboschnutosliiko affinitnit 

Mho! 6 geoft weer tot wmike levensbeschouwelijke of 

godsdienstige richting men zich rekent. Ook bier wordt 

ten behoove van yardarm analysed namenvevougd in drie 
groppen: PK, 1111,Goreformenrcl i  goon/enders. 



label 6: invensbeschouwelijka, godsdienstige affiniteit 

a. geen 	 411 	 41 	107 	35 

b. rooms-katholiek 	305 	 31 	81 	27 

c. nederlands 
hervormd 	 139 	 14 	68 	22 

d. gereformeerd 	69 	 7 	29 	10 

e. andere godsd. 
groepering 	 35 	 4 	9 	3 

f. humanist 	 16 	 2 	2 	1 

g. andere groepering 	19 	 2 	4 	1 

h. geen gegeven 	11 	 1 	3 	1 

totaal 	 1005 	100 	303 	100 

3.3 Opleiding, arbeid en inkomen 

representatieve 	cadernemers, 
groeP 	 zetfstandigen 

a. OPleiding 
De hoogst gevolgde opleiding, al dan niet voltooid, is 

onderwerp van tabel 7. 

label 7: De hoogst gevolgde opleiding 

representatieve 	ondernemers, 

groep 	 zelfstandigen 

a. lager onderwijs 	177 
b. lager beroeps- 

onderwijs 	 229 
c. middelb. algemeen 

voortgez.onderwijs 	190 	19 

d. middelb. beroeps- 
onderwijs 	 122 	12 	74 

e. HAVO/VW0 	 73 	 7 	21 

f. hoger beroepsonder- 
wijs 	 139 	14 	37 	12 

g. wetensch. onderwijs 	74 	 7 	46 	15 
geen gegeven 	 1 	 0 	0 	0 

18 

23 

20 

51 

54 

7 

17 

18 

24 
7 

totaal 	 1005 	100 	303 	100 
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a. werkznom 	 439 	 44 	 259 	86 

I,. arheidsongesehikt- 

hoidsuithoring 	 69 	 7 

c. oil:kering nIg-wo - 
duwen- nn woznnwot 	14 	 1 

d. worklonshoidsuitk. 	48 	 5 	 44z) 	14 

o. hijstnndsuitk. 	 14 	 1 

F. goponsionpord 	 103 	 10 

g! student(n) 	 47 	 5 

h. buisvrouw 	 256 	 26 

• wider, 	 10 	 1 

goon gogovnn 	 5 	 I 

totonl 

Voor do vordero nnolysos Z111 non indoling gohOntnerd 

Norden floor lager (n, h) middelbner (e, d) on hoger 

onclerdjs (n, f, g). 

D. 	P0Sitll! 	aangien von  alhoid 
Over de arhoidspositin, on danrmon vorhandhoudend de 

bronnon von inkomon, ml in pen nonfat vrognn gesteld. De-

zo bnkroffon rowel do nositio von do nndervraagde, ols 

die von do oventunlo partnor. 

Allernnrst worth in tabel 8 do positio van de ander-

vrongdn pnif woorgogovon. In OP represontotinvo grann 

vallon don grofweg vi or entngorien to onderscheidon! do 

cleric:ninon, nitknringsoorochtigdon (b t/s1 0), geponsio-

nnnrdon Pn overign nint boroonsomtio octiovnn (g,i). 

label 8! Dositin ton aonzinn van nrbeid van ondorvrnagdo 

1!) not pomp onponsioneerd. 

r e p rosonkwu ne , 	ondernomnrs, 

groin! 	 zelfstandigen 

2 

1005 	 100 	 303 	100 

Du is hot voor de verdnro analyse niet zo intoressont of 

hijvoorbeold buisvronwen anders donken nvor belosting-

antdolking don worhnntInti. Van moor belzing is de inko-

monsbron die men, of de Pconomischn onnhoid wpartoo non 

bohoort, hneft: is dot cut arheid of ontvangt mon PM. 

uitkoring? Um doornnor pen indeling to kunnon molten is 

oak gnerangil wolko orbeidspositio do partner, za nonwn-

zip. hoof'. Door de gegevnns donrover of to zetten tows, 

do indnling nom- rip ninon nositio van do ondervrnagdn 

komt schorner in hneld wpiko inkomensbronnen bostnan. 



label 	Positie ondervraagde en die van de eventuate partner (represen- 
tatieve groeP) 

totaal 

goon partner 
(incl.'geen 
gegeven') werkzaam uitk. 

afh. 

wel partner 

go- 	ov. 
pens. 	inact. 

Tot. 

Eigen positie: 
-werkzaam 	 80 	 149 	17 	4 	189 	439 
-uitkerings- 
afhankalijk 	 69 	 21 	12 	3 	40 	145 

-gepensioneerd 	36 	 2 	0 	9 	56 	103 
-overig inac- 	 .. 
tief 	 86 	 158 	32 	19 	18 	313 

-geen gegeven 	(5) 	 5 

276 	 330 	61 	35 	303 	1005 

Eon combinatie van verschillende soorten inkomen is-be-
trekkelijk zeldzaam (by. werkzaam-uitkering of uitke-
ring-pensioen). Dit betreft slechts 65 gevallen; het 
lijkt weinig zinvol hiervoor aparte categorieCn to 
maken. Beter is het em in doze gevallen nit to blijven 
goon van de eigen  positie. Doze tabel geeft wel inzicht 
in de inkomensbron van degenen die a1r. 'overig inac-
tieven' zijn aangeduid. Veelal werkt de partner, soms 
heeft die eon uitkering of pensioen. Met behulp van doze 
gegevens is nu de volgende indeling naar inkomensbron to 
maken: 

• inkomen uit arbeid: 597 personen (daarvan hebben 21 
eon partner met uitkering of pensioen); 

• inkomen uit uitkering: 177 personen (daarvan hebben 
15 eon partner die werkt of pensioen geniet); 

• inkomen als gepensioneerde: 122 personen (daarvan 
hebben 2 eon partner die werkt); 

• inkomen uit andere bran: 104 personen; 

• goon gegeven: 5 personen. 

c. bercimsproop on niyakim 
De groep 'werkzamen' bevat uiteraard een gemaleerd ge-
heel can beroepen. Het zelfde geldt oak dogenen die niet 
werkzaam zijn, maar dot we! waren. Om eon idoe to 
krijgen van de aard en het niveau van de uitgeoefende be-
reopen is geinformeerd naar het huidige beroep, ofwel 
naar het beroep dot men in de lantste vijf jaar 
uitoefende. Het bleak dot 31% van de momentoel 
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nipt-octinv-o ida laotsto viii jaor Ind non hornet: 

i ton innan I 	 cotin  von lint Ire eon', gn I vonn 	door- 

no verb: ,, , 	426 andervroatelnn :Fit da renresontatin- 
vn grove td. :Iv , 	379 ooforwion onk do lontsto viii 

moor gen he: 	p (tit), on van nil on nit do groop oncIorno- 

Tnhol 10: berorpsproop en nivron 

roprogontntiove 	ondornemers: 

grOCIP 	 gelfstondigen 

gnen heroop (laatstn 

5 Janr) 	 374 	 38 

n. bodrijfshoofd. anlf- 

stop:digt,, direct:1(er 

bedrijf 	 59 	 6 	 216 	71 

I,. zolfst.hoonfonoren 

hogero vrijo herr:open 	 9 	 1 	 42 	14 
C. geltst.boeron on 

tuindors 	 9 	 1 	 45 	15 

d. hogere omployd's 	 127 	 13 

a middelbere emplovd's 	 204 	 20 

f. Ingorn cmplovi's 	 84 	 8 

g. grinchoolde nrhoiders 	 82 	 8 
Ii. ongeschoolde nrhoidors 	42 	 4 

germ nem pven 	 10 	 1 

totnnl 	 1005 	 Ion 	303 100 

Do reprosentatinve croon volt voor welt botraft do ho-

roopsoitoefening in kwantitntiof opzIcht In grofweg Vbpr 

notegorioiin viten*: ondernemers4zelfstnndigen, hogera 

emplosPs. middelharo employs-Ps en lager° beraenen. 

get bnroopsnIvenn van de ander-yr-nand., ken warden gecom-

binnord mot rInt van de nvontnelo partnor. tonelnde non 

indruk to vorkrijgon van de socinal-econamische status 

van hot boron,/ wnarnit do oconomische oenhoid inkomston 

vookrijgt of verkreog. flit pobourt in tabol II. 

Ale zowel do ondervrongde als diens partner eon berooP 

()Roofer:fel/en, ligt dat doorganns op hotze/fde nivenu of 

danrvon niet erg stork afwijkond. In de govallen dot de 

ondorvrnagde goon beroon uitoofent(dq), blijkt dot hi] 

de partner in I op do 3 envollon wet het coved. 



label 11: Beroep ondervraagde en dat van de eventuele partner (represen-

tatieve groep) 

geen 	 wel partner: 

(act.) 

partn.x ondern., hogere 	middelb. 

zelfst. 	employe 	employe; 

lac-Jere 

employe Totaal 

eigen beroep: 

- goon x) 	 265 	11 	 25 	 37 	 43 	389 

- ondern., 

zelfst. 	 56 	 9 	 3 	 6 	 3 	 77 

- hogere 

employc;'s 	87 	 2 	 24 	 13 	 1 	127 

- middelb. 

employd's 	118 	 6 	 21 	 41 	 18 	204 

- lagere 

beroepen 	 152 	 6 	 6 	 15 	 29 	208 

678 	42 	 79 	 112 	 94 	1005 

N) inclusief 'geen gegevens'. 

Het voorgaande betrof de representatieve groat,. label 10 

liet zien dat de groep ondernemers, zelfstandieen voor 

het grootste deel bestaat uit bedrijfshoofden, zelfstan-

digen, directeuren van bedrijven, on in mindere mate uit 

vrije beroepsbeoefenaren en zelfstandige boeren on 

tuinders. Nu is die onderverdeling ook niet zo van be-

long. Interessanter is het te weten of men van can klein 

of groot bedrijf de biding voert. 

Een idee daarvan geeft het aantal personeelnleden clot 

men (buiten zich zelf) in dienst heeft. 

*label 12: Aantal personeelsleden dot men in dienst heeft 

(ondernemers, zelfstandigen). 

eeen 	 127 	 42 

1 t/m 9 	 116 	 38 

10 of near 	 58 	 19 

goon gegeven 	 2 	 1 

303 	 100 

Eon belangrijke minderheid heeft geen personnel in 

(vaste) dienst. Dit geldt vooral voor de zelfstandige 

boeren on tuinders (73%). 
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bruto jaarink. 	netto 	janrink. 	zinkenfonds 

A. 	minder don 	mindnr clan 

18.000 	 9.000 	 verplicht verzekerd 
b. 18 	- 	36.000 	9 	- 	18.000 

c. 36 	- 54.000 	18 	- 	36.000 

d. 54 	- 	72.000 	36 	- 	54.000 	 niet verolicht verzekerd 
e. 72.000 of moor 	54.000 of moor 

18 

Do gehelo prom: van onderzochten is, ten behoove van do 

',adorn nnnlvses, ingndeeld in de volonnde gronpen nnnr 

beronnsoord en -Ilivnatt (eve:ikon:71 van de partner): 

ondornrmnrs ntc. met personenl: 

ondnronmnrs etc. ronder personenl: 

homnrn nmploynes: 

middnlhare nmplovees: 

Ingiurn bnrononn: 

peen bproop: 

177 (14%) 

152 (12%) 

150 (12%) 

210 (20%) 

247 (20%) 

265 (22%) 

d. be.dlijf9Ilnaten 
!Mennen din in loondienst werkzamm zijn (of in de 
loptste 5 jnron warnn) in pg.:rancid ann to moven bij mat 

vnor soort instelling of bedrijf men workroom was. 

Omdat dit long niet alien !Introit (van de 1005 

rospondenten vollon or 456 of omdat ZQ nint workroom 
rijn/wornn. of omOnt ze ondernemer/rolintandioe zijn) 

rot hinr •iet Otani:raid GA :cordon ingegann. In volgorde 
naar do onto waarin sectoron worden gent:rand: 242 Is/woo 
bij de ovnrhnid workroom. 192 In do Industrie. 112 in 

handel- pn rennrotinhndrijvnn, 102 io de gezondheidszorg 

on 9% in tin botamiiverheid; de oven 00 27% is vnrdeeld 
ovor rindnrn sectornn. 

I1, --72113i19:1711 
Gevroand is nnur het brnto onrinsinkomen per week. maand 

of jam-. De monsten (85% van de rnprosentotinve groep, 

812 van de ondnrtinninrs, zelfstandigen) moven hi Prover 

zondnr moor informatin. On overige wisten dit niet ann 

te gnven. Hen is vnrvolgens near lint netto inkomon ge-

vrnagd. Hinroin rectnnrchl nog non kleine proem (84 

personen nit do representntinve groom, 51 van de onder-

manors. aelfstandigen) din donroo het antwoord 

blenf. Ann hen i3 donrop gnvrangd of men ol den niet vnr-

Pilch( verzekerd was bij eon zipkenfonds. 

OmcInt hot niter:wird prnttig is to warken met non onkel° 

indeling floor inkomen, is eon ivertaling: toner:Past; die 

or nIs volgt uitriet. Oanrbij zijn ulteraard enigszins. 

moor nip,: gnheel. arbitraire ketrzen gnmaakt. 



Op deze manier zijn 5 inkomensgroepen gevormd. Tabel 13 

laat de aantallen per groep zien. 

Tabel 13:  Bruto gezinsinkomen per jaar 

representatieve 	ondernemers, 

groep 	 zelfstandigen 

minder don 18.000 	144 	 14 	10 	3 

18 - 36.000 	 363 	 36 	63 	21 

36 - 54.000 	 259 	 26 	60 	20 

54 - 72.000 	 159 	 16 	85 	28 

72.000 of hoger 	67 	 7 	81 	27 

geen gegeven 	 13 	 1 	 4 	1 

totaal 1005 	100 	303 	100 

Vijftig procent van de bruto-inkomens in de represen-
tatieve groep ligt onder de 36.000 gulden. De inkomens 
bij de ondernemers en zelfstandigen liggen dear oemid-

deld duidelijk boven. 

f, Verbanden 
De in doze paragraaf beschreven achtergrondkenmerken 
zullen nint steeds onafhankelijk zijn: semmige zijn 
zelfs zeer waarschijnlijk can elkaar gerelatenrd. Wan-
neer er nu eon hechte samenhang bestaat, is het nint zin-
vol de betreffende kenmerken als afzonderlijko geoevens 

in de verdere analyse to betrekken. 
In tabel 14 is weergegeven hoe stork de samenhang is tus-
sen de achtergrondkenmerken, uitgedrukt in do zogenaamde 

'contingency-coefficient'. °2  Het blijkt dot tussen 'ie-

komensbron', 'beroepsaard en -niveau', 'apleiding' on 

'inkomen' duidelijke verbanden bentaan. Doze vier gegn-
yens zijn daarom tot twee terugeebracht: eon nieuw 

Oil is eon meat voor de sterkte van het verbnnd tussen 
twee (nominale) gegevens. Doze is nul indinn in het 
geheel goon samenhang aanwezig is. De bovengrens ligt 
minder vast, en is, bij k rijen en kolommen van do 
kruistabel, de wortel uit (k-1)/k. Bij eon 2'42 label 
is dat dos de wortel uit 1/2 0,7; bij eon 33 label 
0,8. Gezien het aantal categorieiin per gegoven in de-
ze paragraaf ligt het maximum van de coefficient zo 

rood de 0,75. 
Zie: S. Siegel, Nonparametric Statisticn for the  Be-

havioral Sciences  Tokyo, 1956, McGraw-Hill Kogakusha, 
Ltd. 
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ingedealde 	linkomensbron 	on 	eon 	kenmerh 	clot 
isocinal-poonominche status' is ennoemd. 

Tnhol IS: Vnrhonden tusann in knnmnrken betreffnndo in-

homen, onleiding en arbeid. nitpedrukt in 
contingenev-cniifficienten. 

K) p  <.00I 

inhomenshron 	 a 

bernepsnard en 

-niveou 	 b 	0,22K 

opleiding 	 c 	0.260 	0.500 

inkomen 	 d 	0.440 	0,470 	0,400 

Do flint's, ingedeolde 'inhomensbron. knnt de volgende 

categarielm: 

• inkcmen oil: ondernoming, solfstendige beroensbeon-

riming; 

• inkomen nit loondienst; 

• inhomen uit uitkering: 

• inhomon al, genensioneerde; 
• inkomsten nit ander,' bron. 

Oct henmerk Isocinol-nconomische status' is opnebouwd 

uit do inkormnspositin on de govolgde opiniding. floorom-

to de °evolve's onlniding on het inkomen honer liggon, is 

de sociaal-economische status hoger. Op doze ;titre is 

pen 7-mmtsschool goconstrugerd •marbij do laagnte scorn 

overnenkomt mat eon onloiding on het nivenu van lager 

(herneps-) onderwijs (sic chase paragranf nnder o) on pen 

inhomon van minder don f. 18.000.-, on de hoogste scorn 

met eon opleiding on HBO of univemsitair niveau en non 

inkomnn von omer dan f. 	 Personen met eon ho- 

ner., onleiding moor non inkomen von minder don f. 

18.000.- vallen in categorie 3. not non logere onlpiding 

on gnu inkomen van moor don f. 72.000,- in categorie 5. 

3.4 Verbanden tussan de gesetecteerde achtergrondkenmerkan 
In norogrelof 3.1 t/m 3.3 zijro acht kenmerken betreffende 

de achtergrond von de (alder-nee-150ml geselncteerd cm in 

do verdere analyses non rot to totem spelen. label 15 

geeft non of no in hoeverrn doze kenmerknn onderling 

samenhangen (zie voor do gehanteerde mast de noot bij 

3.3 ender f), in de totals, gronp ondervraogden. 



INKOMENSBRON 	POL.VOORKEUR 	 soc.cc. 	leeftijd 
statusx 

_ 	  

ondern., 	zelfst. 	VVD(45%)CDA(23%) 	 5 	41-64 	jr 
loondienst 	 PvdA(29%)CDA(22%)VVD(17%)geen(17%) 	4 	18-40 	jr 
uitkering 	 PvdA(33%)geen(27%) 	 2 	31-64 	jr 
pensioen 	 CDA(31%)PvdA(29%)geen(21%) 	 2 	65+ 
enders 	(alim.) 	PvdA(22%)CDA(21%)geen(20%)VVD(16%) 	3 	18-30, 

41-64 	jr 

Tabel 15:  Verbanden tussen de geselecteerde achtergrondkenmerken, uitge-
drukt in contingency-coefficibnten. 

leeftijd 	 a 
geslacht 	 b 	.14x 
samenlevingsverband c 	.24x 	.18x 
woonplaats 	 d 	.20X 	.06 	.15x 
Politieke affini- 	e 	.31x 	.12 	.13 	.28x 
teit 
godsdienst 	 f 	.19x 	.02 	.08 	.46x 	.40x 
inkomensbron 	g 	.61x 	.30x 	.42x 	.23x 	.39X 	.18x 
soc.-econ.status 	h 	.36x 	.22X 	.28x 	.20 	.39x 	.16 	.43x 

X) p <.001 

a 

De achtergrondkenmerken vertonen onderling nogal eons 
verbandon. De inkomensbron, sociaal-econcmische status, 
de leeftijd on de politieke affiniteit hangen semen; de 
politieke affiniteit houdt voorts verband met godsdienst 
en woonplaats. 
Eon indruk van de aard van eon aantal verbanden geeft het 
volgende overzicht. 

