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Veel handhavings- en nalevingsonderzoek richt zich op het effect van het optreden van toezicht-

houders. In veel sectoren wordt echter slechts een klein deel van de onder toezicht gestelde 

ondernemingen geïnspecteerd en, bij overtreding, bestraft. Dit onderzoek richt zich daarom op het 

effect van het uitblijven van handhavend optreden.  Hoe reageren ondernemers, als overtredingen 

van andere ondernemers onbestraft blijven? Ook is onderzocht welke rol nalevingsmotieven en de 

identificatie met de groep hierbij hebben.

Het onderzoek richt zich op toezicht en handhaving door de belastingdienst onder telers die wel en 

telers die niet deelnamen aan vrijwillige zelfregulering. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is 

dat telers zich bij het al dan niet naleven van belastingregels niet laten beïnvloeden door het onbestraft 

blijven van belastingovertredingen van andere telers, tenzij dit hun belangen rechtstreeks schaadt.  

Het al dan niet deelnemen aan een zelfreguleringsregime speelt hierbij geen rol.

Reacties op  
onbestrafte overtredingen 

Peter M
ascini, Jelle Jaspers &

 Judith van Erp

Peter Mascini

Jelle Jaspers 

Judith van Erp 

De rol van motieven en identificatie bij de omgang met 
onbestrafte belastingovertredingen in de tuin- en akkerbouw

Dit is een uitgave in de reeks ‘Handhaving en Gedrag’.
Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsprogramma en is opdrachtgever 

voor gedragswetenschappelijk onderzoek relevant voor handhaving en naleving van regelgeving.  

Het programma bouwt aan wetenschappelijke kennis over mechanismen die ten grondslag liggen aan 

naleving of overtreding van regelgeving en de wijze waarop de overheid dit gedrag kan beïnvloeden.  

De centrale vraag is hoe het nalevingsgedrag van burgers, bedrijven en instellingen kan worden 

verklaard vanuit de kenmerken en motieven van de doelgroep en de omgevingsfactoren, waaronder  

de handhaving. Daarmee draagt het programma bij aan de kwaliteit van de handhaving.

ISBN: 978-94-6236-553-7

9 7 8 9 4 6 2 3 6 5 5 3 7

Reacties op onbestrafte overtredingen.indd   Alle pagina's 19-03-15   11:53



 
R

eacties o
p

 o
n

b
estrafte o

vertred
in

g
en

Veel handhavings- en nalevingsonderzoek richt zich op het effect van het optreden van toezicht-

houders. In veel sectoren wordt echter slechts een klein deel van de onder toezicht gestelde 

ondernemingen geïnspecteerd en, bij overtreding, bestraft. Dit onderzoek richt zich daarom op het 

effect van het uitblijven van handhavend optreden.  Hoe reageren ondernemers, als overtredingen 

van andere ondernemers onbestraft blijven? Ook is onderzocht welke rol nalevingsmotieven en de 

identificatie met de groep hierbij hebben.

Het onderzoek richt zich op toezicht en handhaving door de belastingdienst onder telers die wel en 

telers die niet deelnamen aan vrijwillige zelfregulering. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is 

dat telers zich bij het al dan niet naleven van belastingregels niet laten beïnvloeden door het onbestraft 

blijven van belastingovertredingen van andere telers, tenzij dit hun belangen rechtstreeks schaadt.  

Het al dan niet deelnemen aan een zelfreguleringsregime speelt hierbij geen rol.

Reacties op  
onbestrafte overtredingen 

Peter M
ascini, Jelle Jaspers &

 Judith van Erp

Peter Mascini

Jelle Jaspers 

Judith van Erp 

De rol van motieven en identificatie bij de omgang met 
onbestrafte belastingovertredingen in de tuin- en akkerbouw

Dit is een uitgave in de reeks ‘Handhaving en Gedrag’.
Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsprogramma en is opdrachtgever 

voor gedragswetenschappelijk onderzoek relevant voor handhaving en naleving van regelgeving.  

Het programma bouwt aan wetenschappelijke kennis over mechanismen die ten grondslag liggen aan 

naleving of overtreding van regelgeving en de wijze waarop de overheid dit gedrag kan beïnvloeden.  

De centrale vraag is hoe het nalevingsgedrag van burgers, bedrijven en instellingen kan worden 

verklaard vanuit de kenmerken en motieven van de doelgroep en de omgevingsfactoren, waaronder  

de handhaving. Daarmee draagt het programma bij aan de kwaliteit van de handhaving.

ISBN: 978-94-6236-553-7

9 7 8 9 4 6 2 3 6 5 5 3 7

Reacties op onbestrafte overtredingen.indd   Alle pagina's 19-03-15   11:53



Reacties op onbestrafte overtredingen





REACTIES OP ONBESTRAFTE OVERTREDINGEN

De rol van motieven en identificatie bij de omgang met onbestrafte
belastingovertredingen in de tuin- en akkerbouw

PETER MASCINI

JELLE JASPERS

JUDITH VAN ERP

Boom Lemma uitgevers
Den Haag

2015



Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsprogramma en is
opdrachtgever voor gedragswetenschappelijk onderzoek relevant voor handhaving en
naleving van regelgeving. Het programma bouwt aan wetenschappelijke kennis over
mechanismen die ten grondslag liggen aan naleving of overtreding van regelgeving
en de wijze waarop de overheid dit gedrag kan beïnvloeden. De centrale vraag is hoe
het nalevingsgedrag van burgers, bedrijven en instellingen kan worden verklaard vanuit
de kenmerken en motieven van de doelgroep en de omgevingsfactoren, waaronder de
handhaving. Daarmee draagt het programma bij aan de kwaliteit van de handhaving.

Handhaving en gedrag is een samenwerkingsprogramma van:
– Belastingdienst
– De Nederlandsche Bank
– Inspectie voor de Gezondheidszorg
– Inspectie Leefomgeving en Transport
– Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
– Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
– Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Begeleidingscommissie: Karin Bongers (CCV), Herman Hoorweg (Belastingdienst), Kiek
Singels (Inspectie Leefomgeving en Transport), Mirjam Prinsen (CCV), Tetty Havinga
(Radboud Universiteit Nijmegen).

Omslagontwerp: Haagsblauw, Den Haag

© 2015 Peter Mascini, Jelle Jaspers & Judith van Erp | Boom Lemma uitgevers

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toege-
staan op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschul-
digde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB
Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uit-
gave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet) kan
men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten
Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or
any other means without written permission from the publisher.

