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INLEIDING
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• Sinds 1994 voert de Belastingdienst de Fiscale Monitor uit: een jaarlijkse survey waarbij verschillende doelgroepen worden ondervraagd 
over onder andere functioneren en imago van de Belastingdienst, waardering van de dienstverlening, belastingmoraal en compliance. De 
Fiscale Monitor wordt al jaren op min of meer dezelfde manier uitgevoerd, zodat de monitor zeer geschikt is om trends vast te stellen.

• Het veldwerk voor de Fiscale Monitor 2021 is uitgevoerd van half mei tot eind juli 2021. Meer dan 4.000 respondenten hebben een online 
vragenlijst ingevuld. Kleinere Ondernemers en kleinere Fiscaal Dienstverleners kregen daarvoor een uitnodigingsbrief; Grote 
Ondernemingen (voor het eerst in de monitor opgenomen) kregen een uitnodigingsbrief en daarna een e-mail; overige Ondernemers, 
Fiscaal Dienstverleners, Douaneklanten en Maatschappelijk Intermediairs* zijn telefonisch uitgenodigd; en Particuliere belastingplichtigen 
en Toeslaggerechtigden zijn via een panel benaderd. 

• De aantallen (en afkortingen) per doelgroep zijn als volgt:

• Douaneklanten (DOU) 606

• Ondernemers MKB (OND) 1196

• Grote Ondernemingen (GO) 433

• Particuliere belastingplichtigen (PAR) 640

• Fiscaal Dienstverleners (FD) 427

• Toeslaggerechtigden (TOE) 600

• Maatschappelijk Intermediairs (TI) 287

• Deze rapportage bevat de kernresultaten van de Fiscale Monitor 2021.

• Binnen elke doelgroep zijn de resultaten gewogen op achtergrondkenmerken, opdat de resultaten representatief zijn voor de doelgroep. In 
de totaalcijfers telt elke doelgroep even zwaar mee.

*Onder Maatschappelijk Intermediairs wordt verstaan: organisaties die hulp bieden bij aanvragen of wijzigingen van toeslagen, zoals kinderopvanginstellingen, verhuurderinstellingen, toeslagen-servicepunten, 
gemeenten, bewindvoerders e.d.



ALGEMEEN OORDEEL
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• Het algemene oordeel wordt uitgevraagd aan de hand van een rapportcijfer op de vraag:

 Welk rapportcijfer van 1 tot en met 10 zou u de Belastingdienst (Douane/Belastingdienst-Toeslagen) geven voor de manier waarop zij in het 
algemeen functioneert?

• De volgende pagina’s tonen achtereenvolgens:

 de trend van het totale algemene oordeel sinds 2010

 het algemene oordeel in 2021 per doelgroep

 de trend van het algemene oordeel per doelgroep sinds 2010

 het algemene oordeel in 2021 per dienstonderdeel van de Belastingdienst



Algemeen oordeel

• Tussen 2016 en 2019 steeg het 
gemiddelde rapportcijfer van 6,44 naar
6,73.

• Sinds 2019 is het cijfer gedaald, naar 6,48 
in 2021.

• De doelgroep Grote Ondernemingen is in 2021 voor het 
eerst opgenomen in de Fiscale Monitor. Voor de 
vergelijkbaarheid in de tijd is deze doelgroep ook niet
meegenomen in het totaalcijfer van 2021.
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Algemeen oordeel

• Douaneklanten (DOU) en Grote 
Ondernemingen (GO) geven voor het 
algemeen functioneren van de 
Belastingdienst/Douane gemiddeld het 
hoogste rapportcijfer: ruim een zeven.

• Particuliere belastingplichtigen (PAR) en
Toeslaggerechtigden (TOE) geven in 2021 
de laagste cijfers: iets meer dan een zes. In 
eerdere jaren lag dat hoger, zoals we 
zullen zien. 

• Het totale gemiddelde - waarin elk van de 
zeven groepen even zwaar telt – is 6,57.

• In het totaal voor 2021 is de doelgroep Grote 
Ondernemingen wel meegenomen, anders dan bij de 
trendcijfers
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Algemeen oordeel

• De gemiddelden per doelgroep van het 
algemene oordeel over de Belastingdienst 
lagen in 2010 veel dichter bij elkaar
(variërend van 6,33 bij Maatschappelijk
Intermediairs (TI) tot 6,62 bij
Douaneklanten) dan nu (van 6,03 bij
Toeslaggerechtigden tot 7,13 bij
Douaneklanten).