X) mediaan-score op schaal van 1 (tang) tot 7 (hoog) 
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4 RESULTATEN: OPINIES OVER BELASTINGEN EN UITKERINGEN, EN 

HET MISBRUIK DAARBIJ 

In dit hoofdstuk wordt het algemene deel van de engunte 
behandeld, waarin goon specifieke maatregelen tegen ont-
duiking en misbruik aan de orde kwamen. 
Steeds wordt een onderdeel van de vragenlijst hehandeld, 
waarna wordt ingegaan op verbanden met andere gegevens 
om de bevindingen seer diepte te geven. 

4.1 Opinies over belastingen on uitkeringan 
Het ligt voor de hand, dat do opstelling tegenover mis-
bruik mede wordt bepaald door de opvattingen over be-
lastingen en uitkeringen. Dit kan zowel de omvang 
daarvan betreffen, als de verdeling van baton en 

lusten. 

4.1.1 Opinies over belantineen (en promins) 
Over de druk van belostingen en premies zijn twee vragen 

gesteld. De eerste hetreft de opvatting over het totaal-
bedrag dat in Nederland aan belastingen on premies be-
taald wordt, de tweede over de loon- en inkomstenbelas-
ting over het eigen inkomen. 
De resultaten van dnze vragen zijn in tobel 16 weerge-
geven. We zien den dot de opinie dot de (totale) druk van 
belastingen (en premies) to laag is, zelden wordt aange-
troffen. Voorts blijkt de opinie omtrent het totaalbe-
drag can belastingen en premies eon zeer sterke 
samenhang te vertonen met de opvatting over de hoogte 
van de belasting op hot eigen inkomen, zij het dot nog 
opvallend vaak het totoalbedrog aan belasting en premies 
te hoog gevonden wordt, door respondenten die de be- 
lasting op het eigen inkomen els redelijk crvaren. 
In de verdore analyses zal alleen het laatsle gegeven 
gehanteerd worden, waarbij or twee groepen ondersclleiden 
worden. degenen die de belasting op het eigen inkomen 
niet te hoog vinden, en zij die doze wel te hoog achten. 
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label 16: Opinion over het totnalbedrng ann belastingen en promirs, on 

over de belosting on hot eignn inkomen frenresentatieve groen0 

(tussen hankies de percentnges on het totaal). 

belasting OP eigen inkomen 	 totnal 

to (nag 	redelijk 	to hong 

totnnlhodrng  beIns- 

klagen on_menies_r_ 
to long 	 3 (0) 	 14 ( 1) 	12 ( 2) 	 29 f 3) 
rodelijk 	 2 (0) 	334 (34) 	84 ( 9) 	420 (43) 
to hoop 	 7 (1) 	148 (15) 	373 (38) 	528 (54) 

totool 12 (1) 	496 (Si) 	469 (48) 	977(1002) 

( significant verbond. p.< 0001; contingencv-coefficent 	0.44 

Vergolijken we de omvang von do croon die meent dot over 

het eigen inkomnn teveel loon- on inkomstembolosting be-

tnald moot wordnn met do gelijksoortige gegovens uit het 

Socinal en Cultured l Rapport 1982 (tabel 11.25 onder b) 

don ontstaat het volennde benItit 

1961 ; 76.52 

1975 63,6% 

1979 : 50;6% 

1980 ; 54.22 

1981 ; 50,62 

1983 ; 48,02 (hvidig onderzoek) 

Er lijkt in do loop der joren eon stabilisatie rond de 

50% to ontstaan. 

In take( 17 is wenrgegeven hoe mon denkt over de oar-

deling vno do helastingdruk. 

Tebbe) 17:  Heinle, over de belasting on de hogere. midden- on Legere inko-

mons, on op Winston en vermogens (renresentatiove groep). 

(tussen hanhjes do percentages per snort Wasting) 

stork 	beetje 	laten 	beetje 	stark 	to- 

verhogen verhogen zoals 	verb- 	verIngon 	tan( 

no 	 pen 

belasting op:, 

hogero ink. 	325(33) 	356(36) 	223(22) 	77( 8) 	18( 2) 999(100) 
middengr. ink. 	9( 1) 	157(16) 	566(56) 229(23) 	34( 3) 	995(100) 
lagere ink. 	 2( 0) 	22( 2) 	277(28) 458(46) 	241(24) t000(too) 

winsten on verm. 173(18) 237(24) 	372(38) 	138(14) 	52( 5) 968(100) 

Morton is gevraagd hoe men stook tegenover de bolostino 

op hogere inkomens; OP de middengroep van inhomens. OP 



de lagere inkomens, en op winsten en vermogens. De wens 
tot (vordere) nivellering van inkomens Witt: clan bij 
velen aanwezig: eon duidelijke meerderheid is voor het 
zwaarder belasten van hogere inkomens, on het lichter 
belasten van lagere. 
Vergelijking met door het Sociaal on Cultureel Planbu-
reau gepubliceerde gegevens maakt het mogelijk to becien 
of er zich hierbij eon trend voordoet (Sociaal en Cultu-
reel Rapport 1982, label 11.26). 

verhogen bel. bel. laten 	verlagen bel. verhogen be!. 
op hogere 	zoals nu bij op lagere 	op winsten 
inkomens 	middengroep inkomens 	en vermogens 

1970 	 53% 	 42% 	 80% 	 47% 

1975 	 54% 	 49% 	 75% 	 42% 
1979 	 66% 	 62% 	 70% 	 51% 

1980 	 68% 	 66% 	 69% 	 46% .  

1983 	 69% 	 56% 	 70% 	 42% 

Door de jnren zeventig is or eon trend near het zwaarder 

willen belasten van hogere inkomens, maar deze zette 
zich de Inatste jaren niet duidelijk door: sinds 1979 is 
het percentage dat deze opvatting is toegodaan vrij sta-
biel op bijna 70 gebleven. 
Ten aanzien van de middengroep van inkomens is or eon 
verschuiving zichtbaar van 'verlagen' of ilaten zooms 

nu' (in 1970 semen 937.) —naar 'Iaten zoals nu' of 'ver-
hogen' (in 1983 semen 82%). Hoewel eon meerderheid meent 
dat de belastingdruk bij doze inkomens niet vtranderen 
moat, meent eon door de jaren steeds beduidende min-
derheid dat de drill( hi or moet worden verhoogd. 
De opinion over de belasting op lagere inkomens vertonen 
eon nogal stable! beeld; vooral de laatste joren is or 
eon duidelijke meerderheid die verlaging van de druk 
wenst. 
Ten aanzien van de belasting op winsten en vermogens 
schommelt de opinie at jaren tussen 'verhogen' on llaten 

zoo's nu'. 
Het algehele beeld is, dat de laatste jaren wel enige 
moor goon beduidende verschuivingen to zien zijn in de 
opinion over de verdeling van de belastinedruk. 

Ten behoove van de nadere analyses is eon index gecon-
strueerd die aangeeft in hoeverre men voorstander is van 
(d4)nive11ering. Haarmate men :seer voorstander is van 
verhoging van de belasting op hogere inkomens, winaten 
an vermogens, en verlaging van de belasting op lagere 
inkomens, is de nivelleringswens sterker aanwezig. Eon 
denivelleringswens constateren we in het omgekeerde go- 
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sonrt uitkoring 

vol. Net  blijk): den, dot 70% consistent antwoorden gnoft 
die POO turns tot nivelloring anngeven, bij 6.5% Innft dn 

drtnivq11eringswens, en darn-toss/1n zit 23.5% die zich 

dot/rover nint in de one of ondnrn richting explicint 
uitsprenkt. 

OPintn, ovnr Vitkpringrn 
Dok hot totanlbedrag dot in Nrderland can uitkeringen 
wordt uitgegnvon, waorbit non do ondervraogde gnnoemd 
zijn wnrklooshnidsuitkeringen, arbeidxongnschikthnids-

uitkorinnen, 404/, bijstand, xtektn-pitkoringen etc., kan 
to long, rndolijk of te hoop gevonden warden. In tahnl 
18 is do orinin von de anthem/roan/Jon wnergegeven. 

Tnbel 	Opinin ovnr het totoalbedrag eon uitknringen 

to tang 

red/A.13k 
te hoop 

139 	14 
483 	48 
374 	38 

to tool 996 	100 

bowel eon mnerderheid het totnalbedrag eon uitkeringen 

nick te hoop acht, is or loch non grote grnep die dot we! 
vindt. 

Nitsplitsing floor non aantal ',torten uitkerinnon invert 
hot volgendo bnnld op. 

l_ctel. 19: Opinies over eon oantal uitkeringen (lessen hankjes do Percen- 
tages nor snort uitkeringen) 

4 

stork 	hentje 	talon 	bentjo 	stork 	Totoal 
verhn- verho- 	zooms 	verb,- 	yenta- 

gen 	eon 	OD 	gem 	gen 

zinkte-uilk. 	 26(3) 	116(12) 	699(71) 	131(13) 	12( 1) 	984t100) 
AOW 	 67(7) 	350(35) 528(53) 	401 4) 	31 0) 988(100) 
hijAtend 	 81(8) 	317(32) 	401(41) 	144(15) 36( 4) 	979(100) 
werklooshnid vitk. 	28(3) 	144(15) 535(54) 230(23) 511 5) 	988(100) 
arh.ongssch. uitk. 	66(5) 	213(25) 	532(55) 	136(14) 	17( 2) 	974(100) 
kinderbijslag 	24(2) 	130(13) 	566(58) 	135(14) 130(13) 	985(100) 

Do treeless in dot ongovonr do ho! ft von do ondervrnagtInn 

Peen verandnring voorstont. Ten nanzinn van de Anw, de 
bijstond en, in mindere matn, do arbnidsongeschiktheids-

uitknringnn zijn or echter ook %/Pion die non verhogIng 



van de uitkeringen wensen. Daarentegen is or eon be- 

duidende minderheid die verlaging van de werkloosheids- 

• ultkeringen en de kinderbijslag voorstaat. 

Ook hier is een, zij het gedeeltelijke, vergelijking met 

cijfers van het SCP mogelijk (Sociaal on Cultured l rap-

port 1982, tabel 11.21). 

% "uitkering to hoog" 	ZW 	AOW 	ABW 	WW 	WAO 

1975 	 - 	1 	20 	27 	- 

1978 	 7 	1 	16 	32 	6 

1979 	 11 	1 	17 	29 	12 

1980 	 11 	1 	13 	25 	13 

1981 	 13 	1 	17 	27 	13 

1983 (huidig onderz. 14 	4 	19 	28 	16 

"verlagen") 

bowel het steeds (kleine) minderheden betreft die motion 

dat eon bepealde uitkering to hoog is, lijkt or loch 

sprake van enige groei van doze groepen, vooral els de 

laatste jaren in ogenschouw worden genomen. 

In het huidige onderzoek is near zes soorten uitkeringen 

specifiek gevraagd. Bekeken is in hoeverre men over de 

gehele linie voorstander is van verhogen den wel ver-

lagen, dat wil zeggen in hoeverre men bij de voorgelegde 

uitkeringen tendeert near de opinie 'verlagen' of 'ver-

hogen'. Doze opinie blijkt stork te correlleren met de 

antwoorden op de corder gestelde vraag near de uitke-

ringsbedragen in het algemeen (p<.0001, c..49). 

Op grand van doze gegevens ye! ion drie groepen to onder-

scheiden: 

• degenen die (enigszins) tenderen near de mening tint 

uitkeringen hoger zouden moot:en worden (24%); 

• degenen die (enigszins) tenderen near de opinie dat 

deze omlaag zouden moeten (37%); 

• degenen die goon eenduidige voorkeur uitspreken 

(39%). 
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4.1.3 VorbondOn 

Do opinins ovor bolattingnn on socinin triEknoingen zi3n 
in hot vonruaonan onort bob:m(101d. Daorbij zijn nokele 
fingeonns onsninctonrd voor vordnrn nnnivsn: 

• do opinio over de be/astingdruk op hot Piston 
inkomen; 

• de wenn tot (dolnivollering: 

• de opinin ovnr do hongte van de nitkerineen. 

Wonnoor doze fp-moven, onderling worden pereloteerd. 
blijkt olleen non significant° snmenhang tussen de wens 
tot (dOnivnilering on de opinin omtrent de hoogto von 
de uitkoringonr or is de tendons dot degnnen die 
denivnlinring voorstann ook de uitkeringen te hoop 
nchten (on andorsomi (nc.001; ca.25). 

4.2 Do omvang van bolastingontdulking en ultkerIngsmfsbrulk 
gragon near do omvang von ontduiking on misbrnik is eon 
hachelijke ?oak. Men mae nit do wanrnomingen von do 
ondorvroneden niet to noel concInsies trekken over de 

feitelijke omvang van dozn verschijnselen. Moor het is 

nonnomelijk dot doze wonrnqming voor de ondervrangden 
zelf wet eon ronlitoit vormt, in de zin tint bon percoptio 

mock, beptinit hoc men stoat tegenovqr misbruik on ont- 
cluiking, on in hoevnrre men doartegen montregelen wenst 
nn accopteert. 
In do nnriunte is niet gevrangd of de ondervrangde 7011 
bolnskingontdulking don wet nitkeringsmisbruIk pinned°. 
flit zoo thanrschijnlijk tot nint zner betrotatbnro ant-
woorden leichnn." tint is govroned of men In de ninon om-
geving eon of moor gevnlion kende waorin word 
onfraudnord. Daardeor wordE bernikt dot de resuitoton 
niet 'bights wordnn begnaId door not men 'ult de kront• 
hnolt. moor ook inzicht geven in hooverro de onderzochto 
vorschijnoninn deel uitmnken van do ompeving von de 
ondervrongdo. 

4.2.1 DP  wnortionomon omonne van belostingontduikine  
lobe! 20 toont de schatting die men in het olgemeen mnakt 
omtrent hot voorkomen von enprzI3ds het nint opgeven van 

verdienstnn. anderzijds hot ton onrechtn aftrokken van 
kosten (voor de inkomstenbelasting). 

• Zie hiervoor hot vorsIng over het onnvullend ender-
zook, wanrin dezn vrong viol I, gestnIci. 



Tabel 20: Schntting van de omvang van twee typen belastingontduiking. 

deel van de belas-

tin9p1ichtigen dot 
dit doet 

niet opgeven 	ten onrechte kosten 

verdiensten 	aftrekken 

(bijna) iedereeen 	(280%) 	 40 	4 	 37 	4 

ca. driekwart 	(70-807.) 	 85 	9 	 52 	5 

ca. tweederde 	(60-707.) 	 115 	12 	 80 	8 

ca. de helft 	(40-607.) 	 1270 	28 	163 	17 

ca. eenderde 	(30-407.) 	 227 	23 	235 	24 

ca. eenkwart 	(20-307.) 	 167 	17 	262 	27 

(zeer) weinig 	(< 207.) 	 73 	8 	142 	15 

totaal 	 977 100 	971 100 

Overwegend schat men dat eon derde tot de helft van de 
belastingplichtigen verdieesten niet opgeeft, en dot 
circa eon kwart tot eon derde kosten ten onrerhte af-
trekt. Er is echter wel eon behoorlijke variatie in de 

schattingen. 

Doze schattingen kunnen op eigen ervaringnn gebaseerd 
zijn, ofwel ontleend can hetgeen men erover hoort en 

leest. In tabel 21 staat vermeld in hoeverre men 
dergelijke gevallen van belastingontduiking in de eigen 
omgeving (in de lactate paar jaar) zag. 

Label 21: Aantal gevallen dat men kent van het niet opgeven van 
verdiensten, on het ten onrechte aftrekken van kosten. 

totedl 

niet opgeven 	ten onrechte kosten 

verdiensten 	 aftrekken 

kent goon geval 	 469 	47 	 604 	60 

kent eon gavel 	 41 	4 	 47 	5 

kent enkele gevallen 	366 	37 	 265 	26 
kent veel gevallen 	125 	13 	 86 	9 

1001 	100 	 1002 	100 

Da helft van de ondervraagden zegt verscheidene gevallen 
to kennen van het niet opgeven van verdiensten, 357. van 
ten onrechte aftrekken van konten. 
Indien de stelling jeist is, dat de schatting din men 
maakt van het percentage belastingplichtigen dat ont-
duiking pleegt verband houdt met de mate waarin men zelf 
dergelijke gevallen kent, dan moot dcl blijken alt tabel 
22. 
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Tobel 22 Het vnrband tussen do schotting Von do emvang van belastingent- 

duiking on do mote tinnrin men dergelijke oevallen coot. 

schntting 

bnl. ontduiking 
tweednrde 

Co. de helft 

co. ennderde 

ca. eonkmart 

< nenvijfde 

flint forenoon vordienstnn 	ton nnrechte kosten 

nftrekken 

kook neon 	kont vorsch. 	knnt goon 	kent versch. 
of 1 goo. 	goo:Alen 	 of 1 env. 	poor:lien 

83( 17) 	1571 32) 

1230 25) 	145( 30) 

1210 25) 	105( 22) 

1090 22) 	580 12) 

551 II) 	171 	4) 

	

67( 11) 	102( 29) 

	

86( 14) 	770 22) 

	

1490 24) 	851 24) 

	

196( 32) 	65( 19) 

	

1220 20) 	201 6) 

totanl 	 491(100) 	482(109) 	 620(100) 	349(100) 

Er bestont znker non verbond tussen de schatting von de 

omvong en het knnnen von gm:alien von belostingent-

duikine (0<.001). De schotting van het percentage 

entduikers en de woorneming von ontduildng in do pigen 

omgeving tenon samnn 0P. 