ISBN 978-94-6236-553-7
ISBN 978-94-6274-264-2 (e-book)
NUR 741

www.budh.nl



INHOUD

Dankwoord 7

Samenvatting 9

1 Inleiding en vraagstelling 13
1.1 Inleiding 13
1.1.1 Nalevingsmotieven en groepsidentificatie als verklaring voor

regelnaleving 14
1.1.2 Zelfregulering als bepalende factor van groepsidentiteit 14
1.2 Vraagstelling en onderzoeksopzet 16
1.3 Opbouw van dit rapport 18

2 Verklaringen voor naleving: de rol van nalevingsmotieven en
groepsidentificatie 19

2.1 Motieven voor naleving 19
2.1.1 Instrumentele motieven 19
2.1.2 Normatieve motieven 20
2.2 Identificatie 21
2.3 Informatieverspreiding over overtredingen 23
2.4 Conclusie 23

3 Data en methode 25
3.1 Caseselectie 25
3.1.1 Aanpassing accenten in dataverzameling kwalitatief onderzoek 26
3.2 Methoden van dataverzameling 27
3.2.1 Kwalitatief onderzoek 27
3.2.2 Kwantitatief onderzoek 29
3.3 Beperkingen en non-respons 29
3.4 Meting in het kwantitatieve onderzoek 30



4 Resultaten 35
4.1 Motieven 35
4.1.1 Instrumentele motieven 35
4.1.2 Plichtsbesef 40
4.1.3 Behoefte aan sociale acceptatie 43
4.1.4 Bevindingen enquête in verband met motieven 46
4.2 Identificatiegronden 48
4.3 De rol van financiële dienstverleners 54

5 Conclusies en aanbevelingen 57
5.1 Vraagstelling 57
5.2 Resultaten 57
5.3 Beperkingen van het onderzoek 59
5.4 Implicaties voor het toezicht en aanbevelingen 60

Literatuurlijst 63

Bijlage 1 Topiclijst interviews fiscale dienstverleners 65

Bijlage 2 Topiclijst interviews telers 67

Bijlage 3 Begeleidende brief vragenlijst 71

Bijlage 4 Vragenlijst telers 73

Bijlage 5 Analyseresultaten 81

Biografische gegevens auteurs 83

Reeds verschenen in de reeks Handhaving en Gedrag 85

 Reacties op onbestrafte overtredingen



DANKWOORD

Dit onderzoek is tot stand gekomen met behulp van een subsidie van het programma
Handhaving en Gedrag. Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie,
bestaande uit Herman Hoorweg (Belastingdienst); Kiek Singels (Inspectie Leefomge-
ving en Transport); Tetty Havinga (Radboud Universiteit); en Mirjam Prinsen en
Karin Bongers (CCV). Wij danken de leden van de begeleidingscommissie hartelijk
voor de suggesties en constructieve feedback gedurende het onderzoek. Tevens heb-
ben wij waardevol commentaar ontvangen op het concepteindrapport van de Werk-
groepHandhaving enGedrag. Tot slot hebbenwij bij de uitvoering van dit onderzoek
veel hulp mogen ontvangen van verschillende medewerkers van de Belastingdienst.
Bij het verkrijgen van gegevens die nodig waren om sectoren te selecteren en om res-
pondenten te benaderen gaat onze dank in het bijzonder uit naar Vincent Boekhoorn
en Ed Lander.





SAMENVATTING

Het overgrote deel van handhavings- en nalevingsonderzoek richt zich op het optre-
den van toezichthouders en de manier waarop ondernemers daarop reageren. Naar
de manier waarop ondernemers reageren op het uitblijven van handhavend optreden
is nagenoeg geen onderzoek gedaan. Dit is opmerkelijk aangezien de meeste inspec-
ties jaarlijks zelden meer dan een paar procent van alle onder toezicht staande onder-
nemingen aan een inspectie onderwerpen en het aandeel ondernemingen dat door
inspecties wordt beboet doorgaans nog veel lager is. Dit betekent dat ondernemers
in theorie over informatie kunnen beschikken dat overtredingen van andere onder-
nemers onbestraft blijven, terwijl nagenoeg niets bekend is over de manier waarop
ondernemers hierop reageren. Met behulp van halfgestructureerde interviews
(N=21) en een enquête (N=149) hebben wij aller eerst onderzocht in welke mate en
op welke wijze groente-, fruit- en bloementelers die al of niet vrijwillig deelnemen
aan zelfregulering, reageren op het uitblijven van sancties voor regelovertredingen
begaan door andere telers die vallen onder het eigen reguleringsregime dan wel
andere reguleringsregimes. Daarnaast hebben we onderzocht welke rol motieven
en identificaties spelen bij de reactie op onbestrafte regelovertredingen door andere
telers.
Op basis van de theorie verwachtten we dat telers die instrumenteel gemotiveerd zijn
zelf belastingregels gaan overtreden als ze denken dat overtredingen van andere
telers onbestraft blijven om zo een concurrentieachterstand te voorkomen. Het instru-
mentele motief bleek bij telers wel voorop te staan, maar leidde tot andere reacties. In
de eerste plaats denken sommige telers wel over informatie te beschikken dat belas-
tingfraude door andere telers onbestraft blijft, maar nemen ze dit gedrag niet over
omdat ze denken dat overtreders uiteindelijk toch tegen de lamp zullen lopen en
omdat ze niet denken dat dit leidt tot concurrentieachterstand. In de tweede plaats
zoeken instrumenteel gemotiveerde telers zelf wel de grenzen van het toelaatbare
op zoals ze dat ook andere telers zien doen, maar definiëren ze hun gedrag niet als
belastingfraude maar als ‘slim werken’. Telers wisselen ook onderling informatie
uit over ‘slim werken’, wat laat zien dat ze er geen concurrentievoordeel uit proberen
te halen maar juist samenwerken. In de derde plaats reageren instrumenteel gemoti-
veerde telers wel op onbestrafte regelovertredingen als ze denken dat hun belangen
hierdoor worden geschaad, maar niet door deze regels vervolgens zelf te overtreden,
maar door de overtreders aan te spreken en tot naleving aan te zetten. Ook zijn er