• Ten opzichte van vorig jaar is het 
gemiddelde rapportcijfer gestegen onder
Maatschappelijk Intermediairs en Fiscaal
Dienstverleners en gedaald onder de 
overige doelgroepen.

• Op de volgende pagina kijken we 
specifieker naar verschillende
doelgroepen.
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Algemeen oordeel

• Bij Particulieren en Toeslaggerechtigden is 
het gemiddelde oordeel, na een eerdere
stijging, sinds 2019 duidelijk gedaald.

• Bij Fiscaal Dienstverleners is sinds 2018 
sprake van een geleidelijke stijging. Bij
Maatschappelijk Intermediairs (TI) is, na
een sterke terugval tussen 2018 en 2019, 
nu sprake van een licht positieve
ontwikkeling. 

• Bij Ondernemers (MKB) is sinds 2018 
sprake van een licht negatieve trend. 
Klanten van de Douane hebben al sinds
2010 het meest positieve oordeel, dat tot 
2018 verder steeg maar sindsdien wat 
schommelt.
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Algemeen oordeel

• Een uitsplitsing naar dienstonderdeel van 
de Belastingdienst laat zien dat het 
algemene rapportcijfer voor het 
functioneren van de Douane veel hoger is 
(7,13) dan het cijfer voor het functioneren
van de Belastingdienst (6,40) of van 
Toeslagen (6,27).

• Het cijfer voor de Douane is gemeten onder Douaneklanten, 
voor Belastingen (‘de Belastingdienst’) onder Particuliere
belastingplichtigen, Ondernemers (MKB) en Fiscaal
Dienstverleners, en voor Toeslagen (‘Belastingdienst-
Toeslagen’) onder Toeslaggerechtigden en Maatschappelijk
Intermediairs.

• De doelgroep Grote Ondernemingen is niet opgenomen in 
de indeling naar dienstonderdelen.
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VERTROUWEN
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• ‘Vertrouwen’ is sinds 2015 gemeten met de volgende vragen en stellingen:

1. In hoeverre vindt u het kenmerk ‘Betrouwbaar’ van toepassing op de Belastingdienst (Douane/Belastingdienst-Toeslagen)?

2. Tussen de Belastingdienst (Douane/Belastingdienst-Toeslagen) en mij is weinig wederzijds vertrouwen

3. De Belastingdienst (Douane/Belastingdienst-Toeslagen) vertrouwt mij

4. Ik vertrouw de Belastingdienst (Douane/Belastingdienst-Toeslagen) in zijn beslissingen

elk met een 5-puntsschaal (helemaal niet – helemaal wel / helemaal oneens – helemaal eens).

De scores van de 2e, negatief geformuleerde, stelling worden voor de totaalscore Vertrouwen andersom gecodeerd.

Deze indicator wordt hier gebruikt om trends te kunnen tonen. Vanaf 2022 zal de indicator vervallen.

• Vanaf 2021 is er een nieuw kengetal ‘Vertrouwen’, dat wordt gemeten aan de hand van negen stellingen.

• De volgende pagina’s tonen achtereenvolgens:

 de trend van de bestaande indicator Vertrouwen in totaal sinds 2015

 de trend voor de bestaande indicator Vertrouwen per doelgroep sinds 2015

 de scores voor de bestaande indicator Vertrouwen in 2021 per dienstonderdeel van de Belastingdienst

 de stellingen en scores per doelgroep voor het nieuwe kengetal Vertrouwen in 2021



Vertrouwen

• Tussen 2015 en 2019 is de score voor 
Vertrouwen langzaam licht gestegen, van 
3,40 naar 3,50 op de 5-puntsschaal.

• Sinds 2019 is de score gedaald, naar 3,28 
in 2021.

• De totaalscore is exclusief de doelgroep Grote 
Ondernemingen, die in 2021 voor het eerst is meegenomen
en maar één van de vier vragen krijgt.
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Vertrouwen

• De gemiddelde score voor Vertrouwen in 
2021 is duidelijk het hoogst bij de 
doelgroep Douane (3,70) en Ondernemers
(MKB) (3,43).

• Bij Maatschappelijk Intermediairs ligt de 
score (2,94) onder het midden van de 
schaal (3,0) en is dus minder positief dan 
‘neutraal’.

• Van 2015 tot 2019 is bij Maatschappelijk
Intermediairs (TI) een sterke stijging te
zien in de score voor Vertrouwen, die in 
2020 sterk terugvalt maar in 2021 niet
verder daalt.