Tot dusver zijn twne methodnn von belastingentduiking 

gescheiden bohandold. In hoc:vow-re de schotting von do 

mote woorin verdiensten niet warden opgegeven samenloopt 

met die betreffende het ten onrechte aftrekken von 

kosten toont toilet 23. 

label 23: Snmenhong tussnn 'chatting von het Percentage belastIngplich-

tigen dot verdiensten niet opeenft pn het percentege dat ten on-

rechtn kosten aftrnkt. 

ten enrechte oftrekkgn van kosten 

>twng- 	co. do 	cc. pen- ca. eon- Coon- 	Totoal 

derdp 	helft 	derde 	kwnrt 	vijfde 

not onenvon 

vnrdienston: 

s twoednrdn 	 94 	 42 	 50 	 37 	 11 	 234 

ca. do helft 	 45 	 69 	 59 	 69 	27 	 268 

co. de gender-do 	18 	35 	 79 	 66 	 26 	 224 

co. conkmart 	 10 	 13 	 39 	 77 	 26 	 165 

< ennvijfde 	 2 	 2 	 5 	 V 	 52 	 70 

totant 	 168 	161 	232 	 258 	142 	 961 



Het verband tussen beide schattingen blijkt groot te 
zijn (p<.0001). Er zijn nu drie ongeveer even grote 
groepen to onderscheiden: eon groep die de omvan9 van 

belastingontduiking bag schat, eon groep die deze juist 
hoog denkt to zijn on eon groep dear tussenin. 

flit alles betreft schattingen in algemene zin. Nu is het 
nadeel van het vragen van algemene schattingen, buiten 
de context van specifieke vormen van belastiegnntdui-
king, dat leder° ondervraagde zijn eigen voorstelling 

zal hebben van wat belastingontduiking is. Om din reden 
is eon twaalftal meer specifieke vormen vourgelegd, met 
de vraag of men dergelijke gevallen in de eigen omeeving 
kende. label 24 geeft eon overzicht van de antwoorden. 

Tabel Z4:  Het kennen van verschillende specifieke vormen van belasting-
ontduiking. 

a.het geven van bijles 
zonder opgave verdiensten 

b.werksters die zwart werken 
c.verzwijgen onderhuur 
d.door de zaak vergoede 

onkosten toch aftrekken 
e.kapsters die zwart knippen 
f.autoreparaties die zonder 

rekening betaald worden 
g.zwart klusjes pan huis 

verrichten 
h.zwart betalen werknemers 
i.zwart thuisarbeid 
verrichten 

j.privekosten op zaak boeken 
k.rente niet opgeven 
1.vergoede ziektekosten tech 

aft rekken  

kent 
goon 
gev. 

kent 
eon 
gev. 

	

733(74) 	81( 8) 

	

449(45) 	95(10) 
780(79) 63( 6) 

741(75) 	56( 6) 
456(46) 179(18) 

574(59) 	96(10) 

kent 
enkele 
gev. 

kent 
veel 	totedl 

	

146(15) 	30( 3) 990(100) 

337(34) 112(11) 993(100) 

	

118(12) 	32( 3) 993(100) 

	

156(16) 	30( 3) 983(100) 

	

296(30) 	60( 6) 991(100) 

245(24) 	66( 7) 981(100) 

	

383(39) 	98(10) 	364(37) 145(15) 990(100) 

	

651(66) 	80( 8) 	205(21) 	54( 6) 990(100) 

	

747(76) 	61( 6) 	147(15) 	35( 4) 990(100) 

	

694(70) 	77( 8) 	173(18) 	43( 4) 987(100) 

	

669(69) 	50( 5) 	181(19) 	74( 8) 974(100) 

904(92) 	21( 2) 	47( 5) 	16( 2) 988(100) 

Hot is opvallend, dat or telkens moor weinigen zijn die 
zeggen een geval to kennen; ofwel men keel gnen, ofwel 

juist verscheidene gevallen. Als we bekijken welke typen 
ontduiking vooral gekend worden (niet incidenteel, near 
door degenen die zeggen verscheidene gevallen te kennen) 
dan onstaat de volgende volgorde: 

• zwart klusjes aan huis verrichten; 

• werksters die zwart werken; 
• kapsters die zwart knippen; 
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• zwart nutnrepardiel verrighted 

• ztmrt uithntArn werknomers; 

• rnnte flint OfflinVPII. 

De mote wanrin men zegt veracheidene govollen to kennen 

vain de srecifigko ontddhingsvormen gneft eon indruk van 

het gebruikelijk zijn van belnstineantduiking in de or 
• von do endervraande. 

label_25: Het kennen von verschnidene gevallen van be-

lantinenntduiking bij 12 vormen daarvnn. 

kent verschnidenn erg/ellen van 

ftnicktiklitg_hal 
neon der 12 vormen 	 273 	2 
een varm 	 95 	1 
twee vornmn 	 84 

drie vormon 	 92 	1 
vier vormnn 	• 	 99 	1 

vijf vormen 	 104 

zns vormon 	 80 
zeven vormen 	 58 

acht vormen or moor 	 76 

Ongeveor gen kwart (28%) van de rnspondenten need goon 

der genoemde antduikingsvormen om zich been wear. 

'Omdat b1ijkt fni.001/ tint doze kennis van gevallon dui-

ddijk yrs-hand haudt met do algnhele schatting van do 

emvang von holantingontduiking. kon de onderzochte green 

'needed(' worden naar de nlgehele nnrcentid 

(footmen din de omvang van belastingentduiking alp 

'goring' waarnemen (38%), men schat het percentage 

ontduikers lane, man kent weinig of goon gevallen 

von helostinpontddking; 

zij (lie de belastinenntduiking els remvangrijk' 

waarnemed hone schnttingen, men ziet veto vormen om 

zich henn (37%): 

• eon tusseneronp van 251L 

961 	10 



4.2_.2 Re waargenomen omvanq van uitkerinasmisbruik 
In tabel 26 is to vinden hoe hoog men hut percentage 
misbruikers van sociale uitkeringen schat. 

label 26:  Schatting van de omvang van het uitkeringsmis-
bruik 

deel van de 
uitkeringstrekkers 

(bijna)iedereen 	( , 80%) 	 12 	1 
ca. driekwart 	(70-80%) 	 29 	3 
ca. tweederde 	(60-70%) 	 58 	6 
ca. de helft 	(40-60%) 	 157 	16 

ca. eenderde 	(30-40%) 	 252 	26 
ca. eenkwart 	(20-30%) 	 262 	27 
(zeer) weinig 	( < 20%) 	 203 	21 

totaal 	 973 100 

Men schat dat zo'n 30% van de uitkeringstrekkers mis-

bruik pleegt. Ook bier is gevraagd of de respondent con-
crete gevallen kende waarin iemand door misbruik teveel 
aan uitkering kreeg. 

label 27:  Aantal gevallen van uitkeringsmisbruik dat men 
zegt to kennen. 

kent geen geval 	 598 	60 
kent an geval 	 78 	8 
kent enkele gevallen 	 253 	26 
kent veal gevallen 	 62 	6 

totaal 	 991 	100 

De meesten kennen goon, of slechts een onkel geval in hun 
omgeving waarin misbruik is gepleegd. In hoeverre er 
verband bestaat tussen enerzijds het aantal gevallen dot 
men kent en anderzijds de schatting din men maakt van de 
mate waarin misbruik voorkomt is onderwerp van tabel 28. 
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Tabel 28: Het vet-bond tunson do 'chatting van de °manna van het 

uitheringsmishruik on do mate wnarin men dergelijke 

gip/alien kont. 

2.cl-inning  i misbruik: 
> 	tweedordo 

ca. do hplft 

Co. gentles-de 

cp. ennkwart 

< 	eenviifde 

kent neon of 

eon gown! 

47 	( 7)• 

80 	(12) 

155 	(24) 

189 	(29) 

186 	(29) 

kent versche1dene 

gown! Ion 

47 	(15) 

77 (25) 

92 (29) 

72 (23) 

25 ( 8) 

647 	(100) 	 313 (100) 

Tussen doze twee ponevens bestnat eon duidelijko 'omen-

hang (p<.001): paarmate men moor misbrulkeevat1en zegf 

to konnen. 'chat nmn het percentage mishruikers honer. 

Vervolgens in ton aanzion van onkel° specifieke 'Porton 

uitkeringen c.a. misbrulkvormen govraagd of men einarvan 

0 ,n/ellen kent. • 

label 29: Hot kennen van misbruik bij enkole uitknringen QM van onkel° 

misbruikvermen. 

kent 	;cent 	kent 	kent 
aeon 	P°M.f. 	 enkele 	wool totedl 

gert. 	gov . 	 geV. 	geV, 

zinkte-uitk. 	 649(66) 	87( 9) 	210(21) 40(4) 986(100) 
AOW 	 925(94) 	15( 2) 	35( 4) 	8(1) 983(100) 
hijntnnd 	 632(65) 	66( 7) 227(23) 46(5) 971(100) 

werklensheidsuitk. 	 566(59) 	74( 8) 252(26) 74(8) 966(100) 
nrh.ongesch.uith. 	 660(66) 	79( 8) 	213(21) 	45(5) 997(100) 
kinderbijning 	 899(93) 	22( 2) 	28( 3) 	18(2) 967(100) 

vordionsten nanst uitk. 

ten onrechte niet era/even 	544(55) 	108(11) 279(28) 52(5) 983(100) 

schijnverlating (hijstand) 	644(65) 	133(13) 	186(19) 	35(4) 998(100) 
ziehte, kwonl voorwenden 

nm inner uitk. to kriigon 	694(70) 	103(10) 	165(17) 	34(4) 996(100) 

Ook hior geldt weer dot slochEs weinigen zeggen near d4n 
gevnl to kennen; doorganns kent men ofwel goon ofwel 

verscheidnne envallen van misbruik. Daarbij springen or 

uit: 

• 	misbruik bij de werkIoasheidnuitkeringon: 



• misbruik bij bijstandsuitkeringen; 
• misbruik bij arbeidsongeschiktheidsuitkeringen; 
• misbruik bij ziekte-uitkeringen. 

Wanneer hot goat om misbruikvormen betnft het venial 
bijverdiensten die ten onrechte niet worden opgegeven, 
in mindere mate schijnverlating en het voorwenden van 
ziekte of kwaal. 

Het kan zijn, dot Steeds dezelfde ondervraagden bij de 
verschillende wetten misbruik waarnemen, moor het kunnen 
natuurlijk ook verschillendo personen zijn. 

Tabel_30: Het kennen van verscheidene gevallnn van mis-
bruik bij 6 wetten. 

i(ent verscheidene gevallen van  misbruik: 
bij geen der 6 wetten 
bij 46n  
bij twee  
bij drie of meer 

to tool 

499 	51 

125 	13 
127 	13 

222 	23 

973 	100 

Terwijl do helft van de ondervraagden bij goon van de 
voorgelegde wetten verscheidene gevallen van minbruik 

zegt te kennen, zegt 1 op de 4 dot men verscheidene van 
die gevallen kent bij tenminste drie onderscheiden 
wotten. Er bestaat overigens eon zeer stork verband tun-- 
son dit gegeven en de schatting die men m.lakt van de 
omvang van misbruik in het algemeen; als men ten aanzien 
van veel wetten moor dan edn geval van mishruik zegt to 

kennen, dan schat 60% de omvang van het misbruik zeer 
hoog; en am s men zegt bij goon der wetten dot to zien 
maakt 10% dezelfde schatting (p<.001). lietzelfde geldt 
ook voor de mate waarin men .  de drie voorgulegde mis-
bruikvormen on, zich been ziet (p<.001). 
Uit het totaal aan resultaten omtrent de perceptie van 
uitkeringsmisbruik kunnen, gezien the samenhangen, enkele 
groepen worden samengesteld, waarbinnen de opvattingen 
homogeen zijn: 

• degenen die de omvang van het misbruik els 'goring' 
waarnemen (41%); zij maken loge schattingen van het 
percentage misbruikers, men kent nauwelijks gevallen 
van misbruik; 

• degenen die do omvang als 'groot' zien: hoge 
schattingen, men zegt veel gevallen to kennen (31%); 

• eon tussengroep (28%). 
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totanl 

on don 

In doze par:up-ant wordt ingeonan op het verband tussen 

van ontduiking onerzijds on misbruik nnderzijds. 

Tithe! 31: Ilet verband tussnn de wflargennmen omvnng van beinstingent- 

duiking enerzijds on van nilkeringsmishrulk anderzijdn. 

Lercoptie  nmvano oitkeringsmishruik 

goring 	 middelm. 	root 	totnol 

LaEccIrtin_pmvong 
beInstingontduiking: 

goring 	 248(262) 	110(112) 	32( 32) 	390(412) 
middelmatig 	 86( 92) 	131(142) 	55( 02) 	272(202) 
gront 	 35( 4%) 	110(11%) 	154(16%) 	270(312) 

369(382) 	351(37%) 	241(25%) 	961(100) 

bowel op voorhond allerminst to verwachten bins dot do-

genen die de belastingontduiking els wljdverbreid want-- 

nomen ook non !mote omvang van het nitkeringsmishrulk 

Zion, blijkt dit doorgonns wet hot envoi (p<.001; 

0..47). Het is daarom mognlijk to spreken vain do moron-

nomen omvang vnn ontduiking on misbruik gezomenlijk. 

Vier-toe is non nionwe variabele goconstrueerd op basis 

van de twee din in tabel 31 zijn weergogeven, nl. de per-

ceptio van do omvang in het algempon. Do verdeling over 

doze vorinbeln is cols volgt: 

	

PercePtie omvang goring 	: 262 

" 	nogal goring: 20% 

" 	tootle 	 : 21% 

" 	nogal groot : 17% 

" 	groot 	 : 162 

4.3 Opinles over belastingontdulkIng en ultkeringsmisbrufk 
De opinion over belast I ngonttin k no on uitkoringsmis-

bruik betref Ion tune in elkoars verlenode lir/gentle 

ondorwerpon: wat men ervan vindt on in hoeverre men van 

men i ng is dot doorknow, moot worden opgetreden. H i graver 

is eon crook nonto I vrnoon oPstelti die moms belast ng-

ontdu k ng of ultkoringsmisbruil ■ apart golden, on noms 

hni do tezomen. De structunr wanrin do vragen worden be-

handeld Ii gt in rillEP Parr/gran(' dan onk lets enders clan in 

do v nor gnande 

4.3,1 Opinion ovor belastinaontduikinn 
Moot men nibs enrliJk °uneven ann de belastingdienstl 

De mening hinrover is to vinden in label 32. 



Tribe!, 32: Mening omtrent opgave aan de blasting-
di cost. 

silos eerlijk opgeven 	 684 	69 . 
niet cues eerlijk opeeven 	283 	29 
niets eerlijk opgeven 	 23 	2 

totaal 990 	100 

In beginsel spreekt een meerderheid zich er voor nit dat 
tales eerlijk wordt opgegeven. loch zegt hifna 1 op de 3 
dot dit niet zo strikt moot worden genomen. Hu is dit wel 
men algemene vraag. hoe de meningen liegee wanneer en-

kele redenen voor belastingontduiking worden voorgelegd 
blijkt uit tabel 33. 

label 33: De begrijPelijkheid en toelaatbaarheid van enkele motieven om 
belastingontduiking te plegen. 

niet begr., wel begr., 	begr. en 
niet toe- 	maar niet 	toelaat- 	totaal 
laatbaar 	toelaatbaar baar 

lemand 	belastine- 
5.11.1140k,ine omdat:  
-hij vindt dat hij to veel 
belasting betaalt 	 299 (30) 	608 (61) 	94( 9) 	1001(100) 
-hij ziet dot veel mensen 
in zijn omgeving zwart 
bijverdienen 	 331 (33) 	529 (59) 	75( 8) 	998(100) 
-hij vindt dot de overheid 	 • 
het belastinggeld niet 
goed bosteedt 	 351 (35) 	496 (50) 147(15) 	994(100) 

Het beeld ligt nu toch wel enders: steeds is er cen min-
derheid van 30-35% die belastingontduiking yolstrekt af-
wijst, men kleine meerderheid (50-60%) die wel begrip 
toont moor toch ontduiking afwijst, en eon kleine min-
derhoid 8-15%) die onder bepaalde omstandigheden be-
lastingontduiking toelaatbaar acht. 

In het verlengde hiervan ligt de mening omtrent de nood-
zaak van bestrijding van belastingontduiking, els weer-
gegeven in tabel 34. 
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!Mini 34: Honing over de nnodznak van bpstrijding van 

belnotingontduibine 

moot beslist tent arm wortion gednon 	774 	77 
mint zo erg nodig 	 190 	19 

bnlemaal nint nodig 	 40 	4 

totnal 	 1004 	100 

Eon duidolijkp menrderbeid toont zich bnslist vnor-

stander von bestrijdine, bijna non hwart reIntiveert 
di t. 

Indien echter wordt gevrongd of ook die vormen von bp-

lnslingontduiking die icier veel voorhomen (zeta!, bet 

,wort verrichten van klusjes) beslist bestrode,, monten 

worden don ligt de Pinning mem- vordeold. 

robe]. 34:  Opinie over de noodzanh van bestrijding von 

leen' voorkomondo vormen van belaslinpont-

duileing. 

moot bpslist wat ann worden gednan 

niet zo bnel erg nodio 

help's:Int niet nndia 

X 

455 	46 
427 	43 

117 	12 

to tacit 999 	100 

Nu blijkl or zolfs non mnprtinrbeid to zijn, din dp be-

strijdingsnoneiznak flint zo slerk annwezig acbt. 

tilt al doze resultaten komE Pen wat verworrend bneld 

',oar voren. Zolang het on beInstingontduihing in zin ol-

oomennbeid goat best:int or doorgnans non sterke of-

wijzing. Moor ;entire, moor snecifieke vrnonn worden 
Onsteld. Hordon de nnttopordnn beduidend genunnceerder. 

Voor de verdpre onalyses wordt met dip meer genuanceerdo 

opstelling grwerkt. De grow> ondervroagden kon don 
ondervereloold warden in One cnteonriel'in. 

• degenen die ;rowel in nlgemenn zin nls ten nanzinn 

von spocifinke ander-wee-nen beloskingantduiking of-

wijzon (42Z): 

• deoennn din zich onnuanceprd uitlaten. en yank wet 

begrin tonen voor (vormen van) belostingontduiking. 



zonder dat men ook meent dat ontduiking toelaatbaar 
is (31%); 

• 	degenen die ten aanzien van (verscheidene vormen 
van) belastingontduiking zeggen dat dit zowel be-
grijpelijk als ook toelaatbaar is (27%). 

Tenslotte is nog een vraag gesteld over het ontgafv1 van 
belasting, waarbij men door gebruik te maken van mazen 
in de wet minder belasting betaalt clan eigenlijk de be-
doeling is. 

label 36:  Mening omtrent het ontgaan van belasting 
tegenover ontduiking. 

ontgaan minder erg den belastingontduiking 
net zo erg 
ernstiger 

totaal 

n 	% 

380 38 
484 49 
134 	13 

998 100 

4.3.2 OPinie5 over uitkerinesmishruik  
In hoeverre men meent dot degenen met eon uitkering el-
len eerlijk op moeten geven bij de uitkerende instantie 
is onderwerp van tabel 37. 

label 37:  Pinning omtrent opgeven aan de uitkerende in-
stantie 

miles eerlijk opgeven 	 833 	84 
niet miles eerlijk opgeven 	 143 	14 
niets eerlijk opgeven 	 18 	 2 

totaa1 

11 	 % 

994 	100 

Net als ten aanzien van opgaven man de belastingdienst, 
is ook hi or een grote meerderheid voorstander van 
eerlijkheid In het verkeer met de uitkerende instantie. 