telers die zich laten leiden door plichtsbesef. In overeenstemming met de theorie vin-
den we dat zij zich bij hun nalevingsgedrag niets gelegen laten liggen aan het gedrag
van anderen, maar op hun eigen principes varen. Echter, dit plichtsbesef is niet
onvoorwaardelijk: telers maken duidelijk dat de levensvatbaarheid van hun bedrijf
en faciliterende belastingwetgeving het mogelijk maken om naar hun principes te
handelen en dat ‘netjes’ en ‘slim’ werken in elkaars verlengde liggen. Voorts zeggen
telers onderling geen sociale controle uit te oefenen met betrekking tot de naleving
van belastingregels, omdat het nauwelijks onderwerp is van sociale normering. Zij
roepen overtreders dus niet tot de orde en doen ook niet zelf aan belangenbehartiging
als zij vinden dat de regels anders moeten worden geïnterpreteerd. Die functie wordt
echter vervuld door de financiële dienstverleners, die de naleving van belastingregels
voor een belangrijk deel controleren en coördineren. Zij kaarten interpretatieverschil-
len over wetgeving aan bij de Belastingdienst en onderhandelen over de omgang hier-
mee. Dat verklaart mogelijk waarom telers onderling weinig informatie uitwisselen
over belastingkwesties en ook vooral afgaan op vermoedens in verband met onbe-
strafte overtredingen van collega’s. Aan een van de belangrijke premissen voor een
mogelijke reactie op onbestrafte regelovertredingen, namelijk het op de hoogte zijn
van deze overtredingen, wordt daarmee niet voldaan.
Op grond van de sociale identiteitstheorie verwachtten we dat telers overtredingen
zouden overnemen als zij die waarnemen bij collega’s die ze tot hun ingroup rekenen
en zich zouden afzetten tegen overtredingen van leden van de outgroup. We hebben
echter geen enkele bevestiging gevonden voor deze hypothese.Wat betreft de groeps-
identificatie als zodanig maken telers geen onderscheid tussen ondernemers die deel-
nemen aan het horizontaal toezicht of niet. De meesten hebben geen bewuste keuze
gemaakt voor horizontaal toezicht, maar zijn hier door hun financiële dienstverlener
toe uitgenodigd of ongevraagd voor aangemeld. We vinden wel andere onderschei-
dingen tussen in- en outgroups, bijvoorbeeld die tussen ‘zaaiers’ die nog in hun
bedrijf investeren, en ‘oogsters’ die toewerken naar beëindiging, maar ook deze zijn
niet bepalend voor de reactie op overtredingen door leden van de in- of outgroup.
De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat telers zich bij het al dan niet nale-
ven van belastingregels niet laten beïnvloeden door het onbestraft blijven van belas-
tingovertredingen van andere telers, tenzij dit hun belangen schaadt. Het al dan niet
deelnemen aan een zelfreguleringsregime speelt hierbij geen enkele rol. In sectoren
waarin overtreden in de ogen van ondernemers meer loont of juist meer reputatie-
schade oplevert voor de sector, waarin meer informatie wordt uitgewisseld over
regelovertredingen en waar de pakkans als lager wordt ervaren, roepen overtredin-
gen van anderen mogelijk sterkere reacties op. Daarbij is overigens niet op voorhand
duidelijk of dit zal leiden tot het overnemen van overtredingen of het tot de orde roe-
pen van overtreders.
Binnen de tuin- en akkerbouw hoeft de Belastingdienst zich dus geen onmiddellijke
zorgen te maken dat het niet optreden tegen belastingfraude zich als een olievlek zal
verspreiden, omdat de kans klein is dat andere telers dit te weten komen en omdat
belastingfraude voor telers geen aantrekkelijk alternatief is. Bovendien beschouwen
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telers de belastingwetgeving op hoofdlijnen als legitiem en de pakkans voor belas-
tingfraude als hoog. In verband met de ervaren pakkans blijft het daarom voor de
Belastingdienst van belang om fraude te detecteren en te bestraffen en om informatie
over sancties binnen de doelgroep te verspreiden, temeer omdat telers in belangrijke
mate instrumenteel gemotiveerd lijken. Aangezien banken en certificerende instanties
voor telers minstens net zo belangrijke handhavers zijn als de Belastingdienst, zou de
Belastingdienst voorts kunnen trachten te bevorderen dat banken of certificerende
instanties meer gaan toezien op belastingnaleving dan ze al doen, zodat ook belas-
tingovertredingen reputatieschade opleveren. Ook kan de Belastingdienst verder
inzetten op de samenwerking met financiële dienstverleners waar het belastingcon-
trole betreft. Zij hebben immers een grote invloed op het nalevingsgedrag van hun
cliënten. Deelname aan het horizontaal toezicht versterkt deze invloed nog verder.
Tussen financiële dienstverleners vindt ook coördinatie en uitwisseling plaats die ont-
breekt op het niveau van individuele ondernemers. Vandaar dat het zinvol lijkt dat de
Belastingdienst de controle en handhaving blijft richten op financiële dienstverleners.

Samenvatting





 INLEIDING EN VRAAGSTELLING

. INLE ID ING

Veel toezichthouders worstelen met de vraag hoe ze hun controle- en inspectiecapa-
citeit het best kunnen inzetten. Het is immers, zeker in tijden van krappe middelen,
meestal niet mogelijk om alle onder toezicht gestelde bedrijven frequent te controle-
ren. Vaak is een vorm van selectie noodzakelijk, door middel van steekproefsgewijze
controles of gerichte controles op bepaalde risicovolle activiteiten of ondernemingen.
Een mogelijk gevolg hiervan is dat een deel van de overtredingen die worden
gepleegd, niet wordt gedetecteerd en bestraft. Dat roept de vraag op naar het effect
van onbestrafte overtredingen op het nalevingsgedrag van ondernemingen. De
meeste mensen vinden het oneerlijk als overtreders zichtbaar niet worden bestraft.
Als ondernemers de indruk hebben dat overtredende concurrenten ‘ermee wegko-
men’, kan dat het draagvlak voor regelnaleving ondermijnen en gevoelens van
onrechtvaardigheid oproepen. In dit onderzoek stellen we de vraag of deze gevoelens
ook gevolgen hebben voor het eigen gedrag. Neemt de bereidheid tot naleving af, als
ondernemers ervaren dat overtredende collega’s niet worden bestraft? Of leidt het tot
andere reacties, bijvoorbeeld elkaar corrigeren? Met andere woorden, hoe reageren
ondernemers als ze zien dat overtreders niet worden bestraft?
Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar de gevolgen van handhaving voor naleving,
is naar de gevolgen van het uitblijven van handhavend optreden in het geval van
regelovertredend gedrag, nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan. Staf-
ford en Warr (1993) introduceerden het begrip ‘indirect punishment avoidance’ in de
afschrikkingsliteratuur. Zij suggereren dat de ervaring dat overtredingen onbestraft
blijven, mogelijk meer het plegen van criminaliteit bevordert dan dat straf het
afschrikt. Zij stellen dat afschrikkingstheorieën meer aandacht zouden moeten beste-
den aan indirecte ervaringen met straf, zoals het zien dat overtredingen van ‘peers’
onbestraft blijven. Dit model is getoetst met data over rijden onder invloed, maar
werd in dat onderzoek niet bevestigd (Piquero & Paternoster 1998). De relatie tussen
ondernemers en hun collega’s en concurrenten, en de invloed daarvan op nalevings-
gedrag, is echter niet eerder onderzocht. In dit onderzoek staat de vraag centraal of en
hoe bedrijven reageren op het uitblijven van handhavend optreden tegen andere
ondernemers die regels overtreden. Trekken ondernemers hieruit de conclusie dat
zij de regels zelf ook niet langer hoeven na te leven? Of proberen zij er juist voor te



zorgen dat de andere bedrijven de regels wel gaan naleven? Of trekken zij zich niets
aan van het gedrag van anderen?

