Leeswijzer tabellenoverzicht Fiscale Monitor
In deze leeswijzer leggen we uit wat er in de tabellen te zien is.
Soms staat niet alle informatie direct op het scherm en is het nodig om naar beneden of naar
rechts te scrollen.
Eerste tabblad inhoudsopgave
In de inhoudsopgave staat welke resultaten in de tabellen zijn opgenomen. Door op het nummer
(in het blauw) voor de omschrijving te klikken, kom je op het goede tabblad terecht.

Zoeken in inhoudsopgave
Door rechtsboven op de knop “Zoeken en selecteren” te klikken, kun je met trefwoorden de
inhoudsopgave doorzoeken.

Inhoud tabbladen
Wat je aantreft op het betreffende tabblad, ziet er dan als volgt uit.
De opbouw van de resultaten is op elk tabblad hetzelfde.
Er zijn wel verschillende typen tabbladen, omdat er verschillende typen vragen zijn.
Wat staat er op het tabblad? Van boven naar beneden:
Eerste drie regels boven tabel
TITEL : hier is het onderwerp van de vraag weergegeven
BASIS : aan wie is deze vraag voorgelegd? Soms is dat een kleiner deel van de groep
ondervraagden. Is een kolom leeg, dan hebben personen uit die betreffende groep de
vraag niet gesteld gekregen.
<=
: door hier op te klikken ga je terug naar de inhoudsopgave
Kolommen in de tabel
Gemiddeld
: Het gemiddelde totaalcijfer voor alle ondervraagden. Elke doelgroep telt even
zwaar mee in dit gemiddelde. De zes doelgroepen staan in de kolommen:
D
: Douane-klanten
FD
: Fiscaal Dienstverleners
O
: Ondernemers in het MKB
P
: Particulieren die belastingplichtig zijn
TI
: Maatschappelijk intermediairs
Tg
: Toeslaggerechtigden
Abs.
geeft.
% vert
Gem.

: Het aantal ondervraagden (herwogen aantal) dat het betreffende antwoord
: Het percentage dat dit antwoord heeft gegeven (herwogen)
: Het gemiddelde van de gegeven antwoorden

Wat is ‘herwogen’?
De doelgroepen in het onderzoek zijn niet even groot. Er zijn veel meer belastingplichtige
particulieren dan fiscaal dienstverleners. De keuze is gemaakt om elke doelgroep even zwaar
mee te laten tellen. Dit is gedaan door elke doelgroep op 1.000 te zetten, ongeacht het aantal
respondenten dat per doelgroep heeft mee gedaan.

Volgende regels in de tabel
Steekproef
Totaal

: Het exacte aantal ondervraagden, zowel in totaal als per doelgroep
: Het herwogen aantal ondervraagden.

Op de regels daaronder staan de gegeven antwoorden, met het herwogen percentage.
Verder naar beneden staat hier het gemiddelde, weergegeven per doelgroep.

Verschillende typen vragen
Er zijn verschillende typen vragen die we op de volgende pagina’s laten zien:
De regel “Gemiddeld” is het gemiddelde van de antwoorden daarboven. Daarvoor geldt:
1 = Helemaal mee oneens
2 = Mee oneens
3 = Neutraal
4 = Mee eens
5 = Helemaal mee eens
(Deze schaal is ook wel eens anders gevuld. Dan zijn de omschrijvingen anders (bijvoorbeeld
van 1 = Ruim onvoldoende tot 5 = Ruim voldoende , of 1 = Volstrekt aanvaardbaar tot 5 =
Volstrekt onaanvaardbaar), maar het principe blijft hetzelfde).
Daaronder zijn de cijfers van de antwoordcategorieën daarboven op verschillende manieren bij
elkaar opgeteld
(helemaal) mee oneens
: Antwoorden 1+2 (Helemaal mee oneens + Mee oneens)
Neutraal
: Antwoord 3 (Neutraal)
(helemaal) mee eens
: Antwoorden 4+5 (Helemaal mee eens + Mee eens)
(helemaal) mee eens + neutraal : Antwoorden 3+4+5 (Neutraal+Mee eens+Helemaal mee eens)

Bij sommigen tabellen is alleen een gemiddelde vermeld. De andere velden zijn leeg. Dit gebeurt
vooral bij samengestelde vragen (ook wel constructen, te herkennen aan nummers op tabbladen
die beginnen met een C).

Hierin staat geen kolom “gemiddelde” omdat deze vraag maar aan één doelgroep is gesteld. Pas
bij twee of meer doelgroepen, is de kolom “gemiddelde” gevuld.
In deze tabel zit geen ordening in de antwoorden. Dat betekent dat de antwoordcategorieën niet
te rangschikken zijn van hoog naar laag. Ook zijn de antwoorden niet van vaak genoemd tot
minder vaak genoemd weergegeven.

In onderstaande tabel wordt wel een gemiddelde uitgerekend over de kolom.
Je ziet hier ook dat niet iedereen deze vraag heeft beantwoord, omdat niet elke kolom op 1.000
staat. Het gaat hier om het aantal bezoeken op de website. In onderstaande tabel is in kolom
“O” te zien dat 610 op de 1.000 de website hebben bezocht.