Hoe men denkt over enkele specifieke redenun on: misbruik 
to plegen blijkt uit tabel 38. 
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label 38: De begrijnelijklinid on toplaatboarheid van enkele motieven om 

misbruik to nlegen. 

nint bner. viol beer. 	begr.en 
4 flint ton- 	nint too- 	toe- 	 totes( 

leatboor 	lanthaar 	!anthem- 

m 'bre 1k omdot  
-hij meent dot zijn 

uitkering to leas is 	 321(32) 	597(60) 	80(8) 	998(100) 
-hij riot dot vent mensen 

in zijn ompeving dot oak 
done 	 408(41) 	546(55) 	33(3) 	987(100) 

Oak hier wordt het algemene beold ietwnt genunnceerdi 

eon meerdnrheid toont begrin moor acht misbruik toch 

flint tonlanthaar. 

Met (sett-etching tot de noodzaak minbruik to bestrijden is 

vrijwel exact dezelfde verdeling van °011ie, armee-

traffen els in tithe! 34 ten nonzien van belestingont-

&Diking is weergegeven: 84% mennt dot bestrijding 

benlist geboden is. 13% vindt dot tint zo nodig, 3% solo-

cool niet nodip. 

Met behulp van deze gegevens over de houding ten aanzien 

van uitkeringsmisbruik zijn Uric groepen to vormen: 

• dngenen die (nagenong) steeds misbrulk volstrpkt af-

wijzen (41%); 

• dogenen din (sons) misbruik toeloatbaar achten 

(21%); 

• non tussengroen die misbruik nfet toelantbaar acht, 

moor doorgeans wet begrijonlijk (38%). 

4.3.3 Redenen am med_of  neon ontduikinexmisbruik tn_YLtA02,9 
Er is de ondervrangdon een fors minket redenen voorgo -
lend om wet, of Joist mien belastingontduiking of uitke-

ringsmisbruik to plegen. Dambij is steeds gevraagd am 

nen to cloven in hopverro do genoemde radon de °nth -iv-- 

yr- anode onnsnrek. Do resultaten hiervon zljn weergegeven 

in de volgendo tabellen. Hierbij is in tabel 39 ender de 

kopjes ebelostingontduikine en "uitkeringsmisbruik" 

steeds anngegeven honveel respondenten rich al don nint 

anngesproken voelden door de genoemde motieven om gten 

belanting to ontduiken respectioveliik misbruik van uit -
keringen to moken. 



belastingontd. 	uitkeringsmisbr. 

reden spreekt 	reden spreekt 
zeer 	wet 	niet 	zeer 	wel 	niet 
can 	Ilan 	aan 	aan 	aan 	aan 

	

-- 	  

doorkruist eerlijke 	inkomens- 
verdeling 	 395 	444 	157 	417 	432 	147 

tarieven/uitkeringen redelijk 	86 	453 	453 	149 	551 	287 
kans op betrapping 	 186 	413 	396 	165 	441 	390 
icons op beboeting 	 193 	410 	388 	176 	431 	385 
cans op govangenisstraf 	 189 	335 	469 	168 	356 	457 

, 	  

belastingontd. 	en uitk.misbruik 

	

reden 	spreekt 
zeer can 	wel aan 	niet aan 

ondermijnt stelsel 	sociale 
zekerheid 	 492 	401 	103 
plicht zich to houden aan door 	 - 
het parlement gestelde regels 	320 	496 	175 
men moet zich fatsoenlijk 
opstellen tegenover overheid 	 275 	477 	241 

'Abel 39:  Redenen om geen ontduiking/misbruik to plegen. 

Vooral de uitspraken betroffende de inkomensvcrdeling en 
die betreffende verdediging van en conformering aan de 
maatschappelijke structuur blijken zeer can to spreken 

ale redenen om goon ontduiking en misbruik te Pleenn. 
Eenzelfde analyse is toe te passen op redenen em dit wel 
to doen. 

Tabel 40:  Redenen em wel misbruik to plegen. 

belastingontd. 	uitkeringsmisbr. 

reden spreckt 	reden spreekt 
zeer wel 	niet 	zeer wet 	niet 
can 	aan 	aan 	can 	can 	can 

tarieven zo hoog/uitkeringen 
zo bag 	 147 	341 	504 	76 	251 	658 
inkomens niet eerlijk verdeeld 	229 	361 	403 	174 	318 	492 
kleino kans op betrapping 	 70 	276 	639 	56 	264 	663 
lichte straffen 	 76 	254 	646 	68 	244 	663 
zoveol mensen doen het 	 69 	217 	693 	61 	191 	733 
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belastingontd. en uitk.mishruik 

reden 	uoreekt 

zenr man 	tint aan 	niet man 

overhnid verkwist gold tnrh 

moor 	 124 	 249 	 609 
overhnid gnrft gold ygrkeerd 

uit 	 189 	 368 	 117 

nvnehnid 'knit tevnel reonls 	152 	 385 	 443 

overheid 5telt zich nok niet 

nitijd fatonenlijk On 	 150 	 324 	 506 

Dnzo rnsultntrn yormon ern spiegnlhenld van die In tribe' 

39. Vonrol het orgumnnt von de onrerlijko inkomnnsvnr-

doling. on nrptonnntrn din op o'n minst non kritische on -- 

stoning tntmoovor do ovnrhoid inhouden, blijknn 

rnIntinf vnelvuldig non to sort:hen ols redenen am zich 

ann ontduiking of mishruik to buiten to goon. 

get Rehm)) non nrgumenten on wet of goon belasting te 

ontdoiken of trinbruik te pingen in onderwornen elan eon 

onnlynr. wanrbij Of:nee:win i5 van de ontwoorden die 1m-

Pliceren dot PCn rndon %rnr annsprenkt. gagolloon is in 

honverre non  beennld typo negument donrgoons in porn'- 

eve don wnl nruntievn zin blijkt non to snrekrn. 

Doorhit in vier tyoen nrgumentnn onderschnidnn: ho-

ref Condo dn inkomnuoverdnling. de hongtn van tnrinven 

on uitkerinern. de strafdrniqing nn de op5telling tenon-

over de ovnrhnid. 

Inbel 41: Do mate wonrin aruumentrn duldnlijk nanspreken bij hot wel of 

nint pleenn van 0.1:el:liking on michruik: 

argument 

contra 	pro 	5nnolt ()pen 

elrenn 	gingen 	duidelijke red 

-do vnrdnling von inkomnns 	371(37%) 130(13%) 	504(50%) 

-di, hongte van torieven. 

tritkeringqn 	 164(16%) 	149(15%) 	712(71%) 

-5trnfdroiging 	 224(22%) 	67( 7%) 	714(71%) 

-onstolIing teunnoyen d o  

ovochrid 	 408(41%) 	126(13%) 	471(471) 

DR ma to wanrin (In ntemfdreiginY nip argument annonrenkt 

hlitkt nunihnnknlijk Van de t4nOrenninn von de ander(); 

die oven- ion nrourninInn varmen doarnntlIgn" ern homopea" 

(wheel (ca0.38. 0.47. 0.36): dus dognnen din do invloed 



van ontduiking on misbruik op de inkomensverd,21ing als 

Positief (respectie'velijk negatief zien) behbon eon cor-
responderende hooding ten onnzien von de hoogte von 

tarieven on uitkeringen. on tegenover de overhoid in het 
algemeen. Doze drip gegevens kunnen wordon nomonqvvot 
ander de term 'identificatie met het vigerendo moot-
schnPpelijke stelsel'. Er is don eon droop o;Inwijn!;nor 
(28% von het to tool vormend) die ontduikinq on mit:bruik 
expliciet nfwijst omdat dnarmee het vigerrnde stolnel 

wordt aangetast: de inkomensverdeling, de ii :t onrede-
lijke druk van belostingen on premien oInmede hoc 
uitkeringen, hot gchele stelsel van secin1.1 zekerheid 

dienen to blijven zoras ze zijn; benlinninuon van hot 
PorIement on de overheid di priori geiierbiedic;d tn worden. 
Danrtegenover stnat eon kleinere groep .  ()%) die zich 
juist net met het stelsel identificeert: de vordoling 
von inkomens is iii et redelijk, evenmin do druk von be-
lostingen en de hoogte der uitkeringen, de overheid 

wordt gezien als verkwister, die zich nict redelijk op -
stelt. 
Door tussenin ligt eon grote croon (64%), die zich min-

der explicict in de one of andere richting uit'.;preokt. 

4,3.4 rrioriteit bestrijding ten opzichte von nndero erobloomz 
terreinen 

In de paragrafen 4.3.1 on 4.3.2 kwam eon nonunncenrd 
oordcel nanr voren over de noodzaak van bentriiding von 
belostingontduiking en uitkeringsmisbruik. In nlgemrne 
zin acht men bestrijding belist geboden, moor in nreci-
fieke situaties nuonceren velen dit stnndrunt. 
De vraag is nu hoe die bentrijdingsnoodzonk gczien wordt 
in het licht van nndere problnemterreinon. Keet mon din 
bestrijding don eon hoge, of juist eon prioriteit 

tee? 
Er is de ondervrnagden enn twaalftol problermoobieden 
voorgelegd, met het verzoek arm to geven of men de naupak 
daarvon belangrijker, net zo belangrijk of mindr he-
langrijk richt don bestrijding van ontduiking en 

misbruik. 
Over het geheel genomen worden van de 12 Prnblecmtcr-
reinen or 9 ints of veel belangrijker geocht don be-
strijding van ontduiking en misbruik, en 3 enignzins of 
duidnlijk minder belangrijk. Voornl de werkloosheidbe-
strijding, misdarldbestrijding en het deelmatigor beste-
den van overheidsgeldnn worden van groot gnwicht ezocht, 
vrouwenemancipatie juist nit. De overige probloomge-
binden verschillen quo toegekend gewicht wel lett:, moor 
nint zeer von belnstingontduiking en minbruik bij uit-

keringen. 
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Jebel 42.). Do prioritelt van bestrijding van ontdulking on misbruik ten 

opzi [Mu van de aanpak van endure probleemgebieden. 

toy. tegengaan 

ontduiking/misbruik 	totaal 
belong- net zo 	minder 

rijker 	betangr. belangr. 

-aanpak miliouproblematiek 

-tegongaan kernbewapening 
-vorminderen belastingdruk 
-beschorming privacy burger 
-aanpak aloohol/drupprobleem 

-bedwingen inflatie 

-bestrijden werkloosheid 

-onlossen minderhedenproblematiek 

-verminderen onveiligheid 
door miodead 

-beverderen vrouwenemancinatie 
-bovordoren doelmatiger besteding 
overheidsgelden 

-verminderen mate waarin overheid 

resets stolt 

276(28) 	538(54) 	186(19) 1000(100) 

4)9(43) 	299(31) 	248(26) 	966(100) 

287(29) 	514(52) 	184(19) 	985(100) 

329(34) 	460(47) 	192(20) 	981(100) 

380(38) 423(42) 	198(20) 1001(100) 

331(34) 	491(51) 	139(15) 	961(100) 

705(72) 253(26) 	28( 3) 	986(100) 

192(20) 	407(411 	382(39) 	981(100) 

	

435(45) 438(45) 	100(10) 	973(100) 

100(11) 	259(26) 	619(63) 	984(100) 

457(46) 	437(44) 	97(10) 	991(100) 

223(23) 	395(41) 	351(36) 	069(100) 

Dezu gegevons kunnen non indruk geven hoe zwaar mensen 
tillen can de bostrijdingsnoodzaak. Dit kan worden nage-

goon door te kijken near het Dental terreinen dot I odor 

belangrijk respectievelijk be1angrijkor wordt geacht. In 
tabel 43 is dit uitgedrukt in hot relatieve gewicht dot 

men hecht aan bestrijding. 

label 43:  Relatieve gewicht dot non bestrijding ont- 
dulking on misbruiti wordt tongekend. 

bestrijding ontduiking, misbruik relatief: 
van groat belong 	 419 	42 
van middolmatig belang 	 378 	38 

van goring belang 	 208 	21 

1005 	100 



4.3.5 Verbanden 

In de parografen 4.3.1 t/m 4.4.4 zijn de volgende eeetl -
yens besproken: 

de 	houding 	tegenover belastingontduiking (zie 

de houding tegennver uitkeringsmisbruik (zie 4.3.2); 
mate van identificatie met het vigerende moat-
schaPpelijke stelsel (zie 4.3.3); 

het relotieve gewicht van bestrijding van misbruik 
an ontduiking (zie 4.3.4). 

De eerste twee vertonen een duidelijke onderlinge samen-
hang (p<.001; c=0,37). Degenen die (nipt) ofkeurend 
staan tegenover ontduiking, staan doorgaans ook (niet) 
negatief ten opzichte van misbruik. Er lijkt dos sprake 
von een enkelvoudige opinie: de howling tegenover ont- 

. duiking en misbruik gezamenlijk. 

Daze houding hongt vervolgens weer samen met de attitude 
ten aanzien van het vigerende maatschoppelijke stelsel 
(p<.001; c=0,35): degenen die positief staan tegenover 
de inkomensverdeling, tegenover de hoogte van belasting-
terieven an uitkeringen an ten opzichte von de overheid 
wijzen ontduiking an misbruik of; an degene die over de-
ze zaken negatief denken zijn zeker niet afwijzend 
tegenover ontduiking an misbruik. Oak is er non tendens 
(p<.001; c=0,22) dat eon de bestrijding vooral QC,1 in-
gem e prioriteit wordt toegekend door hen die ontduiking 
an misbruik minder ernstig nemen, maar dot in natuurlijk 
niet verrassend. 

4.4 Contacten met belastingdienst, gemecnten, bedrijfsver-
eniging 
net is te verwachten dot de houding tegenover de door de 

overheid gestelde regels beinvloed word t door de er-
varingen die men opdoet met overheidsinstonties. De re-
sultaten die in 4.3.3 zijn beschreven geven zeker 
voedsel eon deze veronderstelling. Immers: de beoor-
deling van het overheidsoptreden levert voor velen pro-
an contra-argumenten om misbruik an ontduiking te 
Plegen. Vanuit daze gedachte is ook aandocht besteed 
aon cut:, in het geheel von de vroogstelling wel minder 
centraal staande, onderwerp. 
Op de terreinen van belastingen en sociale zekerheid 
wordt de overheid gerepresenteerd door met name de be-
lastingdienst, de gemeenten an de bedrijfsverenigingen. 
De wijze waarop de contacten met die instanting verlopen 
kunnen zeker op dit specifieke vlak de verhouding tunsen 
overheid en burger verslechteren ofwel verheteren. Nu 

ligt het niet in de bedoeling op basis van tilt onderzoek 
definitieve uitspraken te doen over de aard van die con- 
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lectern. Wel is getracht eon rear globale indruk to 

verkrijgen van het beeld dot men van de genonmele instan-

ties melt, vocir rover non dnar (de afgelopon jaren) 
contact MOO had. Daartili gnat het om twee espocten van 

dot boeld: of men meent at don niet correct behandeld to 

worden, en of de indruk bestant dot wat von opgeeft ook 

geconEroloord wordt. Omdat slechts weinigen dorgelijke 

contacten hadden, in het weinig zinvol de resultaten in 

nllerlei nadere analyses le betrekken. Daarom blijfk be-
r sproking van de rosultaten op dit gebied beperkt tot 
doze paragraaf. 

a. contoctern mot do helastinedionst 

Het begrip 'contacten: is in de °inmate rule gator-

muleord: post verzendon of ontvangen, condoling of tele-

fonisch contact hebben. Voorts is de 'belastingdionst: 

ongespecificrard °Oaten, en flint onderscheiden near by. 
soorten inspection. 

Yokel 44 Mato en nerd van contact met de belasting-

dienst 

goon contact 

olloan schriftelijk contact 

Cook) telefordsch/mondeling contact 

n 

428 43 

369 37 

203 20 

1000 100 

Eon kleino ornorderheid zegt contact met de belasting-

dienst to hebben gehad, vaak alleen schriftelijk. 

Van degunen die zeggen contact to hebben gehad richt zo-

nls nit tabel 45 blijkt, de overurote meerderheid rich 

correct behandeld. Hon beoordenld moot warden dat I op 
de 6 rich niet (altijd, voldoende) correct bohandold 

voolt, valt buiten het kader van dit rapport. Wet men 

precies yerstaat ondor incorrect handelen, hoe ernstio 

de voorvallen ruin, ken uit de resultaten niet afgelozen 

warden. Wat editor wel ongernerkt moot warden 15 dot 

ondernemers/zolfstandigen, din ook vaker dan onderen met 

de belastingdienst to :oaken 'whiten (pC.001/, venlvul-

diger sprokon van incorrecte behapdeling: 26% zegt niet 

(altijd, voldoencin) correct te zijn behandeld fp<.001/. 



Label 45:  Mate van correcte behandeling door de be-
lostingdienst. 

correct behandeld 	 466 	82 
niet helemanl correct, 
soms wel soms niet 	 56 	10 
niet correct 	 35 	6 
geen oordeel 	 15 	3 

572 	100 

Zo men contact heeft met de belostingdienst, zal daarbij 
vnak sprake zijn van opgaven door de belostingplichtige. 
De indruk die doze heeft van de controle daarop is weer-
gegnven in tabel 46. 

Label 46:  Indruk van de controle door de belostingdienst 

2  

weet niet of controle plaatsvindt 	148 	26 
goon controle 	 49 	9 
we! controle: 
-grondig 	 228 	40 
-niet grondig 	 54 	9 
-wept niet hoe grondig 	 93 	16 

572 	100 

Voor zover men een indruk heeft van de controle-activi-
teiten door de belastingdienst (3 op de 4 ondervraagden 
hebben dat), menen de meesten dot grondige controle 
Plaatsvindt. Eon op de vier denkt dot or niet wordt ge-
controleerd, of dot dit niet grondig geschiedt. In tilt 
opzicht onderscheiden de ondernemers/zelfstondigen zich 
niet von anderen. 

Rezien we het totale beeld, don ken worden geconclu-
deerd, dot ruim de helft von de bevolking op enigerlei 
wijze contact heeft (gehad) met de belostingdienst, dot 
men zich meestal correct behandeld acht, dot, voor zover 
door men zicht op heft, men meent dot or we' grondig 
wordt gecontroleerd. Net  (altijd, voldoendn) correct 
behandeld voelt zich zo'n 15% (bij ondernemers/zelfstan-
digen is dat 25%), 1 op de 5 mepnt dot or niet of niet 
grondig wordt gecontroleerd. 
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b, contacten no qemennte of hedriifsvereeiginq in_jqtr-
Land •ut oon tlitkerinci 

Slechts eon kleine minderhoid van de ondervrangden had 

in verband not eon uitkering de afgelopen jaren contact 
mot de gemeenta 05%7 of de bedrijfsvereniging (1627. 
Over de wijze van behandeling goat tube' 47. 

label 47: Mate van corrocte behandeling door gemeento 

respectievelijk bedrijfsvereniging. 

gemeente 	bedrijfsver 

correct behandeld 	 103 	70 	113 	72 
niut helemaal correct 

sums 14°1. soms nick 	 24 	16 	19 	12 
niet correct 	 17 	11 	20 	13 
goon oordeel 	 4 	3 	5 	3 

148 100 	157 100 

Eon duidelijke meerderhoid zegt zich correct behandeld 
to achten door gemeente of bedrijfsvereniging, I op de 4 

meant echter dot dit flint (altijd, volledig) het gavel 
is. 