• Bij de overige doelgroepen zijn de 
ontwikkelingen veel minder sterk, maar is 
wel overal sprake van een negatieve
ontwikkeling tussen 2019 en 2021.
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Vertrouwen

• Een uitsplitsing naar dienstonderdeel van de 
Belastingdienst laat zien dat de gemiddelde
score voor Vertrouwen van Douaneklanten
veel hoger is (3,70) dan van 
Toeslaggerechtigden en Maatschappelijk
Intermediairs (3,06) en van Particuliere
belastingplichtigen, Ondernemers (MKB) en
Fiscaal Dienstverleners (3,28).

• De doelgroep Grote Ondernemingen is niet opgenomen in de 
indeling naar dienstonderdelen.
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Vertrouwen

• Op het nieuwe kengetal Vertrouwen liggen de gemiddelde scores bij Grote Ondernemingen, Ondernemers (MKB) en Fiscaal Dienstverleners wat hoger dan 
bij de andere doelgroepen.

• Particulieren en Toeslaggerechtigden zijn het met alle stellingen bij Vertrouwen gemiddeld wat minder eens dan anderen, vooral over het nakomen van 
toezeggingen door en eerlijkheid van de Belastingdienst.

• Maatschappelijk Intermediairs (TI) zijn vooral over het nakomen van toezeggingen minder positief dan het totale gemiddelde.

*Aan de doelgroep Douane zijn de stellingen niet voorgelegd.
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BEELDVORMING
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• Bij beeldvorming komen hier drie onderwerpen aan de orde:

1. De scores voor de beeldvorming over de dienstverlening, opgebouwd uit 3 stellingen:

 Belastingzaken/toeslagen/douanezaken zijn eenvoudig af te handelen

 De Belastingdienst (-Toeslagen)/Douane doet al het mogelijke om mensen/bedrijven/belastingplichtige burgers en bedrijven te helpen
(DOU: van dienst te zijn)

 De Belastingdienst (-Toeslagen)/Douane behandelt mensen/bedrijven/belastingplichtige burgers en bedrijven met respect

2. De scores voor de beeldvorming over de behandeling, opgebouwd uit 4 stellingen:

 Ik denk dat de Belastingdienst (-Toeslagen)/Douane zijn toezeggingen nakomt

 De Belastingdienst (-Toeslagen)/Douane behandelt mensen/bedrijven/belastingplichtige burgers en bedrijven rechtvaardig

 De Belastingdienst (-Toeslagen)/Douane houdt voldoende rekening met de omstandigheden van mensen/bedrijven/belastingplichtige
burgers en bedrijven

 Wie het niet eens is met de Belastingdienst (-Toeslagen)/Douane, krijgt voldoende kans om zijn standpunt toe te lichten

3. De scores op 8 voorgelegde imagokenmerken als ‘zorgvuldig’ en ‘streng’.

• De volgende pagina’s tonen achtereenvolgens voor de drie onderwerpen:

 de totaaltrends sinds 2011 / 2013

 de scores in 2021 per doelgroep

 de trends per doelgroep sinds 2011 / 2013



Beeldvorming

• De gemiddelde totaalscore van alle doelgroepen
voor de beeldvorming over de dienstverlening is 
tussen 2016 en 2019 langzaam gestegen, van 3,18 
tot 3,29 op de 5-puntsschaal.

• Tussen 2019 en 2020 viel de gemiddelde score 
terug naar 3,17. Tussen 2020 en 2021 is geen
verandering zichtbaar.

• Voor de vergelijkbaarheid is de nieuwe groep Grote Ondernemingen ook
niet in het totaalgemiddelde van 2021 meegenomen.
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Beeldvorming

• De gemiddelde score in 2021 voor de Beeldvorming
over de dienstverlening is het hoogst onder
Douaneklanten (3,38) en Grote Ondernemingen
(3,32), het laagst onder Particulieren (2,99) en
Maatschappelijk Intermediairs (3,04).

• De score voor Beeldvorming over de 
dienstverlening steeg tussen 2016 en 2019 in alle
doelgroepen. De stijging was het sterkst bij
Particulieren (van 3,13 naar 3,31) en
Maatschappelijk Intermediairs (van 2,95 naar 3,20).

• Sinds 2019 is de score in alle groepen behalve
Fiscaal Dienstverleners weer gedaald, het sterkst
onder Particulieren (van 3,31 naar 2,99) en
Toeslaggerechtigden (van 3,39 naar 3,09).

• Bij Ondernemers, Fiscaal Dienstverleners en
Maatschappelijk Intermediairs daalde de score 
tussen 2019 en 2020 maar is nu een stijging te zien.
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Beeldvorming

• Ook de gemiddelde totaalscore van alle 
doelgroepen voor de beeldvorming over de 
behandeling is tussen 2016 en 2019 langzaam
gestegen, van 3,13 tot 3,24 op de 5-puntsschaal.