1.1.1 Nalevingsmotieven en groepsidentificatie als verklaring voor regelnaleving

De literatuur suggereert dat twee factoren een rol spelen bij de reactie op het uitblijven
van handhavend optreden tegen andere bedrijven: de motieven voor regelnaleving
van een ondernemer en de mate waarin hij zich met de overtreder verbonden voelt.
Motieven voor naleving worden over het algemeen onderverdeeld in instrumentele
en normatieve motieven. Ondernemers die gedreven worden door instrumentele
motieven, wegen de kosten van een overtreding af tegen de baten ervan – waarbij
de kosten zowel uit formele sancties, als uit reputatieschade als gevolg van negatieve
reacties van certificerende instanties, afnemers, aandeelhouders en investeerders kun-
nen bestaan. Naast instrumentele motieven als verklaring van regelnaleving of -over-
treding, spelen ook normatieve motieven een rol: plichtsbesef, of groepsnormen. De
meeste wetenschappers gaan ervan uit dat een combinatie van instrumentele en nor-
matieve motieven ten grondslag ligt aan naleving. Ook in dit onderzoek houden we
de mogelijkheid open dat angst voor (het uitblijven van) sancties, angst voor een
slechte reputatie én plichtsbesef allemaal een rol spelen in de manier waarop bedrij-
ven omgaanmet het uitblijven van sancties voor regelovertredingen die ze aan andere
bedrijven toeschrijven. De vraag is of, en zo ja hoe, deze motieven de reactie op het
uitblijven van handhaving tegen overtreders beïnvloeden.

De motieven die ten grondslag liggen aan naleving of overtreding, vormen waar-
schijnlijk niet de volledige verklaring voor de reactie van ondernemers op het uitblij-
ven van sancties tegen overtredende collega’s. Het is aannemelijk dat de reactie van
ondernemers mede afhangt van hun verhouding tot degene wiens overtreding niet
wordt bestraft. Beschouwen ze deze ondernemer als een collega met wie ze zich sterk
identificeren, dan is hun reactie mogelijk anders dan bij een ondernemer die ze
beschouwen als concurrent die verder van hen afstaat. Dit onderscheid wordt in
de wetenschappelijke literatuur als de ingroup en outgroup aangemerkt. Voor ons
onderzoek betekent dit dat we naast de motieven voor naleving als verklaring voor
de mogelijke reactie op regelovertreding door anderen, op zoek gaan naar de vraag
hoe de groepsidentiteit deze reactie beïnvloedt. En hoewel we niet op voorhand vast-
leggen welke scheidslijnen er zijn tussen groepen, zijn we speciaal geïnteresseerd in
één kenmerk waarmee ondernemers zich van anderen onderscheiden, dat ook de
aanleiding vormde voor ons onderzoek.

1.1.2 Zelfregulering als bepalende factor van groepsidentiteit

Zelfregulering houdt in dat bedrijven managementsystemen invoeren van normen
waarop zij in veel gevallen zelf invloed hebben uitgeoefend en waarop zij ook zelf
toezicht houden of waarop private toezichthouders toezicht houden in opdracht
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van bedrijven. Overheden kunnen bedrijven verplichten tot zelfregulering of laten het
aan hen over om op basis van vrijwilligheid deel te nemen aan zelfregulering. In het
geval van vrijwillige zelfregulering ontstaat een situatie van bedrijfssectoren waarin
sommige bedrijven wel en andere niet deelnemen aan zelfregulering. Bedrijven die
deelnemen aan zelfregulering, onderscheiden zich hiermee van anderen in de bran-
che, in professionaliteit, transparantie en verantwoordelijkheid. Het is daarmee goed
denkbaar dat bedrijven die deelnemen aan een bepaalde vorm van zelfregulering,
zich identificeren met anderen die dat ook doen, terwijl ze ondernemers die niet
aan zelfregulering doen, tot de outgroup rekenen. Er zijn aanwijzingen dat het deel-
nemen aan zelfregulering na verloop van tijd de identiteit van ondernemingen mede
gaat bepalen (Coglianese & Kagan 2007). De deelname aan een zelfreguleringsregime
zou daarmee tot gevolg kunnen hebben dat bedrijven anders reageren op het uitblij-
ven van sancties voor regelovertredingen van ondernemers die ook deelnemen aan
zelfregulering, dan op ondernemers die niet tot deze groep behoren. Zeker omdat
aan zelfregulering vaak extra kosten en inspanningen voor regelnaleving zijn verbon-
den, is het denkbaar dat bedrijven er zwaar aan tillen als ondernemers die niet aan
zelfregulering doen, niet worden bestraft voor overtredingen. Ook kunnen zij nega-
tief reageren als de overheid ingrijpt bij collega’s in het zelfreguleringsregime, terwijl
zij overtredingen van bedrijven die geen deel uitmaken van het regime onbestraft laat
(Van der Voort 2011). In beide gevallen kunnen deelnemers van zelfregulering de
indruk krijgen dat de extra inspanningen niet lonen, en overwegen om deelname
aan de zelfregulering te beëindigen. Andersom kunnen ondernemers die niet deelne-
men aan de zelfregulering, negatief reageren als zij denken dat overtreders binnen het
zelfreguleringsregime de hand boven het hoofd wordt gehouden. Zo berichtte de
Volkskrant1 onlangs dat de Inspectie Leefomgeving en Transport in gelijke gevallen
convenanthouders laat wegkomen met overtredingen, terwijl bedrijven die geen con-
venant hebben wel worden beboet. Tot slot kunnen beide categorieën ondernemers
proberen om ervoor te zorgen dat het toezicht binnen het eigen of het andere regime
wordt verzwaard.
De vraag of deelname aan zelfregulering een onderscheidende factor is bij het reage-
ren op regelovertredingen door anderen, vormde de directe aanleiding voor het
onderzoek en draagt ook bij aan de relevantie ervan. Er is immers sprake van een ten-
dens waarbij overheden steeds meer terugtreden en gebruikmaken van de regule-
rende en handhavende activiteiten van de bedrijven zelf. Ondernemingen nemen
onder andere deel aan zelfregulering in de verwachting dat zij met minder toezicht-
last temaken krijgen als zij zichzelf controleren, terwijl zij verwachten dat de overheid
bedrijven die zich niet aan het zelfreguleringsregime committeren, intensiever contro-
leert. Die intensievere controles vinden echter niet altijd plaats of zijn niet zichtbaar.
‘Zelfregulerende’ ondernemingen kunnen daarmee de indruk krijgen dat concurren-
ten die zich niet extra inspannen voor regelnaleving, niet worden bestraft als ze

1. De Volkskrant, 23-8-2014.
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overtreden. Dat roept de vraag op of dit het draagvlak voor zelfregulering en de
bereidheid tot regelnaleving ondermijnt.

. VRAAGSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET

In de vorige paragraaf zijn de centrale componenten van dit onderzoek geïntroduceerd:
• Het onderzoek richt zich op de reactie van bedrijven op het onbestraft blijven van

regelovertredingen van andere bedrijven.
• We trachten deze reacties te verklaren vanuit nalevingsmotieven en vanuit

groepsidentificatie.
• We zijn vooral geïnteresseerd in de vraag hoe bedrijven die deelnemen aan vrijwil-

lige zelfregulering, reageren op overtredingen van ondernemingen die niet deel-
nemen aan die zelfregulering, en andersom.

De probleemstelling luidt als volgt:
In welke mate en op welke wijze reageren bedrijven die al of niet vrijwillig deelnemen aan zelf-
regulering op het uitblijven van sancties voor regelovertredingen begaan door andere bedrij-
ven die vallen onder het eigen reguleringsregime dan wel andere reguleringsregimes? Welke
rol spelen motieven en sociale identificatie bij de reactie op onbestrafte regelovertredingen door
anderen?

Met dit onderzoek dragen we bij aan wetenschappelijke theorievorming over de
motieven en sociale inbedding van nalevingsgedrag. De bevindingen uit dit onder-
zoek kunnen daarnaast in de praktijk bijdragen aan een meer op ondernemers toege-
sneden handhavingsstrategie.

De invalshoek van zelfregulering heeft gevolgen gehad voor de opzet van het empi-
rische onderzoek. We wilden dit onderzoek uitvoeren in een sector waarbinnen deel-
sectoren bestaan met sterkere en minder sterke onderlinge sociale banden, om te
kunnen onderzoeken of verschillen in de mate van groepsidentificatie gevolgen heb-
ben voor de reactie op het uitblijven van handhaving tegen overtreders. Tevens heb-
ben we gekozen voor een sector waarin een regime van vrijwillige zelfregulering
bestaat waaraan een aanzienlijk deel van de ondernemers deelneemt, maar waaraan
ook een groot aantal ondernemers niet deelneemt, zodat kon worden nagegaan of de
deelname aan zelfregulering bijdraagt aan identificatie met de betreffende groep en
gevolgen heeft voor de reactie op het uitblijven van handhaving.
De bedrijfstak van land- en tuinbouwtelers voldoet aan dit profiel. Binnen deze
bedrijfstak onderscheiden we twee branches van groente-, fruit- en bloementelers:
telers in de glastuinbouw en telers in de volle grond.We hebben voor deze twee bran-
ches gekozen, omdat we vooraf aanwijzingen hadden dat ze verschillen in mate van
sociale binding, waarbij glastuinbouwers sterke onderlinge sociale en professionele
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banden hebben, terwijl telers in de volle grond meer autonoom opereren. Glastelers
kennen namelijk een hogere organisatiegraad en zijn geografisch geconcentreerd in
het Westland. Binnen telersverenigingen wisselen zij intensief kennis uit over teelt-
gerelateerde zaken. Dit zagen wij als aanwijzing dat glastelers zich sterker met elkaar
identificeren dan grondtelers, van wie de onderlinge relatie meer door concurrentie
wordt gekenmerkt.
In de tweede plaats hebben we voor de land- en tuinbouw gekozen vanwege de hoge
mate van deelname aan een zelfreguleringsregime. Dit onderzoek heeft zich toege-
spitst op de deelname aan het horizontaal toezichtregime van de Belastingdienst.
De land- en tuinbouwsector kent het hoogste percentage aan bedrijven uit het mid-
den- en kleinbedrijf dat deelneemt aan het horizontaal toezicht. Zowel onder grond-
telers als glastelers zijn er ondernemers die wel of niet deelnemen aan het horizontaal
toezicht. Bij horizontaal toezicht maakt de Belastingdienst zo veel mogelijk gebruik
van de eigen controlemechanismen van ondernemingen, intern en via accountants.
Horizontaal toezicht is als volgt gedefinieerd:

‘een vorm van belastingtoezicht (…), waarbij de belastingplichtige in ruil voor vrijwillige en
actuele verstrekking van fiscaal relevante gegevens snel zekerheid krijgt over zijn belasting-
positie en de Belastingdienst de belastingplichtige niet belast met veel tijd en aandacht ver-
gende boekenonderzoeken en andere controlemaatregelen achteraf’ (Huiskers-Stoop 2013).

In tegenstelling tot het horizontaal toezicht bij zeer grote enmiddelgrote ondernemin-
gen verloopt het horizontaal toezicht binnen het midden- en kleinbedrijf via de fiscale
dienstverlener.Met anderewoorden: de fiscale dienstverlener legt vragen en interpre-
tatiekwesties met betrekking tot de aangifte vooraf en vrijwillig aan de Belasting-
dienst voor, waarop de Belastingdienst uitsluitsel geeft, in plaats van detectie
achteraf door de Belastingdienst. Daarmee is sprake van zelfregulering in de zin
dat de onder toezicht gestelde onderneming zich committeert aan afspraken en dat
gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige controle door financiële dienstverleners
als derde partij. Het doel van horizontaal toezicht is om op een efficiënte en effectieve
manier het belastingtoezicht in te vullen door in te zetten op het gezamenlijk belang
van het vroegtijdig bieden van zekerheid over de fiscale positie. Hier kunnen dus
zowel de Belastingdienst als de belastingplichtige voordeel van ondervinden. Het
horizontaal toezicht vraagt extra inspanningen van ondernemers in de zin van het
vooraf afstemmen van hun aangifte. Dat roept de vraag op hoe ondernemers in
het horizontaal toezicht de voordelen van deelname afwegen tegen deze extra inspan-
ningen, en hoe zij reageren op onbestrafte overtredingen van ondernemers die niet
deelnemen aan het horizontaal toezicht.
Samenvattend: het vertrekpunt van ons onderzoek was dat binnen de sector van
telers voldoende variatie in motieven en identificatie met regelovertreders kon wor-
den aangetroffen,hetgeen ons in staat zou stellen de rol van beide verklaringen voor
de manier waarop telers reageren op onbestrafte regelovertredingen te begrijpen.
Het doel van dit onderzoek is daarmee om na te gaanwelke rol de nalevingsmotieven
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en de groepsidentiteit van telers onder glas en in de volle grond spelen in de manier
waarop ze reageren op het uitblijven van handhavend optreden tegen overtreding
van belastingwetgeving door andere telers. We hebben dit onderzocht door een com-
binatie van halfgestructureerde interviews met diverse typen ondernemers en een
survey onder telers.