In hoeverre men meant dal gedane opgaven oak aan contra-
10 onderhevig zijn blijkt nit tube! 48. 

Tol,el 4 8 t Indruk van control° door gemeente, bedrijfs-
vereniging. 

gemeente bodrijfsver. 
n 

meet niet of controls, plaatsvindt 40 27 	42 	27 
seen controle 	 16 11 	14 	9 
we! control°, 
-grand;g 	 52 35 	73 	46 
-n i et grandig 	 15 10 	10 	6 
-went nick hoe grondig 	 25 17 	18 	11 

148 100 	157 	100 

Hier komt nenzelfde beeld near voren als bij de be-

lastingdienst. 2o eon eon indruk van de controle-activi-
teiten van gemeente en bedrijfsvereniging henft, denkt 

men meestal non eon goondige controle. Eon minderheid, 



15-20%, meent dot niet of niet grondig oecontroleerd 
wordt. 

c. Conclusies 
Het beeld dot de ondervraogden, zo zij contact hebben of 
hodden net bnlostingdienst, gemeente of bedrijfnver-
eniging, 	von die 	instanties hebben is doorgoons 
positief. De meesten menen correct to warden behondeld, 
en voor zover men door zicht op zegt to hebben, dot oP -
goven grondig gecontroleerd worden. Steedn is or non 
minderheid van 15-20% die zich niet (altijd, voldoende) 
correct behondeld acht. Eon even !mote gro,p meent dot 

opgaven niet of niet grondig warden gecontrolnerd. 
Opmerkelijk is dot het oordeel op deze anpecten, hoewel 
het telkens andere groepen ondervroagden betreft, vrij 
eensluidend is of het nu contacten betreft not de be-
lostingdienst, de gemeente of de bedrijfsverenioing. 

4.5 Samenhangen 
In de paragrafen 4.1 t/m 4.3 zijn een oontal gegevens go -
combineerd tot indices: 

• de opinie omtrent de belastingdruk op hst eigen in-
komen; 

• de opinie omtrent (d4)nivellering; 
• de opinie omtrent de hoogte van uitkeringen; 
• de perceptie von de omvong van belaqtingentduiking 

en uitkeringsmisbruik; 

• do opstelling tegenover ontduiking on mbruik; 
• de houding ten opzichte von het maatschonpelijk be-

slot. 

De verbonden tussen doze indices zijn weerononven in to-
bel 49. 

Tabel 49:  Verbanden tussen de opinies over belosting (-ont-
duiking) en uitkerings(misbruik). 
(contingencv-coefficienten) 

a. opinie belastingdruk 
b. " 	(dd)nivellering 	.12 	- 
c. " 	uitkeringshoogte 	.12 .25m - 
d. perceptie omvong 	 .15K .11 	.26K 	- 
e. houding ontduiking/misbruik 	.15K .12 	.18K 	.07 	- 
f. " 	maatsch. stelsel 	.08 	.06 	.20K 	.08 	.35N 

M) p < .001 
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Do hooding tegenovor ontduiking en misbruik bliikt nau -
welijks vorband to houden met do wnarneming van de om-
Yong van die vorschlinseien. Met andera woorden, degenen 
din veol misbruik on ontdoiking zion denken dnar niet 

enders over don mensen die woinig waarnemon. Wel is er-
verband met do opinies over de hoogte van de belasting-
druk on uitkeringen, on veoral met de opstelling 
tone:lover het maatschoppelijk hostel. 

Do samonhang tosser: al doze gegovens on de achtergrand-
konmerken is weergegeven in tabal 50. 

Tebel  50: Rolotie tossen de opinies over belasting(ontdoiking) on nit-
kering(smisbruik) enerzijds en achtergrondgogovens anderzijds 

leef- go- 	semen!. woonpl. pal. 	gods- ink. soc. 
tijd slacht verband 	 voork. dienst bran cc. 

status 

opinie: 

• -bal. op eigen 
inkompn 	 .09 	.02 	.01 	.13 	.15X 	.06 	.11 	.06 

-(dd)nivel- 
baring 	 .11 	.16x 	.09 	.10 	.34x 	.06 	.281* 	.331* 

-hoogte uit- 
keringen 	 .11 	.154 	.1614 	.17 	.36x 	.08 	.321* 	.3114 

- 0mvaag ontd./ 
misbruik 	 .19x 	.12 	.05 	.16 	.22x 	.11 	.2014 	.24X 
heuding t.o.v.: 
-ontduiking/ 
misbruik 	 .11 	.06 	.06 	.16 	.20 1* 	.11 	.15 	.18 
-mantschap. 

hostel 	 .1714 	.02 	.04 	.13 	.15x 	.11 	.12 	.151* 
-Prioriteit 
bestrijding 	.09 	.08 	.09 	.13 	.17X 	.04 	.12 	.11 

M) p< .001 

Vooral de politieke dimensin blijkt van belong: de OPi -
nies on waarnendngen hangen steeds not de positie op da-
ze as semen. Andere verbondon, vooral die mot inkomens-
bron on socinal -economische status: liggen in dezalfde 
ordo von groottn, moor doorgaans (lets) lager." Dnarbij 
dient bedacht to worden dot daze kenmerken onderling ook 
samenhong vertonen (zie 3.4). 

62  Doewel contingoncy-coefficienten niat zondor :neer 

vergeleken mogen worden, is dit hier we' mogelijk. 
omdat doze vnrinbelen (ongoveor) hetzelfde aantal 
categoriegn bobber). 



De overign achtergrondkenmerken vertonen goon of alleen 

nu on clan non duidelijk verband met de opinies. Voorzo-

ver dot wel het geval is, kan het verkloard worden door 

man 'tussenliggende' variabele. Bijvoorbeeld: moor 

vrouwen clan mannen zijn voorstander vo. nivellering 

(c..1(). Dit wordt verklaard doordat vrouwen oververte-

genwoordigd zijn in die groepen (uitkerh,gstrekkers an 

'vooral nndere inkomensbronnen zoals alimentatie) waar de 

wens tot nivellering zeer stork leeft (hij bijna 80%, 

elders ligt dot op 60%). 

Hoe liggen de opinies nu verdeeld op de Politieke dimen-

sie? Dot toont het overzicht in tabel 51. 

Tnbel  51:  Verdeling van de opinies moor politieke voorkeuren 

CDA PvdA VVD D'66 kl. links 	anders 	goon totaal 

(kl. rechts) 

-bolastingdruk op 

eigen ink. hoog 49% 	45% 57% 	40% 	33% 	 36% 	59% 	504 
-wens tot (ver- 

dere) nivell. 	614 	85% 43% 	62% 	92% 	 54% 	68% 	65% 
-wenn tot deni- 

vellering - 	 7% 	1% 20% 	9% 	3% 	 10% 	5% 	8% 
- uitkeringen 

tin hoop 	 48% 	24% 72% 	55% 	16% 	 54% 	33% 	46% 
- uitkeringen 

to long 	 16% 	32X 	74 	11% 	40% 	 16% 	30% 	21% 

- ontd./misbr. 

omvangrijk 	 32% 	31% 50% 	37% 	30% 	 42% 	28% 	36% 

-ontd./misbr. 

goring 	 47% 	50% 29% 	44% 	51% 	 36% 	50% 	44% 

- tolerant t.o. 

ontd./misbruik 	27% 	44% 29% 	30% 	51% 	 19% 	30% 	27% 

-afwijzend t.o. 

ontd./misbruik 	53% 	49% 58% 	40% 	29% 	 56% 	45% 	50% 
- zeer negatief 

t.o. mnatschap. 	5% 	10% 	6% 	6% 	17% 	 7% 	13% 	8% 

-zeer positief 

t.o. maatschap. 33% 	26% 27% 	23% 	15% 	 31% 	21% 	26% 

-hoge prioriteit 

bestrijding 	44% 	40% 51% 	3i% 	15% 	 56% 	41% 	43% 
-zeer loge prio- 

riteit bestrijd. 20% 	23% 15% 	28% 	27% 	 14% 	22% 	20% 

Alle verschillen overziende tekent zich het volgende of. 

Het one uiterste qua opinies wordt gevormd door dngenen 

die zich met de VVD verwant voelen: de belastingen on 

uitkeringen zijn to hang on to zeer nivellerend, ont-

duiking on misbruik worden afgewezen, men staat sterk 
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nchter het maatschappelijk bestol. bestriding henft lie-
ge Prioriteit. 

Ann de andere kant springt 'klein links' eruitt do be-

lastingdruk is niet to hoog, net amain aim de uit-
keringen, verdere nivellering is gewenst. men stoat 

tolerant ten apzichte van ontduiking en misbruik, din 
ook niet not prioritoit bestroden hoeven to worden, mon 

stoat kritisch tegenover het maatschappelijk hostel. 
Tussen doze extremon zijn twee andere opvattingen to on-
derscheiden: de aanhangors von het CDA on 'andere' oar-
tijen (en. klein rechts/ die qua opinies in de richting 
goon van de VVD, en 066, PvdA on personen fonder poli-
tieke voorkeur die wat dichter bij 'klein links' 'teen. 
De VVD-groep bevat relatief vcel ondernemers, personen 
in do loeftijd von 41-64 jaar, met honer° sociaal-ocono-
mische status. 

Do 'klein links' groop daarentegen omvat sneer uitke-
ringsgerechtigtion, mensen not andere inkomensbronnen 

(alimentatin), 18-10 jarigen. wonend in de grate steden 
in het Heston van Nederland. 



RESULTATEN: OPINIES OVER SPECIFIEKE MAATREGELEN TEGEN 

H/SERU/K 

Maatregelen tegen misbruik kunnen uiteenlopende gedann-
ten aannemen. Zo ken de wetgeving terznke von be-
lostingen, uitkeringen en subsidies zodanig gewijzigd 
warden, dot misbruik onmogelijk wordt gewookt. Kern-
woorden in dit verband zijn 'vereenvoudiging', 'ver-
groving', 'forfnitering'. 
En andere aanpak ligt op het terrein von do control. 
Controlevormen kunnen in twee timen wordon ondernchei-

den. Ten eerste ken controle plaatsvinden bij de be-
trokkene zelf. of in diens omgeving (werkgevor by.). Ten 
tweede ken bij andere (semi-)overheidsorgonen informatie 
worden opgevraagd: we spreken clan over genevensuitwis-
soling binnen de overheid. 
Een verlengstuk van controle wordt gevormd doer de toe-
Passing van sanction. 
Welke maatregel ook wordt genomen, steeds zijn door ook 
bezwaren can verbonden. In dit onderzoek wordt getrncht 
eon idee to krijgen van de mate waarin men bepoolde moat-
regelen acceptnbel acht, gezien ook de bezworen die men 
ertegen Icon opperen. Het uitspreken von wenselijkheden 
wordt op die manier minder vrijblijvend gemookt. 

5.1 Vereenvoudiging van het stelsel 
Vereenvoudiging is eon nogal rndicnle manier am tegen 
ontduiking en misbruik op to treden. Hoewel vereenvou-
diging op zeer uiteenlopende wijzen gerealineerd kan 

warden. zal steeds het resultant zijn, dot de bestaando 
verfijning in regelgeving -bedoeld om rekening to kunnen 
houden met allerlei (bljzondere) omstondigheden- wordt 
opgeofferd. flit ken strijdig zijn not de belangen von 
degenen die in die omstandigheden verkeren, moor nookt 
het anderszins onmogelijk om ten onrechte eon beroep to 
damn op de non de regeling verbonden tegemoetkomingen on 
voordelen. 

flit dilemma is in algemene termen voorgelegd non de 
ondervraagden, zowel ten aanzien van het belostingstel-
sel als ten aanzien von het stelsel van sociale ze-

kerheid. 
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jgbol  52:  °oleic over vereenvoudiging van belasting -
stelsel on stolsel social° uitkeringen. 

belasting- stelae! 
stelsel 	soc.zekerh. 

% 

9 etennvaadiaiegi 
-zonder moor voor 
-alleon voor aim ontdui-

king/mishruik grate 

vormen aanneemt 
-render meer tegen 

-enders 

571 	59 	539 	55 

210 	21 	237 	24 
155 	16 	177 	18 

17 	4 	29 	3 

973 	100 	982 100 

Eon grote meerderheid spreekt zich Ivdcfr 	wit, soma 
echter not de kwalificatie dat alleen tot veraenvou-

dicing moot warden overgegnan Indian het misbruik grate 
vormen aenneemt. 

Duo zoleng doze problematiek in algemene zin can do ordo 

!ter& gesteld, liggen de opinies duidelijk in de 
richting von eon eenvoudiger fen doorzichtigerl stelsel 
von heffingen en uitkeringen. Verwocht meg warden chit 

eon coder beeld zal ontstaan Hanauer door vereenvou-
dieing de °igen belangen worden geraokt. 

in dit verband can worden herinnerd eon de in 4.3 gepre-
senteerde bevindingen: 

• 'de overhoid stelt tevent regain', rept 56%! 

'het vorminderen van de mate wear In de overheid re-

gels stelt' wordt door 644 mins1ons not zo belong-

rijk gevonden els bestrijding van antduiking en 
misbruik. 

Doze percentages !Amen overenn met de hi inn 60% die zon-
der meer voor vereenvoudiging is. Bit loopt op near 80% 
aim daarmee omvangrijk misbruik ken warden terugge-

drongen' 

De vraag is of degenon die (gekwalificnerd) voorstander 

van vereenvoudiging in het belastingstelsel zijn, het-
zelfde standpunt zijn toegedaan ten aanzien van het 
stelae], van social° zekerheid. Dat blijkt doorgaann wet 
hot geval fpf.000, radon om verder de volgende groepen 
to onderscheiden: 

• degenon die steeds zondor meer voor vereenvoudiging 
zijn (48%); 



degenen die op eon of beide terreinen zich tegen 
vereenvoudiging uitspreken (11%); 

degenen die zeggen alleen voor to zijn Indian daar-
mee omvongrijk misbruik tegen kan warden gegann 
(21%). 

5.2 Controle 

Controle kon leiden tot overlast voor de gecontroleerde, 
of kan bezwoorlijk zijn vanuit privacy-overweeingen. Ten 

onnzien van eon fl ink anntal controlemodnliteiten is ge-
vroagd of men daar at don niet bezwaren tegnn heeft, an 
zo ja, of die bezwaren zo sterk zijn dnt men die contro-
levormen ook afwijst. 

We zullen de gestelde vragen aflopen, woorno de resul-
taten analytisch worden bekeken. 

Eon viertal controlevormen is voorgelegd, apart op het 
terrain van belastingen (Tabel 53: Controle door de be-
lastingdienst) en het gabled van uitkeringen (Tabel 54, 
Controle door socinle dienst en bedrijfsvereniging). 

Tabel  53!  Bezwnren tngen controlnwijzen van belastingdienst. 

goon 	wel bezw. grote 
bezw. moot toch bezw., 

gebeuren 	moot niet 
gebeuren 

to tool 

-nnn huis komen controleren 	724 (72) 171 (17) 108 (11) 1003 (100) 
-bij werkgever gegevens 
opvrngen 	 773 (78) 119 (12) 85 ( 9) 	977 (100) 

-bij ondere overheidsdiensten 
informatie inwinnen 	 661 (66) 183 (19) 148 (15) 	1002 (100) 

-bij bank, giro gegevens 
opvrogen 	 515 (51) 196 (20) 288 (29) 	999 (100) 

Steeds zegt eon meerderheid goon bezwaren to voelen tn-
gen de genoemde controlevormen. Slechts een kleine min-
derheid (rond de 10%) voelt zodanige bezworen, dot men 
dergelijke controlevormen afwijst. Enn uitzondering 
vormt editor het opvragen von gegnvens bij bank en giro: 
dan is or eon beduidende minderheid van bijno 30% die tilt 
afwijst (p<.001). 
Omdat de antwoorden over controle door de belosting-
dienst doorgaans overeenkomen met die over controle door 
sociale uitkeringsinstanties (p<.001), kunnen doze 
warden gecombineerd. 
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label 55:  Bezwaren tenon cantrolewijzen van sociale dienst on bedrijfs-
verenigine 

(rusnen haoldes de percentages per controleuijzn) 

goon 	wet bezw. grate 	totaal 
bnzw. moot loch bezw, 

gebouren 	meet niet 

gebeuren 

-nan huis komen controleren 	726 (73) 172 (18) 	98 ( 9) 
-bij (vrongern) uorkgever 
gegevens opyragon 	 760 (77) 138 (14) 	84 ( 9) 
-bij andere overheicindiensten 
informatie inwinnen 	 677 (68) 198 (20) 124 (12) 

-hij bank. giro gegevens 
OpYrOgen 	 513 (52) 200 (20) 282 (28) 

996 (100) 

982 (100) 

999 (100) 

995 (100) 

Vervolgens zijn or zes situatios voargolegd die be-
trekking hebbon op contrails: 

• het uitwisselen van gegevons tussen belostingdienst, 
bedrijfsveronigingen. sociale diensten en subsidie-
gegevens. eventuent not behulp van de computer; 

inyoaring van een fiscaal nummer, dat steeds bij be-

lastingaangologenhecien vmrdt gebruikt. near oak by. 
mock warden opgegoven bij aanvraag huursubsidio of 
studiefinanciering. 

• invoering van con sociaal-fiscaal nummor (sofi-

nummer) voor rowel belantingaangolegenhodon aim voor 
ellen wet met uitkeringen to oaken boon; 

invoering van eon social° zekorheidskaart die ann de 

werkgover of vitkorende instantio moot warden afge-
ocean. 

• het houden van gecombineerde controlos. zoals ver-

keerscontrole door de politic. waarbij tegclijkor-
tijd ander° diensten controln verrichten by. terzake 
van motorrijtuigenbelasting. zwart werken naast uit-
kering. enz.: 

special° actios gericht en non bedrijfstak of - groeP 
(by. actie Schuimkrilag. Goudtand). 

Voor de preCiOZO NijZO waarop doze situaties zijn genre -
sentoerd zij verwezen near het enguateformulier. In ta-
bel 55 staan do resultaten oar-meld. 



inbel 55: Bezwaren tegen op controle gerichte mantregelen. 

gnen bezw. wel bezw. ernstige 	totaal 
moet zeker moot toch bezw., 
gebeuren 	gebeuron 	meet flint 

gebeuren 

- Oegevensuitwisseling 

binnen de overheid 
-fiscnnl nummer 
-socinal-fiscnal nummer 
-socinle zekerheidsknart 
-gecombineerde controles 
-specinle acties 

590 (59) 
609 (63) 
540 (55) 
644 (65) 
590 (60) 
735 (74) 

312 (31) 
200 (21) 
217 (22) 
193 (20) 
173 (17) 

203 (21) 

91 ( 9) 

166 (15) 
234 (24) 
148 (15) 
229 (23) 
54 ( 5) 

993 (100) 
975 (100) 
991 (100) 
935 (100) 
992 (100) 

992 (100) 

Ook hier komt in 6 van de 7 situmties naar voren, dot 
slechts men kleine meerderheid gben bezwaren voelt, ter-
wijl steeds eon minderheid (wisselend van 5-24%) ern-
stige bezwaren heeft tegen dergelijke maatregelnn. 
Doze minderheid 'is vooral groot als •  het cant am een 
sofi-nummer an om gecombineerde acties (p<.001). 