• Tussen 2019 en 2020 viel de gemiddelde score 
terug naar 3,10. Tussen 2020 en 2021 is een licht
herstel zichtbaar.

• Voor de vergelijkbaarheid is de nieuwe groep Grote Ondernemingen ook
niet in het totaalgemiddelde van 2021 meegenomen.
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Beeldvorming

• De gemiddelde score in 2021 voor de Beeldvorming
over de behandeling is het hoogst onder Grote 
Ondernemingen (3,52), het laagst onder
Maatschappelijk Intermediairs (2,89), 
Toeslaggerechtigden (2,91) en Particuliere
belastingplichtigen (2,92).

• De score voor Beeldvorming over de behandeling
steeg tussen 2016 en 2019 in alle doelgroepen. De 
stijging was het sterkst bij Particulieren (van 3,09 
naar 3,24) en Maatschappelijk Intermediairs (van 
2,76 naar 3,05).

• Tussen 2019 en 2020 daalde de score bij alle 
doelgroepen behalve Douane, het sterkst bij
Maatschappelijk Intermediairs (van 3,05 naar 2,80).

• Tussen 2020 en 2021 is bij Particulieren, 
Toeslaggerechtigden en Douane een daling te zien, 
bij Ondernemers, Fiscaal Dienstverleners en
Maatschappelijk Intermediairs een stijging in het 
gemiddelde.
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Beeldvorming

• Van 8 voorgelegde imagokenmerken, 
vindt men ‘streng’ (totaal 3,52 op de 
5-puntsschaal) en ‘deskundig’ (3,42) 
in 2021 het meest van toepassing op 
de Belastingdienst.

• ‘Transparant’ vindt men gemiddeld
veruit het minst passen van alle 
kenmerken (2,80).

• Sinds 2019 is de score voor ‘streng’ 
gestegen en voor alle andere
(positieve) kenmerken gedaald. 

• Tussen 2014 en 2019 was de score 
van alle positieve kenmerken
langzaam toegenomen.

• Voor de vergelijkbaarheid is de nieuwe groep Grote 
Ondernemingen ook niet in het totaalgemiddelde
van 2021 meegenomen.
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TEVREDENHEID KANALEN
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• Bij de tevredenheid over verschillende dienstverleningskanalen van de Belastingdienst komen de volgende kanalen 
aan de orde:

• De Belasting/Douane Telefoon (voor burgers, bedrijven en intermediairs die daarvan gebruik hebben 
gemaakt):
 In hoeverre bent u tevreden over de Belasting Telefoon / Douane Telefoon? 

• De (algemene) website van de Belastingdienst/Douane:
 In hoeverre bent u tevreden over de website van de Belastingdienst/Douane? (idem)

• De telefonische Helpdesk Intermediairs (voor Fiscaal Dienstverleners):
 In hoeverre bent u tevreden over de telefonische Helpdesk Intermediairs?

• Het Belcentrum (voor Maatschappelijk Intermediairs):
 In hoeverre bent u tevreden over het contact met het Belcentrum (de back-office)?

Bij alle vragen is een 5-puntschaal gehanteerd van 1 = zeer ontevreden tot 5 = zeer tevreden.

• De volgende pagina’s tonen achtereenvolgens voor de drie onderwerpen:
 de totaaltrends sinds 2011

 de tevredenheid in 2021 per doelgroep

 de trends per doelgroep sinds 2011



Tevredenheid dienstverleningskanalen

• De tevredenheid over de Belasting
Telefoon/Douane Telefoon (onder de burgers, 
bedrijven en intermediairs die daarvan gebruik
hebben gemaakt) is gemiddeld 3,20 op de 5-
puntsschaal.

• Sinds 2018 is het totale gemiddelde vrijwel stabiel.

• Voor de vergelijkbaarheid is de nieuwe groep Grote ondernemingen ook
niet in het totaalgemiddelde van 2021 meegenomen.
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Tevredenheid dienstverleningskanalen

• De tevredenheid over de (algemene) website van 
de Belastingdienst/Douane (onder de burgers, 
bedrijven en intermediairs die daarvan gebruik
hebben gemaakt) is gemiddeld 3,63 op de 5-
puntsschaal.

• Sinds 2018 is het totale gemiddelde vrijwel stabiel.