. OPBOUW VAN DIT RAPPORT

In hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijven we de bestaande literatuur die betrekking
heeft op onze onderzoeksvraag en formuleren we hypothesen. Hoofdstuk 3 gaat die-
per in op de casusselectie en beschrijft de gehanteerde onderzoeksmethoden. In
hoofdstuk 4 presenteren we de resultaten van het onderzoek en hoofdstuk 5 bevat
de conclusies en aanbevelingen.
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 VERKLARINGEN VOOR NALEVING: DE ROL VAN

NALEVINGSMOTIEVEN EN GROEPSIDENTIFICATIE

. MOTIEVEN VOOR NALEVING

In dit hoofdstuk bespreken we de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de
twee hoofdverklaringen die we in ons onderzoek onderscheiden voor de reactie van
ondernemers op onbestrafte regelovertredingen door anderen: nalevingsmotieven en
groepsidentificatie.We veronderstellen in de eerste plaats dat dewijze waarop onder-
nemers omgaan met onbestrafte regelovertredingen van anderen, wordt beïnvloed
door de motieven van ondernemers met betrekking tot regelnaleving of -overtreding.
Zoals gebruikelijk in nalevingsonderzoek delen we deze motieven op in instrumen-
tele en normatievemotieven. Hiermee is overigens niet gezegd dat dezemotieven elk-
aar uitsluiten; ze vullen elkaar juist vaak aan (Nielsen & Parker 2012).Wel is het zo dat
ondernemers er in concrete situaties vaak een hoofdmotief op nahouden dat wordt
ondersteund of ondermijnd door secundaire motieven. Bovendien kunnen onderne-
mers er uiteenlopende motieven op nahouden waar het verschillende regels betreft
(Van Wijk & Six 2014).

2.1.1 Instrumentele motieven

Veel onderzoekers hanteren het uitgangspunt dat ondernemers primair instrumen-
teel gemotiveerd zijn. Pearce en Tombs (1990; zie voor een uitgebreidere bespreking
Mascini 2015) voorspellen op basis van dit uitgangspunt dat ondernemers actief rea-
geren wanneer straffen voor regelovertredingen uitblijven door zelf ook de regels te
gaan overtreden. Het uitblijven van straf geeft het signaal dat de pakkans van over-
tredingen laag is en dat concurrenten voordeel kunnen behalen door regels te over-
treden zonder daarvoor te worden bestraft. Dat kan de kosten-batenverhouding
tussen naleving en overtreding zodanig wijzigen dat ondernemers ervoor kiezen
om de regels zelf ook te gaan overtreden als zij merken dat de overtredingen van
hun concurrenten onbestraft blijven. Theoretisch gezien zouden ondernemers er
ook voor kunnen kiezen om invloed op de overtreders uit te oefenen zodat die de
regels ook gaan naleven in plaats van zelf regels te gaan overtreden. Pearce en Tombs
(1990) houden echter geen rekening met deze mogelijkheid omdat zij uitgaan van een



inherente tegenstelling tussen het opereren op een kapitalistische markt en maat-
schappelijk verantwoord ondernemen. Dit impliceert dat ondernemers streven naar
zo min mogelijk regels voor alle bedrijven. In zoverre er toch regels zijn, dan kunnen
ondernemers alleen tot naleving worden aangezet zolang bedrijven consequent
streng worden bestraft voor overtredingen. Pearce en Tombs (1990) voorspellen
dus dat als instrumenteel gemotiveerde ondernemers over informatie beschikken
dat regelovertredingen van andere ondernemers door de vingers worden gezien,
zij hier zelf ook toe zullen overgaan om concurrentieachterstand te voorkomen.
De laatste jaren is duidelijk geworden dat niet alleen sancties van de overheid, maar
ook andere reacties op overtredingen tot gepercipieerde kosten kunnen leiden (Van
Wingerde 2012). Naast een boete van de overheid worden ook verlies van klanten,
reputatieschade of de kosten van juridische procedures meegewogen. Volgens deze
redenering zouden rationeel calculerende ondernemingen de regels blijven naleven,
ook als zij zien dat overtredingen niet worden bestraft door de overheid, zolang
andere stakeholders aan die overtredingen negatieve gevolgen verbinden (Kagan
& Scholz 1984).