Het bestaan van een betrekkelijk stable]. antwoordpatroon 

bij de vragen die op controle betrekking hebben doet 
vermoeden dot het steeds dezelfden zijn die geen, nnige 
of ernstige bezwaren gevonlen. Inderdaad blijkt sproke 

van doorgnans consistente antwoordpatronen (p(.0001), 
rotten am at doze antwoorden te combineren tot pen index, 
die anngeeft in hoeverre men . allerlei controlnvormen al 
clan niet bezwaarlijk acht: 

degenen die (vrijwel) steeds nangeven peen enkel be-
zwaar te voelen (69%); 

degenen die (nogal) Yank zeggen zeer ernstige be-
zwaren te hebben (18%); 

eon tussengroep die minder eensluidend in nntwoord 
is (13%). 

5.3 Wet gewicht van mogelijke negntieve eccnomische an so-
ciale gevolgen van bestrijding 
Misbruikbestrijding kan strijdig zijn met economische 
belongen (zoals werkgelegenheid) of socinle cool-
stellingen (zonls bescherming positie minima). Zo wordt 

by. wel beweerd dot sommige bedrijfstakken drijven op de 
kurk van het zwarte geld, terwijl ook de moiling to be-
luisteren volt dot zwart werken nanst can uithering de 
enige manier is om het hoofd boven water to houden. 

57 



58 

-zwart geld near 

buitonland. on- 
gunstig nor economic 	64 (6) 

-aanpak bedriiveno 
•erkloosheid 	 77 (8) 
-aonpak banken, 

geloofwaardigheid 
Nederlandsa bankwezen 	60 (6) 

In hoeverre moot no hot belong von misbruikbestrijding 
wiiken, als doze ook nogatieve gevolgen heeft in mindere 
of meerdero mate? 

Over de afweging ten oanzien van de •ogelijke schade op 
economisch terrein zijn drie sitontios voargelegd: 

• maatregelnn tegen belastingontduiking kunnen ertoe 

leideo dot eon deal van het zwarte geld near het 

buitenland verdwijnt, hetgeen ongunstig is voor do 
economic:: 

• dergelijke mnatregelen kunnen tot gevolg hebben dat 
veel bedrijoen die drijven op het zwarte geld het 
moeilijk krijgen waardoor mensen werkloos warden: 

• ale banken warden aangnpakt omdat ze betrokken zijn 
bij het zwart-geldcircuit kan de geloofwaardigheid 

van het Nederlandse bankwezen warden aangetast. 

Tabel 56:  Optreden tegon belastingontcluiking ale dat oak negatieve ge-
volgen op economisch terrain heeft. 

niet optr. 	alleen niet altijd optr. 
tegon ontd. optr. als 	oak ale neg. 
als or ook 	neg. gevolg. gevolg. 
neg. gevolg. ernstig 	ernstig 
zijn 	 zljn 	 zijn 	totaal 

320 (32) 	611 (61) 	995 (100) 

382 (38) 	535 (54) 	994 (100) 

195 (20) 	736 (74) 	991 (100) 

Slechts pen kleine minderheid meant dat bij het bestaan 

van negatieve gevolgen don maar van bestrijding moot 
worden afgezien. Daarentegen is or eon meerderheld die 

optreden gebodon acht, zelfs al leidt dat tot negatievn 
effecten voor de economic,. 

Ook hier is sprake van redelijk consistente antwoorden: 
degenen die bij de one vrnag anngaven 'niet optroden ,  
zeiden dat doorgaans oak bij de endure vragen. en ander-
som (p<.001). 



Er zijn don ook weer drip groepen gevormd: 

• degenen die (overwegend) de voorkeur geven oan 'niet 
optreden' bij negatieve economische gevolgen (8%); 

• degenen die zich (overwegend) uitspreken voor altijd 
optreden (621'.); 

• een tussengroep die minder uitgesproken is (301'.). 

Aim moatregelen tegen uitkeringsmisbruik wordcn genomen, 

Icon dot ertoe leiden dat geld wordt teruggevorderd bij 
an boetes warden opgelegd aan mensen die tot de 'minima' 
kunnen Norden gerekend. Het is denkboar dot dit voor 
sommigen een reden is em den maar gnen maatregelen to no-
men. 

Tabel  57: Optreden tegen misbruik bij uitkeringen, ook 
bij 'minima'. 

•afzien von maatregelen 	 73 	7 
-wel mnatregelen, soepele 

toepassing 	 651 	65 
-fors optreden 	 277 	28 

1001 	100 

Er blijkt nauwelijks ondersteuning veer de stalling dot 
moat worden afgezien van maatregelen tegen misbruik uit 
'sociale' overwegingen. Maar ook de grnPp die voor-
stander is van een fors optreden vormt eon minderheid. 
Meestol houdt men men genuanceerd standpunt eon: 
bruik moot steeds worden bestreden, moor niet hard en 
zonder aanzi ens des Persoons. 

5.4 Sanctietoepassing 
Belastingontduiking en uitkeringsmisbruik kunnen -oak 
worden tegengegoon door bestraffing von degenen die eroP 
worden betrapt. Gepoogd is pen indruk to krijgen von wot 
men els geeigende sancties voor ogen heeft. Daartoe zijn 
8 situaties voorgelegd, die steeds OP eon cnkel aspect 
von elkaar verschilden: of het belostingontduiking don 
wel uitkeringsmisbruik betrof, of het cm een klein I,,, 
drag (f. 1000,-) of een groot bedrag (f. 100.000,-) 
ging, of het iemand betrof die voor het eerst ward bc-
trapt of eon persoon die al vaker was betrapt. 
Steeds is gevraagd wat in dot geval zou moeten gebeuren: 

• geheel niets; 
• alleen olsnog betalen of terugbetalen; 
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• oak non een boete van minder don 100%; 
• oak nog eon beet° von 100%; 
• ook nog non boot° van moor den 100%; 
• ook nog eon (korte) govangenisstraf. 

label 58:  5trafwaard10heid 	von 	verschillende 	tynen 	ontduiking on 
misbruik. 

reactio 

helastingontduiking 	uitkeringsmisbruik 

1.1.000.- 	f.100.000.- 	1.1.000.- 	f.100.000.- 

La 	vaker 	le 	vaker 	le 	vakor in 	vaker 
hoer betr. 	keor betr. 	hoer betr. Meer betr. 
betr, 	heir. 	 betr. 	heir. 

-niet5 	 118 	14 	15 	5 	99 	17 	19 	9 
-alsnog/terugbet. 	608 120 	364 	49 	598 120 	359 	46 
-ook: boat° <100% 	215 386 	407 285 	216 410 	353 	278 
-oak: beet° 100% 	44 250 	114 250 	57 207 	113 	216 
-oak; boete >100% 	11 185 	51 215 	17 166 	71 	227 
-00k: gev.straf 	6 	47 	43 192 	9 	70 	80 	218 

1002 1002 	994 996 	996 990 	995 	994 

Het °erste wet opvalt is dot or nauwelijks verschillen 

zijn in de beoordeling van slrafwaardigheid van be-
lastingontduiking enerzijds, on die van misbruik bij 

uitkeringen in analog° situation anderzijds. 
In alle voorgelegcle situaties zijn or slechts ueinigen 
die menen dat or geheel niets meet gebeuren. Oak aan ge-
vangeninstraf denkt men niet snot. Alloen in de 

ernstioste situatie, waarin het goat om eon groat frau-
debedrag en eon dader die al vaker betrapt is. volt weer 
noiging tot govangenisstraf to bespeuren (bij zo'n 20% 
van de ondervraagdon). 

Gomiddeld geaproken spelon zowel de oilman° van het frau-
debedrag als het felt of de cinder wet of niet eerder is 
betrapt con rot bij do zwaarte van de to nelson maatre-
paten. De zwaartepunten in de verdelingen on • de • 
antwoordcategorionn (medianen) liggen am s valet: 

• perste keer betrapt. klein bedrag: alsnog betalen 
respeetievelijk terugbetaling; 

• °erste kenr betrapt groat bedrao) alsnog betalen ,  

terugbetnling, eventueel met bunko < 100%; 
• vaker betrapt, klein bedrag) oak boete <100%; 
• vaker betrapt, greet bedrag: ook boete van 100%. 

Ten behoove van nadere analyse Is gepoogd allereerst to 
bezien of do mete van punitiviteit, dot is de neiging om 



straffen toe to passen, tegenover belastingontduiking 
samenhongt not de punitiviteit bij uitkeringsmisbruik. 
Doortoe zijn indices geconstrueerd, die nongeven in hoe-

verre men consequent tot de groep behoort dip neigt tot 
relotief lichte respectievelijk zwore sanctics. Dit is 
!mart gebeurd veer belostingontduiking on misbruik. 
Het blijkt don dot degene die behoort tot de groeP die 
relatief 1ichte (respectievelijk swore) straffen voor-
stoat op belnstingterrein, doorgaans bij uitheringsmis-

bruik non novenante positie innnemt (p<.0001). 
Om deze reden kan gesproken worden van olgehele 
punitiviteit. Voor nadere analyse zijn drie groepen on-
derscheiden, 

• non groep met personen die tot het opleggen von re-
latief lichte straffen en maatregelen geneigd zijn 

• non gronp met Personen die voor relatief swore 
straffen opteren (16%); 

• non middengroep (28%). 

Op het terrein van sanctietoepassing is no non vrang 
gesteld betreffende de achtergrond van de dnder. Stel 
dot twee personen ieder voor f. 10.000,- belasting ont-
duiken. En van hen verdient per jaor eon ton, de ander 
30.000 gulden. Is de belastingontduiking door de veel-
verdiener nu ernstiger don die door de minder 

verdienende? 

label 59:  Ernst von belastingontduiking door veel, respec-
tievelijk minder verdienende. 

-beide even erg 	 613 	62 
-door iemand not inkomen van f.100.000,- erger 334 	34 
-door iemond met inkomen von f. 30.000,- erger 	47 	5 

994 	100 

Hoewel de meesten menen dot de inkomenspositie van de 
belastingontduiker or niet toe doet, is or toch eon be-
hoorlijke minderheid die ontduiking zwaarder wil nanre-
kenen els het iemand betreft die veel verdient. 

5.5 Maatregelen on de 'fair-play' gedachte 
De overheid kon gebruik moken van mogelijkheden die zich 

slecht zouden laten rijmen met de idee von 'sportivi-
telt'. Zo zijn or vroagtekens to zetten bij het gebruik 
van anonieme tips over misbruik von derden. Oak het go- 
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bruik maken van toevallige. in eon ander vorband verkre-

gen. kennis over misbruik is eon nick zonder meer 

uitgenmakte kwostie. Hierover zijn vragen gesteld, als-

model over een generaal pardon voor belastingfraudeurs 

(vergelijk de 0elgischas 'fiscale amnestin'). 

In hoeverre moot de ovorhoid gebruik maken van anoniemo 

tips? 

bet 60:  Gobruik van anonieme tips. 

n 	11 

- altijd onderzoek instellen 	 320 	32 
- falcon anderzoek instellen als 

do rook ernstig lijkt 	 433 	43 
- tips render mner negnron 	 244 	25 

Een duidelijko meerderheid meent dot anoninme tips niot 

zonder moor terzijdo moeten warden geschoven. Dit bete-

kent echter nict dat or altijd op meet warden ingegaan: 

van dngenen die hot gebruik niet ofwijzon. stollen de 

meesten dot het don wet moot groan am ernstige govollen. 

Meet toevallig verkregen kennis over fraud°, by. ale er 

ingobroken is in can bank on or blijkt rich zwart geld in 

de kluizen to bevinden. eel of niet warden gebruikt? 

label 61:  Gehruik von toovollig verkregen kennis over 

fraud's. 

- niet gebruiken 	 66 	7 

-alleen gchruiken els de anal( 

ernstig lijkt 	 297 	30 
- zonder moor gebruiken 	 631 	63 

994 	100 

Doze kwestie ligt kennelijk niet moeilijk: vrijkiel een-

ieder meant dat dergelijke kennis moot worden gebruikt, 

zij het dat ook bier eon niet onaanzienlijk deal van de 

voorstanders ohs voorwaardo stalk dat het em ernstige 

zaken meet goon. 

997 	100 



Enn genernal pardon houdt in (dot hoeft no altijd maar 
het is wel zodanig gepresenteerd) dot belnstingfraudeurs 
zich kunnen melden, ze warden den niet ge5traft sear 

moeten alleen het ontdoken bedrag nlsnog yoldoen. Dit is 
wellicht niet rechtvaardig tegenover degenen die nitijd 
correct bun belasting betaalden. Vindt men desondanks 
eon genereal pardon eon zinnige gedachte? 

label 62:  Opinie over eon generanl pardon. 

-zinnig idee 

-geen zinnig idee 
709 	71 

285 	29 

994 100 

In beginsel beschouwen velen eon genernal pardon els eon 
zinnige gedachte. 

De conclusie ken luiden. dat -althnns ten aanzien van de 

voorgelegde situaties- steeds eon duidelijke meerderheid 
meent dat de overheid niet 'onsportief' to work zou 

Doze drie vragen zijn gecombineerd tot men 'fair-play' 
index, die aangeeft in hoeverre het gebruik van tips, 
van toevallig verkregen informatie en het generaal par 

don op duidelijke weerstanden stuit. Bij 51% van de 
ondervrangden vormt goon van daze drie eon probleem, bij 
40% is or ten nonzien van eell ervan eon probleem, terwijl 
9% tegen :neer den eon bezwaar heeft 

5.6 Samenhangen 
De opinie omtrent de one soort mnatregel (by. vereenvou-
diging) ken volstrekt los staan van de opvatting over 
andere maatregelen (by. controle), of or juist moo 
snmenhangen. 
In tabel 63 is samengevat hoe stork de opinies eon elkaar 
zijn gerelateerd. Hoewel or nogal eons statistisch sig-
nificante verbanden warden nangetroffen, blijkt de 

sterkte van de snmenhangen doorgaans 'nag. De opinies 
blijken dus niet geheel los van elkaar to staan, soar ze 
zijn tech els betrekkelijk onafhankelijk to beschouwen. 
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Label 63:  Verbanden tussen de opinios over diverse maatre-
gelen, uitgedrukt in contingency-coefficienten. 

a 

- verminvoudiging 	 a 
-control° 	 b 	0.16M 
-zwaarle van neg. econ. 

gevolgen 	 c 	0.15x 0.14X 
-optreden tegen 'minima' d 	0.18m 0,14X 0.10 
-punitiviteit 	 e 	0,08m 	0,16m 0.19m 0.23m 

- gewicht 'fair play' 	f 	0.04M 0,18X 0.07 0,07 0,04 

K F.C.001 

Dokijken we vervolgens de relatie tussen de opinies over 
maatregolen ter bestrijding van ontduiking en misbruik 

enerzijds, en achtorgrondgegevens onderzijds, don 
kriigen we het volgende beeld. 

label 64:  Samenhang tussen opinies omtrent maalregolen on achtergrondge-
gevens lcontingency-coefficionten1 

opinie, 

vereenveodiging 	.16m 	.09 	.05 	.19m 	.17X 	.08 	.16m 	.16 
controle 	 .11 	.03 	.08 	.12 	.18x 	.12M 	.11 	.09 
neg. cc. gevolgen 	.11 	.03 	.06 	.11 	.10 	.06 	.15m 	.12 
maatr. 'minima' 	.06 	.07 	.09 	.10 	.22m 	.04 	.II 	.08 
punitiviteit 	.10 	.08 	.05 	.19m 	.13 	.04 	.09 	.11 
fair play 	 .06 	.08 	.03 	.13 	.11 	.06 	.13 	.12 

K pc.001 

loef- go - 	samenl. ;mom/. pol. godsd. ink. soc. 
tijd 	slacht verbond 	 voork. 	-bron cc. 

at. 

Politieke voorkour en inkomensbron komen near voren als 
de sterkst onderscheidendo dimensies. Ook worden enkele 

melon verbanden met 'woonplaats' oangetroffen. dads daze 
zijn niet duidelijk to interproteren. De 1 punitiviteits 
on de 'fair-play'-gedachte bliiken volledig los to skean 
van de achtergrondgegovens. Over de relatie van de an-

dere opinies omtrent cmatregelen on 'politick° voorkeur' 
en linkomenshren' °even label 65 en 66 seer informatio. 



Tobel 	Relatie van enkele opinies omtrent maatregelen met inkomensbron 

-niet optreden 
bij neg. ec. 
gevolgen 

-ook optreden 
bij ernstige 
neg. ec. 
gevolgen 

ondernemers, in loon- uitkerings- pensioen anders 

zelfstandig dienst 	trekkers 

142 	 6% 	11% 	9% 

51% 	66% 	56% 	64% 

11% 

56% 

Ten aanzien van de politieke voorkeur is over he alge-
meen eenzelfde verdeling to zien pis eerder (in 4.5) is 
waargnnomen: de extremen zijn to vinden bij 'klein 
links' en VVD, daartussenin liggen PvdA, 1'66 on 'goon 
voorkeur' arm de 'klein links'-kont en CDA on 'enders' 

non de VVD-kant. 

label 66:  Relatie van enkele opinies omtrent maatregelen met politieke 
voorkeur 

CDA PvdA VVD D'66 kl. links enders 	goon 
(kl. rechts) 

-zonder moor 
voor vereenv. 	48% 41% 	59% 57% 	36% 	50% 	43% 

-tegen vereenv. 	22% 25% 	15% 28% 	31% 	10% 	25% 

-goon bezwaren 
tegen controle 	75% 69% 	73% 57% 	37% 	70% 	70% 

-voak bezwaren 
tegen controle 	13% 16% 	16% 26% 	41% 	15% 	19% 

-fors optreden 
oak tegen 
'minima' . 	 25% 232 	45% 30% 	12% 	. 	412 	22% 
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6 VERBANDEN 

In de hoofdstukken 4 on 5 zijn de ant•oorden Op de go -
stelde vragen beschreven, on zijn indices geconstrueerd 
ten aanzien van de diverse gebieden. Ook zijn reeds ver-
banden tussen de indices onderling on met achtergrondge-
gevens besproken. In cut hoofdstuk zijn opnieuw 
verbanden non de orde. Bekeken wordt in hoeverre de 
indices betreffende (maatregelen tegen) belastingont-
duiking en uitkeringsmisbruik onderling samenhangen 

(6.1); daarna wordnn de achtergrondkenmerken met de re-
sulterende (clusters van) indices verbonden (6.2). 