• Voor de vergelijkbaarheid is de nieuwe groep Grote ondernemingen ook
niet in het totaalgemiddelde van 2021 meegenomen.
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Tevredenheid dienstverleningskanalen

• De tevredenheid van Fiscaal Dienstverleners over 
de telefonische Helpdesk Intermediairs in 2021 is 
gemiddeld bijna ‘tevreden’ (3,94 op de 5-
puntsschaal). Sinds 2014 (3,45) is de tevredenheid
langzaam toegenomen. In 2020 was de score 3,77. 

• De tevredenheid van Maatschappelijk Intermediairs
over het Belcentrum nam tussen 2015 (3,18) en
2019 (3,70) sterk toe, daalde in 2020 (3,48) en is nu 
weer gestegen (3,66).

• De gemiddelde tevredenheid van Maatschappelijk
Intermediairs over de Mijn Toeslagen pagina
fluctueert sterk. Na een daling van 3,90 (2019) naar
3,57 (2020) is de tevredenheid nu weer gestegen
(3,71).

• De tevredenheid van Toeslaggerechtigden over 
Mijn Toeslagen is stabieler, maar tussen 2019 (3,83) 
en 2021 (3,68) is wel een daling te zien.
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Tevredenheid dienstverleningskanalen

• De tevredenheid over de Belasting Telefoon in 2021 
is het grootste onder Ondernemers (3,45) en
Particulieren (3,35), het minst onder
Maatschappelijk Intermediairs (3,04).

• De tevredenheid over de Douane Telefoon (3,14) is 
wat lager dan het gemiddelde voor de Belasting
Telefoon.
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Tevredenheid dienstverleningskanalen

• De tevredenheid over de (algemene) website van 
de Belastingdienst/Douane is in 2021 het hoogst bij
de Douane (3,77) en Grote Ondernemingen (3,79).

• De tevredenheid is het minst bij
Toeslaggerechtigden (3,41) en Fiscaal
Dienstverleners (3,48).
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Tevredenheid dienstverleningskanalen
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trend - doelgroepen

• In de tevredenheid over de Belasting Telefoon
/ Douane Telefoon dienstverlening - in totaal
sinds 2018 vrijwel stabiel – zijn per doelgroep
wel fluctuaties te zien. Onder
Toeslaggerechtigden steeg de score van 3,27 in 
2018 naar 3,52 in 2019, om daarna te dalen
naar 3,25 in 2021. Bij Ondernemers en Fiscaal
Dienstverleners is de score sinds 2019 
gestegen (van 3,24 naar 3,45 en van 2,87 naar
3,14).

• De tevredenheid over de algemene website 
van de Belastingdienst/Douane – in totaal ook
vrijwel stabiel sinds 2018 – is alleen bij Fiscaal
Dienstverleners nu duidelijk hoger (3,77) dan 
in 2018 (3,60). Bij de andere doelgroepen zijn
de verschillen met 2018 klein.

• Ten opzichte van 2020 is behalve bij Fiscaal
Dienstverleners (van 3,61 naar 3,77), ook bij
Maatschappelijk Intermediairs (van 3,50 naar
3,61) een stijging te zien. Bij de overige
doelgroepen zijn er weinig verschillen ten 
opzichte van vorig jaar.



HULP EN ZELFREDZAAMHEID
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• Het onderwerp hulp en zelfredzaamheid betreft alleen burgers: particuliere belastingplichtigen en 
toeslaggerechtigden. Aan de orde komen:

• De mate van hulp bij aangifte en aanvraag of wijziging van toeslagen.
 Bent u geholpen bij het doen van belastingaangifte / aanvraag voor uw toeslag / doorgeven van de wijziging?

 Hoe ver ging de hulp van degene die u toen heeft geholpen bij de aangifte / aanvraag / wijziging?

• Behoefte aan hulp
 Is hulp bij uw belastingaangifte / aanvraag / wijziging van uw toeslag noodzakelijk? 

• Inzicht in mogelijkheden hulp in te schakelen
 Ik heb geen inzicht in welke mogelijkheden er zijn om hulp in te schakelen

• Mogelijkheden op iemand terug te vallen
 Ik heb altijd wel iemand in mijn sociale netwerk (familie/vrienden) op wie ik terug kan vallen wanneer er vragen/problemen zijn.

• Voldoende grip en kennis
 Vindt u dat u voldoende grip heeft op het nakomen van uw fiscale rechten en plichten?

 Is uw kennis toereikend om uw fiscale rechten en plichten / aanvragen en wijzigen van uw toeslag(en) zelf uit te voeren?