2.1.2 Normatieve motieven

Een reeks van onderzoeken, te beginnen met die van Kagan en Scholz (1984) heeft
bovendien laten zien dat het handelen van ondernemers door meer dan alleen instru-
mentele motieven gemotiveerd is. Ten aanzien van normatieve motieven wordt vaak
een nader onderscheid gemaakt tussen plichtsbesef en de behoefte aan sociale accep-
tatie door conformisme aan normen die van anderen worden overgenomen of door
anderen worden opgedrongen (Goslinga & Denkers 2009; Van Wingerde 2012).
Plichtsbesef heeft betrekking opmorele principes die los staan van wat anderen doen.
Dit betekent dat ondernemers de normen die in de regels vervat liggen hebben geïn-
ternaliseerd. Daarnaast laten mensen zich ook vaak beïnvloeden door het (waargeno-
men) gedrag en de meningen van de gemeenschap waarin zij zich begeven, waartoe
zij graagwillen behoren enwaarvan zij erkenningwillen. Zij willen voorkomen dat zij
zich op een negatieve manier onderscheiden van anderen en conformeren zich
daarom aan het gedrag van anderen, dat op die manier een sociale norm wordt (Zaal
& Ellemers 2013). Het verschil tussen beide motieven is dat plichtsbesef aanleiding
kan geven tot normconform gedrag zonder dat de sociale omgeving dat gedrag ver-
toont of verwacht, terwijl de behoefte aan sociale acceptatie ondernemers tot norm-
conform gedrag kan aanzetten zonder dat ze de normen hebben geïnternaliseerd
(Nielsen & Parker 2012, p. 433). Het valt te verwachten dat ondernemers die het nale-
ven van regels als hun plicht zien hun gedrag niet aanpassen op grond van informatie
dat andere bedrijven dat niet doen. Daarentegen zullen ondernemers die handelen
vanuit de behoefte aan sociale acceptatie, juist wel reageren op regelovertredingen
door andere ondernemers. Zij willen immers hun gedrag op dat van anderen afstem-
men, en als blijkt dat die anderen regels overtreden, dwingt dat tot een herbezinning
of herbevestiging van het eigen gedrag.
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Informatie over het uitblijven van handhavend optreden tegen overtreders kan
ondernemers die handelen vanuit de behoefte aan sociale acceptatie, zowel aanzetten
tot regelovertreding als tot acties om de ander tot regelnaleving aan te zetten. Dit
hangt af van het voorbeeldgedrag uit hun sociale gemeenschap. Om te voldoen
aan de verwachtingen van anderen (Shover & Bryant 1993; Simpson & Koper 1997
zijn ondernemers die zichzelf rekenen tot een bedrijfstak waarin regelovertredingen
taboe zijn, geneigd zich hieraan aan te passen, terwijl ondernemers overtredings-
gedrag zullen overnemen als zij deel uitmaken van een subcultuur waarin juist regel-
overtreding de heersende norm is (Paternoster & Simpson 1996; Huisman 2001). In
dergelijke subculturen overheersen positieve in plaats van negatieve associaties
met regelovertredingen. In subculturen kunnen technieken, motieven, rationalisaties
en attitudes ten aanzien van regelovertredingen worden overgebracht en aangeleerd
in een proces van communicatie met andere overtreders (Sutherland & Cressey 1947).
Deze differentiële associatie met andere regelovertreders kan het deviante gedrag
bekrachtigen, vooral als het gepaard gaat met sociale controle die door betekenisvolle
anderen wordt uitgeoefend (Akers 1998). Ondernemers die handelen vanuit de
behoefte aan sociale acceptatie, zullen onbestrafte regels naar verwachting aangrijpen
om de regels zelf te gaan overtreden als zij zien dat anderen dit ook doen en denken
dat dit van hen wordt verwacht. Als zij daarentegen zien en denken dat de gemeen-
schapwaartoe zij zich rekenen de regels onderschrijft, zullen zij reageren door inspan-
ningen te leveren die erop gericht zijn om de ander zich in de toekomst alsnog aan de
regels te laten houden.
Samenvattend: of ondernemers überhaupt reageren op informatie over het niet hand-
havend optreden tegen regelovertredingen door anderen en zo ja hoe, kan dus ver-
band houden met de vraag of het handelen van ondernemers gemotiveerd is door
instrumentele overwegingen, plichtsbesef of de behoefte aan sociale acceptatie. Naar
verwachting gaan ondernemers die instrumenteel gemotiveerd zijn vervolgens zelf
de regels overtreden om concurrentieachterstand te voorkomen. Ondernemers die
gedreven zijn door plichtsbesef zullen geen gevolgen verbinden aan dergelijke infor-
matie. En ondernemers die de betreffende regel naleven omdat hun sociale omgeving
dat verlangt, gaan de regels zelf overtreden als zij denken dat hun sociale omgeving
dit van hen verwacht, terwijl zij zullen proberen om de ander tot naleving aan te zet-
ten als hun regelovertredingen op gespannen voet staan met de sociale normen.

. IDENTIF ICAT IE

Theorieën over sociale normen gaan er impliciet van uit dat binnen een sector een en
dezelfde sociale norm (of constellatie van sociale normen) geldt. De sociale identiteits-
theorie biedt hierop een nuance, door aandacht te besteden aan de verschillende soci-
ale normen die kunnen gelden binnen subgroepen binnen een populatie. De sociale
identiteitstheorie (Tajfel & Turner 1986) maakt onderscheid tussen ingroups, waar-
mee leden van een populatie zich kunnen identificeren, en outgroups, waarvan zij
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zich onderscheiden. Mensen zijn geneigd zich te conformeren aan de sociale normen
die zij waarnemen binnen de ingroup, terwijl zij zich niet aanpassen aan gedrag van
leden van de outgroup, en zich hier, afhankelijk van de status van de outgroup, zelfs
tegen kunnen afzetten. Beide reacties zouden bijdragen aan de bestendiging of ver-
sterking van een positief zelfbeeld, positieve identiteit en zelfvertrouwen. Wanneer
iemand een overtreding van een sociale normwaarneemt van een lid van de ingroup,
kan dat tot andere reacties leiden dan een overtreding van een lid van de outgroup.
Op grond van de sociale identiteitstheorie valt te begrijpen dat als groepsleden
onethisch gedrag van andere groepsleden waarnemen, zij dit gedrag opvatten als
de standaard, waardoor het onethische gedrag binnen de hele groep toeneemt. Als
groepsleden echter onethisch gedrag waarnemen van een persoon die zij tot de out-
group rekenen, zien zij dit als een bevestiging voor hun eigen ethische gedrag (Gino
e.a. 2009). Dit kan er zelfs toe leiden dat zij leden van de outgroup proberen aan te
spreken op hun negatief beoordeelde gedrag, als zij zichzelf hiertoe in staat achten.
Onderzoek van Zaal en Ellemers (2013) onderschrijft hoe belangrijk identificatie is
in verband met regelnaleving. Het laat zien dat het niet lukt om mensen zo te sturen
dat ze de regels naleven in situaties waarin hun groepsleden dat niet doen als mensen
zich sterkmet hun groep identificeren. Op grond van de sociale identiteitstheorie mag
daaromworden verwacht dat ondernemers de regels zelf gaan overtreden als zij over
informatie beschikken dat regelovertredingen door andere bedrijven die zij tot hun
eigen groep rekenen door de vingers worden gezien. Ook is het mogelijk dat zij zullen
proberen om de regelovertreders tot naleving aan te zetten als zij die tot de outgroup
rekenen.
Echter, uit meer recent onderzoek naar organisatieculturen kan worden afgeleid dat
de grenzen tussen in- en outgroup niet eenduidig zijn (Richter & Koch 2004; Haukelid
2008; Antonsen 2009). In veel situaties voelen leden van groepen binnen organisaties
zich in sommige opzichten verwant met andere groepen, maar in andere opzichten
juist niet. Relaties tussen groepen kunnen daarmee tegelijk integratieve en differen-
tiële elementen bevatten. Ook komt het regelmatig voor dat er ambiguïteit bestaat
over de vraag wie al dan niet tot de in- en outgroup moeten worden gerekend. Dit
betekent dat ondernemers zich in meer of mindere mate verwant kunnen voelen
met verschillende groepen en dat de grenzen die ze trekken tussen in- en outgroups
meer of minder eenduidig kunnen zijn. Het ligt voor de hand dat naarmate onderne-
mers een sterker en eenduidiger onderscheid maken tussen in- en outgroups, er ook
sterkere verschillen zullen optreden in de manier waarop zij omgaan met overtredin-
gen die zij aan leden van de in- en outgroup toeschrijven.