6.1 Verbanden tussen de indices 
Allereerst eon opsomming van de gegevens die in de ona-
lyse betrokken zijn: 

n) opinie omtrent de belastingdruk op het eigen inkomen 
(zin 4.1.2) 

b) opinie omtrent (d4)nive11ering (zie 4.1.1) 
c) opinie omtrent de hoogte van uitkeringen (sin 4.1.2) 
d) de perceptie van de omvang van ontduiking on mis-

bruik (zip 4.2) 
e) de houding tegenover ontduiking on misbruik (sin 

4.3) 
f) de houding tegenover het maatschanpelijk stelsel 

(zie 4.3) 
g) prioriteit van fraudebestrijding (zie 4.3) 
h) de ernst van 'ontgaan van belasting t.o.v. 'ont-

duiking' (zip 4.3) 
i) opinie omtrent vereenvouding (sin 5.1) 
j) opinie omtrent controle (zie 5.2) 
k) opinie omtrent het gewicht van negatieve gevolgen 

voor de economic van bestrijding (sin 5.3) 
1) opinie omtrent optreden t.o.v. 'minima' (zie 5.3) 
m) punitiviteit, ontduiking en misbruik (zie 5.4) 
n) ernst fraude 'veel verdiener' t.o.v. 'long inkomen' 

(zie 5.4) 
o) 'fair play' (zip 5.5) 
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Doze 15 gegavens zijn onderworpen non aen factoranalyse 

(principal° componentenonalyse met varimax-rotatie). Er 
warden 4 factoren ge6xtraheerd met can eigenwaarde gra-

ter den nenhoid (rasp. 2.0. 4.0. 1,5. 1.2 on 1.1); go-
kozon ward veer eon twen-factoren oplossing. waarvan de 
factorladingen na rotatie zijn weergegeven in tabel 67. 

Label 67;  Factorladingen no rotatie (oilcan factorladingen groter den 
0.35 zijn weergegeven). 

factor I 	factor II 

a. bnlastingdruk 
b. (dOnivellering 

C. boost° uitkeringen 
d. porceptie omvang 
e. houdinu t.a.v. ontduiking/minbruik 
f. bonding t.a.v. stelsel 

U. prioriteit fraudebestrijding 
Ii. ernst 'ontgaan' t.o.v. 'ontdulking. 

opinie omtrent vereenvoudiging 
j. (mini° omtrent centrole 

M. opinie omtrent gewicht negatieve 
economische bestrijdingsgevalgen 

I. opinie omtrent optreden tegen 'minima' 
m. punitiviteit 

n. ernst fraud° 'veelverdiener" toy. 
iminderverdioner' 

o. 'fair play' 

-0.70 
0.57 
0,45 

0,51 
0,52 

0,65 
0.64 

0,49 

0,41 	 0,39 
-0,47 

Op de enrcto  factor laden hoog de gegevens die met de 
waarunnomen ernst van de problenthtiek van ontduiltinu en 
misbruik van doen hebben: het afwijzend renpectievelijk 

tolerant staan tegenover nivellering en mishruik. de 

Priariteit die aan bostrijding toegekend wordt. do mate 
waarin men contrelemaatragelen alsook negatieve (econe-
mische on sociale) gevolgen wit accepter-on, an de 
taegekende 5trafwaardighuid. De twnede factor is non to 

duiden not de 'opstelling tegenever do positie van 
mini oa l (d6)nivellering als wenselijk achten. de 

b000rdeling van de hoogte van uitkeringen, het al don 

niet fern antreden bij uitkeringsmisbruik door 'minima'. 
Daaraan blijkt gekoppeld de perceptie van do amvang van 
ontduiking en misbruik: doze tierdt als goring waargeno-

men door degenen die (verdere) nivelloring Hansen. 
hogere uitMeringen on goon fors optreden tegen 'minima'. 
Er blijMen 5 geuevens to zijn din peen (duidelijk) ver-

band hebben met andere: de opinie over de belastingdruk, 

over de ernst van het 'ontgaan' van belastingen, over 
steloolvereenvoudiginp. over de ornst van fraud° door 
eon 'veelvordioner' on over do 'fair-play'-gedachte. 



6.2 Relntie met nchtergrondgegevens 
In het onderzoek zijn de volgendn achtergrondgegovens 
opgenomen (z in hoofdstuk 3). 

1. leeftijd 
2. gnslacht 
3. wel/geen partner 
4. woonregio 
5. grootte woonplaats 
6. politieke affinitnit 
7. godsdienst 
8. inkomensbron 
9. soc. economische status 

De relatie tussen deze achtergrondgegevens on de zeven 
opinie-gegevens (twee factoren an 5 losse indices, zie 
6.1.) is onderzocht met behulp van CANALS-analyses). De 
resultaten zijn decals in tabel 68 weergegeven. 

De politieke affiniteit komt zeer vaak naar vornn als 
een achtergrondkenmerk waarop de meningen uiteenlopen. 
In lets mindere mate geldt dit de sociaal-economische 
status an de inkomensbron. 
Met behulp van de categoriescores valt nu Fe schetsen 
hoe de diverse groepen divergeren qua opinies. 

a) de waargenomen ernst van ontduiking en minbruik 
Relatief zeer weinig ernstig: 

-klein links 

Weinig ernstig: 
-D'66, geen nolitieke voorkeur 
-geen godsdienst, R.K. 
-ondernemers, uitkeringsgerechtigden 
-soc. ec. status-groep 1, 2, 3 en 4 

Ernstig: 
-rvdA, CDA 
-in loondienst 

Zeer ernstig: 
-VVD, klein rechts 
-protestant 
-soc. ec. status-groep 5 (hoog) 

Net misbruik bij uitkeringen en het ontduiken van be-
lastingen wordt het minst gerelativeerd door degenen die 
zich met lklein links' verwant voelen; dezen zijn ook 
het minst bereid maatregelen te accepteren. Mishruik 
van ontduiking worden daarentegen als zeer ernstig be-
schouwd, an maatregelen daartegen wordon het menst 
geaccepteerd door personen met affiniteit voor de VVD. 
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label 68; De relatie met achtergrondkenmerken: canonische correlaties en de carrel.- 
ties met de optimal geschaalde achtergrondkenmerken. 

canonische 
correlatie 

correlatie met 

leef- 	sexe 	semen'. 	uoon- 	grootte 	pol, 	gods- 	ink. 
tisd 	 verband 	reel° 	woonpl. 	voork. 	dienst 	groep 

5E5 

houding t.o.v. de ernst 
van ontduiking en misbr. 

hooding t.o.v. lagere 
inkomensgroePen 

houding toy. 
belastTnedruk 	 0.24 	0,20 	-0,07 	0,04 	-0,48 	-0,23 	0,65 	-0,15 	-0.47 	-0,14 

houding t.o.v. 
ontgaan belasting 	 0,25 	0,03 	-0.21 	0,26 	-0,01 	0,15 	0,45 	0,43 	0,18 	-0,73 

houding t.o.v. 
vereenvoudiging 	 0,27 	0.59 	0,34 	0,15 	0,04 	0,28 	0,51 	-0,25 	0,13 	-0.36 

ernstoordael fraude 
"veelvardiener" 

houding toy. 
"fair - play" 

0,30 	0.24 	-0.11 	-0,29 	-0,10 	-0,13 	70 , 73 	0,23 	0,30 	0.32 

0,52 	-0,15 	-0,37 	-0.26 	-0.12 	-0,10 	-0,81 	0,14 	-0,58 	0,63 

-0,28 	-0.41 	-0,15 	-0,32 	-0,22 	0,19 	0,48 	0.29 	-0,22 	0,62 

-0,19 	-0,22 	0,40 	0,11 	-0,16 	0,31 	0,32 	0,27 	0,51 	-0.51 



klein rechts, protestanten an personen met hogn sociaal 
economische status. 

b) deopstelling tegsmovnr de Positie van de minima 
Zeer ondersteunend/beschermend: 

-PvdA, klein links 
-uitkeringsgerechtigden 
-soc. ec. status grasp l'(lnag) 

Nogal ondersteunend/beschermend: 
-goon politieke voorkeur, CDA, D'66 
-in loondienst, enders ink. bran 
(olimentatie) 

-soc. ec. status-groep 2 
-vrouw 

Weinig ondersteunend/beschermend: 
-klein rechts 

-gepensioneerd, ondernemor 
-soc. ac. status-grasp 3.4,5 
-man 

Met ondersteunend/beschermend 
-VVD 

Voor de 'minima' wordt het meest ongekomen door degenen 
die affiniteit gevoelen met de PvdA an klein links, uit-
keringsgerechtigden on personen met lags sociaal econo-
mische status. Het minst solidair met de minima betonen 
zich degenen die zich met de VVD verwant voelen. 

c) Houding t.o.v. belastingdruk op eiqpn inkomen 
druk is to laag/redelijk: 

-klein links, klein rechts 

- gePensioneerd 
-woonregio Noord/Oost 

druk is niet to hoog: 

-CDA, PvdA, D'66 
-uitkeringsgerechtigden, andern 
inkomensbron (alimentatie) 

druk is to hoog: 
-VVD, goon politieke voorkeur 
-in loondienst, ondernemer 
-woonregio West/Zuid 

De belastingdruk op het eignn inkomen wordt vooral to 
zwaar bevonden door aanhangers van de VVD an personen 
zonder politieke voorkeur, mennen in loondienst an 
ondernemers, personen die in het Westen an Zuiden des 
lands wonen. Annhangers van klein links an klein rechts, 
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geponsioneerdon, en personen woonachtig in het Noorden 
on Closten van het land tenderen naar "niet to zwonr". 

d) bending t.n.y. ontgoan van bolasting (in volt 	 MPt 
antdnikiaal 

ontgaan duidolijk minder artistic,: 
-CPA. VVD 

-sac. cm. status-groop 4,5 

ontgaan jets minder ernntig: 
-D'66. peen politieka voorkeur 
-genn godsdienst 
-soc. ec . status-groep 3 

ontgaan net zo ernstig/ernstiger; 

-PvdA, klein links, klein rechts 
-RK. protestant 
-noc. ec . status-groep 1.2 

Voorol aanhangers van VVD en CDA en respondenton met ho-
go sociaal-economische status vinden hot ontgaan van be-

Instingon minder erg chin belastingontduiking. 

e) banding togenover voreenvondining van stelselS_V,aD 
helastineen no sociale zekorheid 
zonder mow- veer: 

-VVD, D'66 

-soc. cc. status-groop 5 
-65+ 

(enign) aarzoling/afwijzingi 

-CDA, PvdA, klein links en klein 

rechts, goen politieke voorkeur 
- SOC. ec . status-groep 1,2,3.4 
-18-65 jaar. 

De grootste voorstondors van vereenvoudiging zijn to 
vindon bij degenen die rich net VVD on D'66 verwant 

voelen, personen met hog° socinal-economische status en 
65-plussers. 

fl eventuele  froudn 'veeiverdinner ,  to. V. fraud° 'mill -
aDrverdiaaer'  
fraude veelverdiener duidelijk erger: 

-klein links 
-654 

fraud° veelverdienor erger: 
-CDA 

-sec. ec . status-groop 1,2 
-41 - 64 jr. 



frnude veelverdiener even erg: 
-PvdA, genn voorkeur 
-soc. ec. status groep 3 
-31 - 40 jr. 

fraude weinigverdiener erger: 

-VVO, D'66, klein rechts 
-soc. ec. status-groep 4,5 
-18 - 30 jr. 

Aanhnngers yen klein links on 65-plussers beoordeleet 

(bij gelijk fraudebedrag) de fraude gepleegd door con 
veelverdiener als erger clan fraude door iemand die min-

der verdient. Het tegenovergestelde stnndpunt wordt 
vooral nangetroffen bij VVD, D'66 on klein rechts, per-
sonen met eon huge sociaal economische status on 
jongeren. 

g) houding t.n.v. de 'fair play'-gedochte (anonieme  
tipsi,generaal pardon)  
duidelijke bezwaren: 

-PvdA 
-ondernemers, uitkeringsgerechtigden, 

andere inkomensbron (alimentatie) 
-soc. ec. status-groep 5 
-man 

enige bezwaren: 
-D'66, VVD, goon politieke voorkeur 
-soc. ec. status-groep 3,4 

goon bezwnren: 

-CDA, VVD, goon politieke venrkeur 
-gepensioneerd in loondienst 
-soc. ec. status-groep 1,2 

Het aspect van 'sportiviteit' speelt weinig bij personen 
die zich met CDA en VVD verwant voelen en dngenen zonder 
Politieke . voorkeur, personen in 1oondienst en 
gePensioneerden en mensen met loge sociaal economische 
stntus. 

Conclusie 
De multi-variate analyses wnarvon in dit hoofdstuk 
sprake is, bevestigen in grote lijnen het beeld dot ook 
ol in de voorgaande hoofdstukken geschetst is (op basis 
von bi-variate analyses). De meerwaarde von deze into-
grub e beschouwing von de verbanden is dot nu ints nicer 

inhoudelijke samenhang tussen enkele indices is 
gevonden, en dot men vollediger beeld van de achter-
grondkenmerken van de diverse onderscheiden groepen lion 
worden gegeven. 
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BIJLAGE: DE VRAGEHMIST 

OP de volgende bladzijden is de door de NIPO-enqu6trices 
gehanteerde vragenlijst opgenomen. 
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R. 

IToontdad 2. VAX A.I 

Zoo U ano de hana vain doze litst 0 VAX A tunnel? 0199en 

wet Uw hoods' genOten. of dart ties voltookle sChooktolelding 

is? Naomi U het alter mast dal mote neat) 

9.  
Het. U de opleiding vont:mkt of bent U en nog once beztg? 

10.  

MW ik dance Uw burger' it ke staat nnteren7 

Bent U 	  (Eng.: Lees ant...nerd kategodeen oaf. 

I 

1 	LA • Lager onderedis 

2 	LB - Lager bereeasonderenis 

3 MA Middelbaar algemeen voortgezet and. 

a 	MB . Middelbser beroetssonderwits 

5 HA - Nagar algemeen V.W.O. 

6 NB • Noger oeroepeonderwis 

7 	NW • 'NetenscheOpelijk onderwiie 

1 	 Voltoold 

2 Nog none bezig 

3 	Met voltooid 

I Gehuwd 

2 Ongehtrwsl samenwnnend 

3 Onnenuerd (net sameneemencb 

4 	Werluw(elnaar 

5 	Gescheeien 

19 

20 

21 

• vreag 15 

Tot welke van deco Olt Wart m VAX A dunce kategenerin crenate, tJer Dermal,  Noemt U ad letter Maar die von. 	000.00010 Ica 

(Eng.: Indian Olertnef telt meet can ein kategorte onnnort, vntag en comet den aileen de betangnIkste II 

1 	 A 

2 

3 C 

4 0 

S E 

6 F 

7 G 

8 H 

9 	 I 

Eno.: Indien Bode 1 (kategOne AI • vraaq 12. 

Indian NIET Sods) • vraag 15a. 

12. 
Moore:dad 1, VAX 6.1 

Tot welke beroetsegroela van de No in VAX B betwixt Ur. Partner? Noemt 11 hat ciiter now doe woof Um antwoord stoat) 

I II 

1 	 Eledriitshoold, zelfstandige.direCteur bedriit 

Zedstandige becedeneren can hogare vrila beroetsen (coats doktoren, advoeaten. notadssen, ed.) 

3 	Zadstandige barren en tuinders 

4 	Hoge., empfoyd's liner urtiversiteit. hngeschool ca hazer beroepsonderwiit) 

5 Middetbare emproye's (met micidelbaar ondenMis ULO. MULO, MAVO, 
we) of niet met voortgezet vakondenviis 

6 	 Legere employes (met lager ondetwin, vett of niet met vcortgezet vakondenwii 

7 	Geschookte arheiders larhertiert none vak0Oleidingi 

8 	Ongenchookie arheiders en landarnwslert ((sits:intend Inger oryierwijs) 

13. 
Hoeveel persone,deden Ieefo tfi. partner in ,aste d;enst, hem 01 hamlet( N1ET meegetekt 7  

I 	Nu) 

2 1 Um 9 

3 	10 ot rneer 

vraag I5a 

23 

veaag 13 

vraag la 

n 	1 

24 

I 	I 	a 

00 
CC 

J 

I 	0 

■ "1 

1119111 





20. 
troonhiad 3. v AK A.) 

Net home ook vein dot rnensen hasten coot de betostmq 

3f trekken duete ententijk not gemaakt hebbert, of die te Met 

=Neer,  rnnwn afirekken. 

Kunt U weer aan de hand van het Iiistie in V AK A to wee 

mogetijk schetten wells deaf van de belestinconchtitten 

no dere wiite Detesting ontdutkt? Welk deel dent to ietc. 

oMeem U? 

71. 
Weet U van gevallen in de laatste DIM late waarin men kotren 

ten °meth re of trok? Kent U gekin, een, enkete of vele gevelen 

in (Jo. omgemnql 

Once wiize van belastinqontdeiking door 

naar Whetting: 

I (Wine) iedere belastingoliehtige (801.01tneeri 42 

2 ca. driekvvret 170 - 8074 

3 a. Nnh:Thvvi• 160 • 71:01 

4 ca. de heft t (40 • 60';) 

5 ea. eendevde 130 • CY/ 

6 as. eenkwart (20- 301:1 

7 weinig of teer weinig (mindev den 20,1) 

1 Ken geen gavel 

2 Ken den Twat 

3 Ken en kele gevallen 

4 Ken veel gevallen 

48 

froonolan 

aeler 	 r 	 k ire er 	 eerree 	 .,^mo3e 0ene ie realer clan con anoere. LINKS oo ilit etas slaw iten a:1mM 

voorbeetden. Wilt U van elk van de tin., gennemne soon, unniinking rettgen of U gevallen van die 100( betasting.onetwking ken,' 

Net gaat uneravo N1E7 orn nem., maw alleen or. aantalien envallen die U kent. U hunt Uw antwoorcl meets kieten ton de RECHTS 

gingemde ennvehrhmogelitkheeten. Lawn we tet9n^e^ tent ,00',  d.lin11 .nz....3": 

Soar t belatring•enteluiking: 

het geven vas billet "servos de verdiernten nice sac' de belesnngen warden 

oocerseven 	  

hl 	werksrers die effect werken 	  

el 	 onderhuur die worot vertwo7sn 	  

dl 	 kosten die men vende task vergoed kriigt tech altrekken 	  

el 	 kaosters die aan hues mart knioesen 	  

I) 	 autoreoaraties die zoncler rekerting wonlen betaafd 	  

g) 	 newt k knjes eon huts verrichten 	  

111 	wentgevers die werknernert twin unbent'', . 

if 	 mermen die zwart theses:I:aid verrichten 	  

11 	 hasten die men orivi mankt, co de utak boeken 	  

¼) 	mete die men ontvanqt nun nclecloee 	  

I. 	 ziektekosten die men van de vertekering verqued krikit Inch al nekicen 	  

Te laws 	  

Redelijk   	 2 

Te hooq 	 3 

Ken 	 Ken 	 Ken 	 Ken 

gene enker 	 Lien 	 entiele 	 wet 

mvat 	 gavel 	 r.asten <math, 

23. 