• De volgende pagina’s tonen achtereenvolgens:
 de resultaten voor 2021 voor beide groepen burgers

 de trends sinds 2013 voor beide groepen burgers



Hulp en zelfredzaamheid

• De grafiek toont in hoeverre burgers 
hulp hebben gehad bij:

• de laatste belastingaangifte (links)

• het aanvragen van een toeslag (midden)

• het doorgeven van een wijziging voor een
toeslag (rechts)

• Twee derde van de Particulieren (68%) 
en ruim de helft van de 
Toeslaggerechtigden (55%) zegt
helemaal niet geholpen te zijn bij de 
aangifte / (nieuwe) toeslagaanvraag.

• Van de Particulieren die hulp kregen, gaf
de helft de aangifte geheel uit handen
(16% van het totaal), van de 
Toeslaggerechtigden met hulp vulde
meer dan de helft de aanvraag samen
met iemand anders in (25% van het 
totaal).

• Voor de wijziging van een toeslag is ruim
drie kwart van de Toeslaggerechtigden
(76%) niet geholpen. Wie wel hulp
kreeg, vulde de wijziging meestal samen
met iemand anders in (15% van het 
totaal).
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Hulp en zelfredzaamheid

• Ruim een vijfde van Particulieren
(22%) en Toeslaggerechtigden (21%) 
geeft aan hulp nodig te hebben bij de 
belastingaangifte of 
aanvraag/wijziging van de toeslag.*

• Ruim een tiende van de Particulieren
(12%) en een vijfde van de 
Toeslaggerechtigden (20%) zegt
onvoldoende inzicht te hebben in 
mogelijkheden om hulp in te
schakelen.*

• Een vijfde van beide groepen (20% 
van de Particulieren, 19% van de 
Toeslaggerechtigden) heeft niet altijd
iemand in het sociale netwerk om op 
terug te vallen.*

*Alle genoemde percentages zijn exclusief ‘neutraal’.
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Hulp en zelfredzaamheid

• Bijna een tiende van de Particulieren
(8%) en bijna een vijfde van de 
Toeslaggerechtigden (18%) zegt geen
grip te hebben op het nakomen van 
fiscale rechten en plichten.*

• Ongeveer een kwart van de 
Particulieren (23%) en 13 procent van 
de Toeslaggerechtigden heeft naar
eigen zeggen onvoldoende kennis om 
de fiscale rechten en plichten zelf uit
te voeren.*

*Alle genoemde percentages zijn exclusief ‘neutraal’.
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Hulp en zelfredzaamheid

• Het percentage Particulieren dat de 
belastingaangifte zonder hulp doet, is -
met enige schommelingen – gestegen
van 52% in 2013 naar 68% in 2021.

• Het percentage dat alleen advies vraagt, 
ligt in de meeste jaren rond 4%. 

• Het percentage dat de aangifte samen
met iemand invult, daalde tussen 2013 
en 2021 van 21% naar 11%; het 
percentage dat de aangifte geheel uit
handen geeft, daalde van 23% naar 16%. 
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Hulp en zelfredzaamheid

• Bij Toeslaggerechtigden is er geen
duidelijke trend in de mate van hulp: alle 
percentages schommelen door de jaren
heen.

• De aanvraag van een nieuwe toeslag
deed in 2013 54% zonder hulp en in 
2021 55%.

• Het doorgeven van een wijziging voor 
een bestaande toeslag deed in 2013 
80% van de Toeslaggerechtigden zonder
hulp en in 2021 76%. 
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Hulp en zelfredzaamheid

• Bij Particulieren is een
positieve trend zichtbaar in 
grip op het nakomen van 
rechten en plichten (het 
gemiddelde op de 5-
puntschaal steeg tussen 2013 
en 2021 van 3,60 naar 3,84) 
en kennis om de fiscale
rechten en plichten zelf uit te
voeren (van 3,10 naar 3,29).

• De hulpbehoefte laat een
dalende trend zien: van 2,67 
in 2013 naar 2,37 in 2021.

• Voor sociaal netwerk om op 
terug te vallen en geen inzicht
in hulpmogelijkheden zijn
geen duidelijke positieve of 
negatieve ontwikkelingen.
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Hulp en zelfredzaamheid

• Bij Toeslaggerechtigden was 
tussen 2013 (3,42) en 2019 
(3,67) een positieve trend in 
kennis om zelf aanvragen en
wijzigingen uit te voeren. 
Sinds 2019 is een lichte daling
te zien, tot 3,63 op de 5-
puntsschaal in 2021.

• De hulpbehoefte laat sinds
2014 (2,60) wel een dalende
trend zien, tot 2,30 in 2021.

• Voor de overige items zijn
geen duidelijke trends.
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COMPLIANCE EN BELASTINGMORAAL

36

• Bij Compliance en Belastingmoraal gaat het om de volgende indicatoren:

• Belang aan fiscale verplichtingen te voldoen (niet voor TOE/TI):

 In hoeverre vindt u het belangrijk dat de Belastingdienst/Douane:

 de aangifte op tijd binnen heeft?

 juiste en volledige aangiftes / (PAR:) een zo nauwkeurig mogelijke aangifte krijgt?

 Het geld binnen de termijn binnen heeft, als er geld moet worden betaald (PAR:) u geld moet bijbetalen?

• Belastingmoraal*

 Ik zou me schuldig voelen als ik niet mijn volledige deel aan belastingen (Douane: Douane: belastingen/douanerechten/accijns) zou betalen / (Maatschappelijk 
Intermediairs: Ik zou me schuldig voelen als een cliënt te veel aan toeslagen zou ontvangen (Toeslaggerechtigden:) Ik zou me schuldig voelen als ik teveel aan 
toeslagen zou ontvangen.

 Mensen in mijn omgeving zouden het sterk afkeuren als ik mijn belastingverplichtingen niet zou nakomen / (Maatschappelijk 
Intermediairs/Toeslaggerechtigden:) iemand/ik te veel aan toeslagen zou ontvangen

 Nederlanders vinden belastingontduiking (Maatschappelijk Intermediairs en toeslaggerechtigden: het sjoemelen met toeslagen) over het algemeen niet 
acceptabel.

*Vanaf 2021 wordt ‘Belastingmoraal’ ook op een andere manier gemeten. Om trends te kunnen tonen, wordt nu nog de oude indicator gebruikt.

• Non-compliance

 In hoeverre kunt u zich voorstellen dat er omstandigheden zijn waardoor:

 OND/GO: u contante betalingen buiten de boeken houdt?

 PAR/OND/FD/GO: u teveel of niet bestaande aftrekposten opvoert?

 PAR/OND/GO/FD: u niet alle inkomsten aangeeft in uw belastingaangifte (FD: van een cliënt)?

 DOU: uw onderneming bewust onjuiste gegevens in een Douane-aangifte opgeeft?

 DOU: een lading van of voor uw onderneming verboden goederen bevat?

 TOE/TI: u door het bewust verstrekken van onjuiste gegevens onterecht teveel aan toeslagen ontvangt / voor een cliënt aanvraagt?

(vervolg op volgende pagina)



COMPLIANCE EN BELASTINGMORAAL
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• Aanvaardbaarheid van frauderen
 Hoe aanvaardbaar of onaanvaardbaar vindt u het als een onderneming (Particulieren: iemand) doelbewust belasting ontduikt / 

(Toeslaggerechtigden/Maatschappelijk Intermediairs:) een te hoog bedrag aan toeslagen probeert te krijgen?

• Pakkans fraude
 Hoe groot is, volgens u, de kans dat de Belastingdienst/Belastingdienst-Toeslagen/Douane ontdekt dat:

 OND/FD/GO: een onderneming contante betalingen buiten de boeken heeft gehouden?

 DOU: een onderneming in een aangifte onjuiste gegevens heeft opgegeven?

 DOU: een lading verboden goederen bevat?

 alle: iemand/een ondernemer/bedrijf onterechte kostenposten of aftrekposten in de belastingaangifte opvoert / (TOE/TI:) door het bewust verstrekken van onjuiste 
gegevens onterecht te veel aan toeslagen ontvangt?

• De volgende pagina’s tonen achtereenvolgens:
 de totaaltrends sinds 2010 voor

 Belang voldoen aan verplichtingen

 Belastingmoraal

 Non-compliance

 de scores in 2021 per doelgroep voor alle indicatoren

 de trends per doelgroep sinds 2010 voor voornoemde drie indicatoren



• De score op ‘Belang voldoen aan 
verplichtingen’ is sinds 2010, met 
enige fluctuaties, langzaam gestegen
(van 4,02 in 2010 naar 4,23 in 2021).

• De score op Belastingmoraal is sinds
2010 eerst iets gestegen, daarna iets
gedaald en sinds 2015 vrij stabiel. Ten 
opzichte van 2020 is een lichte daling
te zien.

• De score voor Non-compliance is 
tussen 2011 en 2015 langzaam
gedaald en sindsdien vrijwel stabiel.

• Het totaalgemiddelde voor 2010 wordt niet getoond
omdat de doelgroepen Toeslaggerechtigden en
Maatschappelijk Intermediairs destijds nog niet
gemeten werden.