No to., ik net over sociale unkeriegen loillen hebben. Oaarbil gaol het om werktoosheidsuitkeringen, arbeidsoneesdektheidsuitkeringen. 
de AOW, de biistand, ziekte-uiticeringen, entansort. 

Net totaalbedrag oat uitkehngen in allot mat we in Nederland dam.. uitgeven. 

Is new Uvr rnening het beetraq dot we in Nederland aan allerlei unkenngen in totaal uitgeven te an% wet rerfeliik of on nooq? 

52 	I 

53 
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0. 
I' aonoied 6. VAK 8.1 

Belasting-ontauiking ban yerschillende achtergranden hettben. LINKS in VAX 8 staan drie van die 

actnergranden genoernd. Wilt U aoart can elk can die gevallen zeggen rn hoeverre U to rats begnioetiik 

en toefaatbaar vmdt? U hunt ketzen uit On antwaardmatertijkhetten die RECHTS in VAX 8 
gerroernd warden. 

al 	 lemand vindt dot hij In veal befasting betaalt. 

Om die reden ontduikt hij befashng 	  

bl lemend ziet dat *reel menun in zijn moseying mart 

bijverdienen. Oct die reden goat hri dal ook doen. . 

cl lemend vindt dat de overheid het belastinggeld niet geed 

besteedt. Oaaram ofeegt nij befastingontduiking 	  

31. 

Bent U van meeting dat bestrilding van belastingnntduiking lushes noodzakelijk is. 

01 ties to heel erg nadir]. of helerneet niet nodig? 

Statist noadzakelijk 	  1 

Niet to heel erg media 	 2 

He:femora net nodig. 	 3 

Niet 	 Wet 

begr'i* 	 begril• 	 Begrij. 
oefijk 	 oefijk 	 petijk 

en niet moor niet 	 en 
toetaat• 	medal- 	 toefast. 

bear 	 bear 	 boar 

fl 

Sommrge vormen van befestrngontdurking kornen heel vett' coo, coals het mutt verrichten van klusjes. 

Vindt U dat daaraan huhu mat gedaan morn vvoniert? Of vindt U oat tint LO erg nOdig? 

Of vindt U dot dal helemaal Met nodig is? 

Moe) beslisz mat can gedaan worden 	  

Niet zo erg noclig 	 2 

Helemeof net nonig.   3 

11 

hetastingontrluilong vvornert ,ettt wenen over trecten Onerncast s at Ont ontgaan von nelmtingen, 

waarbo, men door gebnok re waken van de may, in de wet, molder belching betcall clan volgens In 

nelasttogwettnn enamlnk de hedoeling rs. Vim(' U oat lit ontgaarr van beicstincten monier erg 1 %1144  
befattrnnontaurinng? Net zo erg? Ole bet ernstotet? 

Minder erg don beIchtnoonttlulking. 	 . ...... 1 

Net to erg . . 	 . 	 . . 	............ 	. . 	 . 	 2 

Er nstiger 	 • 	3 

86 

87 

90 

93 

II 	III 

Flebt rte algelooen fatten Om/ verZOnot 	 orthranr,n 	 •.• 

met de betchtturnenst? Met gnat md ook , aanuiten. hezvolar. of verroevscnnfren:  tnnenttngen. 

eninvottn. 

Ilretien bode t 01 2:1 

!Indicts WE).:) 

Ja. Aileen urn. teliik (Ramp f ten, verzoekschnft. betwaartennf t. 

soden, korresoondentie I 

2 	 Ja. oak telefoniscrihtureteling kantakt 

3 	been, in het seheet geen %dirt frefijk. telefonesch. mondefing kontakt 	 ivreog 371 

35. 
Nebt U On indruk konekt te ziin benandefd door On heleatinsdiernt? Of niet heterneal korrekt. 

Mtn., wel en some ntet korrekt? Of Met korrekt? 

1 	 Korrekt 

2 	Nice helernaef korrekt; sores wet. SOMS niet 

3 	bins korrekt 

4 Geen °order. 

36a. 
Is hetgeen U can de belastingdienst hebt 00919even door hen gekontroleerd, vow ZOVer U meet? 

1 	 Jo. vre4 gekontrofeerd 

2 	 dean 
vraag J7 

3 'Neat niet 	 ----- 

32. 	 36b. 
Is .? crrnntlid gekontrofeerd of niet to grondig? 

I 	Grondig 

7 	Niet orondig 

3 	weet niet 

I 	 la) 

2 	 lb) 

1 	 lc) 

96 	 I 

97 

98 

99 

117. 

1TrtOnnlad 7, VAX Al 

Nu zoo 11, weer nollen ove , gcan natnc soc ,ale uo key-town.  On tIc, blad io VAX .5 sman One mentocen 

elver site% ewhilt .3gmev.n Tan cIt instetiontl waarvan rnen etn udkermq oc cocattat Welk, van 'Inv, tine 

nwninlytn holm net me,s t ovorete, mot ..Iv. efgen orwnInq daarover 

!Mow, U •Ir Ichnt 111.1. 	rleervois haat! 

100 
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16. 

Toon',lad 8.) 

eensen kunnen verunillende rocleben hebben am rza  misbruik van socials uitkeringen te makes aloe. 

eon belastmq to ondlutken. LINKS op clit bled 8 stoat 'on aarttal van die redenen genornd. Wilt U 

art van elk van d nks monde redetten /rotten in  *elk0 mate die redenen U owl aanspreken? 

kunt daartsii ste 	 00000 .it de RECI4TS senoemde entwoordmoglIijkheden. 

Jo mart gem helastingontdutking  plegen, want: 

al belastingontduiking doorkruist one eerliike 

inkornensverdeling 	  

bl de hetaningtrieven tilt redeliik 	  

c) Ira kunt betraot warden 	  

dl je l000t bans den* een boete 

el *loot* kens dat je een sevengenkattei kdiat . 	  

Jo rnoet qcen mtsbruik olecen be socire Intkenngen. want: 

II 	mistmaik doorkruid eon eertilke in kOmorrsverdeling . . 	 

gl de hoogle nen de uitkeringen it redelijk 	  

Id jet kunt betraot warden 	  

i1 * root kens dat ja eon boete 

11 	 je Wool kans dat ie gevangenisstraf krijet . 

Jo moot gem belastincontdutking of misbruik btj 

metre uitkenngen ()Weer, went:  

-It) misbruilt ondermiint het heft; stelsel can sociale zekenteid. 

II het is een plitht je to houden aan de mots 

die door het oarlensent gesteld warden 	  

ml je meet le all Purger falsoereijk oostellen terrnaver 

de overheid 	  

0°9 

Zee, 

&In 

Ooze reden toreekt mtj; 

Wet 	 Helemaal 

aan 	 mist aan 

1...■■•■• 

....■■••••••. 

121 	 I 

124 I 

1/1 

Er 1 u00ee nob anent ,  reneeen :.in waarnm rnereten WES betastmg antriutken cd WEL nusinuts 

vhsi ant., flitter ...am LINKS ea chi Wad 9 neat een aatnal van die redenen werneld. 

Wilt U mar) can elk van die links remoemne rerlenen mow in wake mete 015! r.,Ion 

awns/m.4r I U kunr daarbii creeds kiezen uit de REC.TS genoerreie antwoodirnortelekhorrn. 

Jo kunt best belastingooMuiking preen. went: 

al IN belastingtorievon tijn 00 hong 

b1 

di 

de in komens ten neer eedijk verdeeki 	  

de keel am truant le warden et erg khttn 	  

do streffen 	 erg licht 	  

roveel mensen doen het 	  

Jo bunt best mideutk bij tntkeringen olecen. want: 

9) de inkomens nits tiot 	 venleekt 	  

hl do kans oet hetrarg te warden is erg klein 	  

i I 	 de straf fen tem erg licht 	  

II 	toveel mensen dome hot 	  

de uitkeringen ruin to leeg 	  

Jo kunt best belastingontduiking en misbnlik 

bij uitkeringen ',hewn want: 

1/41 de overheld •Jerkwist het geld loch maar 	  

II 	 do overfeed geeft het geld aan Wrkeerde dingen uit 	  

ml de overheid !telt to veel -ego), 	  

n) de overheid stelt tich nok niet altijd fatsoenlijk on 	  

leer 

aan 

0,:.e ',den Speck' 

Wel 	 Helerhaai 

atm 	 mei :47. 

• • 	11 

2/ 	 I 

130 I 
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51.  

trcontlfacl 10. VAK 8.1 

Regrernatige konrroie door de belestinguernt hedOeld Om On gawking earl het tient to Wenger. Maar die !controls ken ook betwaerfiik 

gevonien warden. ook voor degenen dot alhyd alien korrekt oogeven. ID noern U con caw ovageliik• menimen van kontroliffm. 
Wilt U mi  don awl de hand van het Nuys In V AK B ven blad 10 reggen hoe U die owner van controferen tau winders? 

Hoe tou U het vinden:  

al alt de belestingdienn bij U am n cud Uw oogaven kornt controferen, 

Dl es de befastinglienst bij de werkgever gegevens over U cevreagt? . 

ci alt di befinimPienst bii andere overmeidatiensren infomatte 

over U invend? 	  

dl aft de betastingdienst bii de bank en giro gegevern ovu U ocerraage 

52.  

(Weer met toaster. (0. V AK 8.) 

Oak instellingen aft de Social. Oienst en de 8edrij fuereniging kunnen 00 

uiteenlooencle manieren controleren of datgene wet unkeringstrekkers 

oogeven kloot. Stet dat U een bijstands. of werkloosheidsuitkering ZOO 

genieten. hoe tau U dan staan tegenover de volgande vormen van 

kontrofe? 

al all bit U aan hun iemand home kontrofenso 	  

h) alt bij woegere werkgevers infOrmatie word? yngewonnen? . 

cl aft big andere overheidsdiensten gegevens Over U warden 

ougeweadO? 	  

dl as rej bank to gyro om informane over U wonit gevraagd? . . . . 

geen enkel berwaar 

login hettben 

a 

lk rosy dun 	  

mige beuventn 

tegen hebben 

Li 

emstige beraeren 

tegen hebben 

141 

nuosnyennten kn 

t....foonttes en )irieven dat ermand befell ungonrrhyiking Of 

unkennesmnbruily ofeegt. Moot daamaar can alnio eon 

ondertoeft worden yngestekt ,  Moot Cat aileen alter sorake 

1iikt van een 'midge teak? 0( 0100000 dii anoniememOs 

genegyeend wort:fen? 

54.  

Het komt voor dot tee overheydsdienst bij toeval oo 

fraude stuit. 8iivoorbeekl: er in ingebroken byi eon hank 

cede oolitic merkt dan date? mart geld in de bank. 

kluiren ligt. Meent U fiat die reervallig verkregen kennis 

van fraude fleet get:winkt meet worden? Of eaten els et 

retake lijkt can ernttige fraude? 01 regt U: 

ronder meer gebruiken? 

55.  

froonblad 10„ siAK C.) 

lb go U nu een aantaf maatregelen tegen belaying. 

ontduiking en misbrusk big uitkeringen vooderen. Wilt U 

dan aan de hand van het lijsue in V AK C van bled 10 

rumen hoe U over die meatregelen denkt? 

Allereern het Intwisselen van gegevens tussen befasting. 

dienn. bednifsverenigingen. sociale diensten en 

SUOSidiegv0008. 000/ allerlei gegevens to komoyneren Iran 

mysbruyk en fraud@ no diverse terreinen ww ■nretwn 

achterhaald. Dar knynnineren van gegeverys ban door de 

comOuter nu mak kefijker don vrOeger. 

Hoe staat U tegenover die unlentsenno von gegrvens? 

a 	 ii 	a 	a 

1 	Altiisl onderzoek Instelfen 	 142 	 I 

2 	,3.1113. OnieflOek alt leak ernstua lijkt 

3 	ZOnder meer negerenrniet onderaoeken 

1 	Diet gebruiken 

2 	Aileen gebruiken alt emstige task 

3 Zonder men gebruiken 

143 

1 	Meet reker gebeuren, geen beuvaar 	 144 	 I 

2 	Wet berwaren. rnoet loch orbeuren 

3 Grote berm:um, mou nye? gebeuren 

I 

I 	I 

" 

= 	11 111 • IN 





62. 

Tuonhlad 11. V AK A.I 

Er wooer wet getega dat beim jding  can belasting•onrdutking semi oak negatieve oestolgen ken hehbon vonr On Nederlanden etonomie on de 

werkgeleoenneid. LINKS ost dir blad vindt U vooMeefilen die vaak cenoernd warden. Vindt U 'st Oat On mogeliike nPrteli9e 'Avolgtm 

ovine ziln dat dart maar met rnont ...Orden o0Olatrertnn togen belasting-ontdu•king? Of vindt U het tegengaan van belastingoniduiking 

so helangrijk dat sehazielijke ef fekten op de k000 toe genornen moeten tooedeel U kunt coot elk can de links gennemde voorbeeiden 

Uw antwoord kiezen Int de R ECH TS yenned@ anrwoordmogelijkheders. 

if Wheatregelen tegen belastingontduiking kunnen *floe linden 

	

dal tee dem van hey twarte geld now het buinmland verdwiint 	 

heteeen ongunstig is VOOf do econonve 	  

hi Nlastregalee tegen belastingontdutiong kunnen tot gevolg henben 

dot veel beelrinren die &liven oo het rearm geld het moeilijk 

knigen waardoor mensen werkloos wortten   

c) Ali banker, warden sengeOakt omelet zot betrokken tile bij het 

nverte gelcicircuit kan de gelooiwaandigheid van het 

Nederland:a tanIcwezen warden aangetas: 

A LTIJO ootreden regen 

NIET oodeden tegen 	 Alleen MET ootreden 	 belastingontrluiking, 

beIestingonnouilting 	 ale cte neganeve 	 itus 00k sIter 

ale to ook nevi/mot 	 gevolgen 	 ernstige negatieve 

gevolgen tile 	 ERNST1G nits 	 gevolgen the 

153 	 I 

Stel slat esmann coot 1500 "pd..  Detesting coot,  

oat het cle tCrtte tee. n Qat nu 00 nelastingonmuik,ngi.rrw, 

'Welk van de tri V AK 3 van marbled Ii gennentrto (tinge. Lou 

den moeten getseuren. volgens U? 

171 	3 Alolona benalee can  die f. 1000.- PLUS home can 

een beirag ander de I. 1000.- 

64. 

En all die crersoon die f. 1000.-- befalling ontdoken had al vaker 

op belastingontduikir.g betreot was? Welk can de dingen in 

V AK 9 zoo no din MOOT.. gebeuren? 

1111 	III  

1 	Nieto 	 154 

2 	Nil Lou alien" die 4. 1000.- elven Inneten renalen 

f geee bow, of ondere strati 

4 	Atsnog betalen candle f 1000.- PLUS bone can 

I. 1000.- 

5 	Alsnog betalen van die). 1000.- PLUS bane van 

eon hedrag boven tie). 1000.- 

6 	Alsriog betalen can die I. 1000.- PLUS eon 

Norte) gevangenisstraf 

1 	Nieto 	 155 

2 	Nij tots alleen die I 1000.- alsnog moeten betalen 

fgeen boete of andere stroll 

3 	Alsnog °stolen van do). 1000.- PLUS boete van 

tee bedrag onder del. 1000.-- 

4 	Alsnog betalen van die f 1000.- PLUS boete van 
I. 1000.- 

O 	Alsnog betalen can die I. 1000.- PLUS bone van 

een bedrag brawn de I. 1000.- 

6 	Alsnog betalen candle 4. 1000.- PLUS eon 

Shorty/ gevoneennura' 

••-• 

•Se 
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13a. 

Oit waren de 'mown over betestingen an uitkeringen. Tot dot 

tou ik grebe nog enkele atgemene gegevens vnilen noteren. 

73b. 
Met weike tandeliike politieke °Orli( vOett U zien het aren't 

verwant1 

1 COA 

2 PvdA 

3 VVO 

4 066 

5 PPR 

6 PSP 

7 CPN 

8 SOP 

9 GPV 

0 	Centrurnoartii 

11 Anders 

12 Geen 

74e. 

IToonblad 12, VAK 

Inc gaat no one het totale brute getinsinkomen, due 

eventuele tnjverdiensten inbentepen, voordat belassingan. 

tomtit !even, e.d. ere getrok ken tijn. Unt antwoonl blijf t 
sulk t geheim: 	 hebben her alleen norlig om no te gaan 
of we in die laom van de bevoiking cornea. Wilt U eens op 

dit (clad kij ken bij walk ciiler het locale getinsinkomen stoat? 

2 

3 

4 

5 

6 

164 	 I 

AI. U het niet urectes wean. kunt U het dan Co goed moodlik 

tchatten? Oxar .tot, arts weer enorm mon halo., Wilt U 

nog even oodit btad kijken ,  Welk ctkoartect whet Ut 

Bij Intik cilia? 

(Eno.: Stamm antwoon3 in verity@ 'colon+ awl) 

(Indian bruto gezinsinkomen NIE'T ongegeven:) 
Landers vreagln 

75.  
west U dan misschien het NETT°. het schone 
gexintinkomen?136 melk ciiter staid dat7 

I fIrlItfl gee 

2 

4 

(Indian NOG STEEDS GEEN INKOMEN oo97111...1 :) 
lenders 	crape 77.) 

76.  
8ent U verolicht verzekerd in een tiekenfoncts of niet ,  

nI Ja. 	 eta  verzekerd in ten 	 167 

tiekenfonds 

2 	Neen. oorticulier verrekerd 

77.  

Sescnouwt U tick behorend tot ten levenstreachouweiiike 01 

155 	dodo:lienthge groeoenng/ Zo ia. %vette, 

168 	I 

1 	Nee, newt 	 168 	 I 

2 	Rooms.karholiek 

3 Nederland, Hervormd 

4 	Gensformeen1 

5 	Arviere godsdienstiookervetijke qr,oprong 

6 Humanist 

7 	Andere grantWing 

11 	 1 

1 

4 

5 

I 	I 	
8 
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INTERVIEWNUMMER IS: 	  

Ik verkIaar dit waaggesprek nauwkeurn volgens de instrukties van het NIPO cc hebben verricht 00: 

Datum  • 	 1983 

Num enquateur / enquett ice * 	  

Adres: . 	  

Woonplaatsl 	  

Enci. nr • 	  

Handtekenine enq.' 	  

Noteer no naam en ad rev van de end ervraagde: 

Negro school .  

GesOroken met (voorletters/: 	  

Strut: 	  

Postkode: 	  WoonPleats' 	  

TeiefoonnUrnmer• 	  

C - 788 
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