• Voor de vergelijkbaarheid is de nieuwe groep Grote 
Ondernemingen ook niet in het totaalgemiddelde van 
2021 meegenomen.
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• Het belang aan fiscale verplichtingen
te voldoen wordt hoog ingeschat
(4,27), de gevolgen van ontdekte
fraude ernstig (4,04), de pakkans wat 
lager (3,29).

• Frauderen wordt ‘onaanvaardbaar’ tot 
‘volstrekt onaanvaardbaar’ geacht. 
Het overall gemiddelde op de 
indicator (3 stellingen) is 1,49 op de 5-
puntschaal. Bij Toeslaggerechtigden
ligt het gemiddelde iets hoger (1,86) 
dan voor andere groepen.

• Ook de Non-compliance is laag: het 
totale gemiddelde over 9 stellingen of 
men zich situaties van non-
compliance kan voorstellen is 1,81. Bij
Toeslaggerechtigden is dit iets hoger
(2,60).

• De score op de indicator 
Belastingmoraal (schuldig voelen, 
afkeuring omgeving en Nederlandse
bevolking) is wat lager bij
Particulieren en Toeslaggerechtigden
dan bij de overige doelgroepen.
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COMPLIANCE EN BELASTINGMORAAL

• In de score op ‘Belang voldoen aan 
verplichtingen’ is bij alle doelgroepen
sprake van een positieve ontwikkeling
tussen 2010 en 2021. Ten opzichte
van 2020 is bij Particulieren nu een
stijging te zien, bij Douaneklanten een
kleine daling.

• In de score op Belastingmoraal is ten 
opzichte van 2020 vooral bij
Toeslaggerechtigden een lichte daling
te zien.

• Bij de score voor Non-compliance zijn
tussen 2020 en 2021 in geen van de 
doelgroepen opvallende
veranderingen te zien.

• Voor de vergelijkbaarheid is de nieuwe groep Grote 
Ondernemingen ook niet in het totaalgemiddelde van 
2021 meegenomen.
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Belang voldoen aan verplichtingen

PAR 4,02 3,99 4,01 4,04 4,07 4,02 3,99 4,16 4,08 4,21 4,17 4,30

OND 3,99 3,99 4,06 4,07 4,15 4,13 4,15 4,19 4,17 4,24 4,23 4,21

DOU 4,01 4,03 4,12 4,12 4,16 4,16 4,13 4,19 4,24 4,11 4,24 4,16

FD 4,05 4,03 4,02 4,02 4,10 4,10 4,11 4,16 4,17 4,16 4,24 4,23

TOTAAL 4,02 4,01 4,05 4,06 4,12 4,10 4,10 4,18 4,17 4,18 4,22 4,23

Belastingmoraal

PAR 3,60 3,62 3,66 3,74 3,63 3,47 3,56 3,67 3,54 3,60 3,65 3,64

TOE 3,70 3,72 3,74 3,81 3,67 3,66 3,64 3,69 3,70 3,73 3,79 3,68

OND 3,92 3,88 3,98 3,94 3,82 3,73 3,84 3,87 3,81 3,87 3,96 3,90

DOU 3,93 4,03 4,10 4,05 3,95 3,99 4,00 3,94 4,05 3,96 4,11 4,05

FD 3,98 3,99 3,98 3,96 3,85 3,81 3,87 3,82 3,88 3,88 3,90 3,92

TI 4,10 4,17 4,31 4,44 4,35 4,27 4,21 4,16 4,11 4,19 4,17 4,10

TOTAAL 3,87 3,90 3,96 3,99 3,88 3,82 3,85 3,86 3,85 3,87 3,93 3,88

Non-compliance

PAR 2,37 2,42 2,35 2,40 2,40 2,33 2,35 2,29 2,38 2,36 2,27 2,21

TOE - 2,55 2,57 2,48 2,60 2,49 2,52 2,70 2,55 2,56 2,55 2,60

OND 1,87 1,82 1,74 1,78 1,72 1,70 1,67 1,73 1,70 1,70 1,60 1,64

DOU 1,63 1,61 1,57 1,50 1,53 1,43 1,47 1,55 1,47 1,40 1,37 1,46

FD 1,67 1,63 1,65 1,68 1,65 1,58 1,61 1,53 1,55 1,57 1,51 1,55

TI - 1,80 1,69 1,71 1,62 1,66 1,79 1,71 1,80 1,83 1,85 1,81

TOTAAL 1,89 1,97 1,93 1,93 1,92 1,86 1,90 1,92 1,91 1,90 1,86 1,88