Samenvattend, op grond van zowel de sociale identiteitstheorie als het onderzoek
naar organisatieculturen mag worden verwacht dat ondernemers de regels zelf
ook gaan overtreden als zij onbestrafte overtredingen zien bij andere bedrijven die
zij tot hun eigen groep rekenen, en dat zij zullen proberen om overtreders tot naleving
aan te zetten als zij die tot de outgroup rekenen. Beide tendenties zijn sterker naar-
mate ondernemers een sterker onderscheid maken tussen in- en outgroup.
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. INFORMATIEVERSPRE ID ING OVER OVERTREDINGEN

In het voorgaande is besproken of en hoe ondernemers reageren op onbestrafte regel-
overtredingen door anderen. Daarbij zijn we er impliciet van uitgegaan dat onderne-
mers op de hoogte raken van bestrafte en onbestrafte overtredingen. Uit verschillende
onderzoeken blijkt echter dat het niet vanzelfsprekend is dat informatie over regel-
overtredingen andere ondernemers bereikt (Thornton, Gunningham & Kagan 2005;
Van Wingerde 2012). Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn dat ondernemers
onderling informatie uitwisselen over regelovertredingen, kennisnemen van opge-
legde sancties en de informatie hierover correct interpreteren en zich deze herinneren.
Zowel uit Amerikaans onderzoek van Thornton e.a. (2005) als uit Nederlands onder-
zoek door Van Wingerde (2012) blijkt dat ondernemers niet altijd goed op de hoogte
zijn van opgelegde sancties en dat ze deze informatie ook vaak onjuist interpreteren.
Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat niet de objectieve pakkans, maar de
pakkans zoals die door ondernemers wordt gepercipieerd van invloed is op naleving
en overtreding. Informatie over bestraft of onbestraft overtredingsgedrag van ande-
ren kan hierin een rol spelen. Thornton e.a. (2005) concludeerden in hun onderzoek
ook dat informatie over sancties niet per definitie overtreders afschrikt, maar soms
ook diegenen die toch al bereid zijn tot naleving geruststelt – ‘rotte appels’ worden
bestraft – en daarmee bevestigt in hun nalevingsgedrag. Dat roept de vraag op of
informatie over het achterwege blijven van sancties de bereidheid tot naleving op ver-
gelijkbare wijze ondermijnt.
Afhankelijk van hun motieven zijn ondernemers mogelijk ook meer of minder actief
op zoek naar informatie over handhaving (of het uitblijven daarvan). Ondernemers
die opereren vanuit plichtsbesef, zullen informatie over de handhaving minder sail-
lant vinden; ondernemers die naleven vanuit instrumentele motieven of vanuit de
behoefte aan sociale acceptatie, of die bevestiging zoeken voor de scheidslijn tussen
de in- en outgroup, zullen mogelijk actiever op zoek gaan naar informatie over over-
tredende collega’s. We veronderstellen kortom dat een eventuele reactie op onbe-
strafte overtredingen door anderen alleen kan optreden als informatie over deze
onbestrafte overtredingen beschikbaar is, en dat de behoefte aan deze informatie
kan samenhangen met het nalevingsmotief.

. CONCLUS IE

In dit onderzoek staat de vraag centraal of en hoe ondernemers reageren op het uit-
blijven van handhaving in het geval van regelovertredend gedrag door concurrenten.
Naar die vraag is nog nauwelijks wetenschappelijk onderzoek gedaan. In dit hoofd-
stuk is een overzicht gegeven van de belangrijkste inzichten uit eerder onderzoek
naar motieven voor regelnaleving en de rol van sociale identiteit bij regelnaleving
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in het algemeen. Uit dit onderzoek hebben we verwachtingen afgeleid over de moge-
lijke reactie op onbestrafte regelovertredingen.
In de eerste plaats is duidelijk geworden dat er verschillende reacties mogelijk zijn op
informatie dat overtredingen van anderen onbestraft blijven: ondernemers kunnen
het overtredingsgedrag overnemen, maar het is ook mogelijk dat ze blijven naleven
en/of overtreders aanzetten tot naleven. In het empirisch onderzoek hebben we dit
meegenomen door diverse mogelijke reacties binnen dit spectrum aan ondernemers
voor te leggen.
In de tweede plaats verwachten we dat de reactie van ondernemers op onbestrafte
regelovertredingen van anderen afhangt van hun motieven en van de wijze waarop
zij zich identificeren met de groep. De verwachte reacties kunnen als volgt worden
samengevat.

Motief voor naleving Reactie op uitblijven van bestraffing

Instrumenteel Overnemen van het waargenomen overtredingsgedrag voor zover dat lonend is

Plichtsbesef Geen reactie (voortzetting van regelnaleving)

Sociale norm: overtreding Overnemen van het waargenomen overtredingsgedrag

Sociale norm: naleving Overtreders aanspreken en aanzetten tot naleving

Groepsidentificatie

Overtreders in ingroup Overnemen van het waargenomen overtredingsgedrag

Overtreders in outgroup Overtreders in de outgroup aanspreken en aanzetten tot naleving en/of voortzetten van

regelnaleving

Tot slot veronderstellen we dat een eventuele reactie op onbestrafte overtredingen
door anderen alleen kan optreden als informatie over deze onbestrafte overtredingen
beschikbaar is, en dat de behoefte aan deze informatie kan samenhangen met het
nalevingsmotief.
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 DATA EN METHODE

Om de door ons gestelde onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we verschil-
lende dataverzamelingsmethoden gehanteerd. We hebben oriënterende gesprekken
gevoerd met medewerkers van de Belastingdienst en halfgestructureerde interviews
afgenomen met fiscale dienstverleners en telers. Daarnaast hebben we een enquête
afgenomen onder telers. Hieronder verantwoorden we de caseselectie en de operati-
onalisatie van de door ons gehanteerde onderzoeksmethoden.

. CASESELECT IE

Op basis van onze vraagstelling was het van belang een sector te selecteren met veel
variatie van motieven en mate van identificatie. We hadden aanleiding te veronder-
stellen dat de deelsectoren akkerbouw en glastuinbouw in de sector land- en tuin-
bouw verschilden in nalevingsmotieven, mate van sociale binding en identificatie
van ondernemers. De glastuinbouw kenmerkt zich door een hoge mate van innovatie
en wordt aangemerkt als een van de topsectoren van de Nederlandse economie. De
innovativiteit heeft deels te maken met de geografische locatie: een belangrijk deel
van de glastuinbouw is van oudsher geconcentreerd in het Westland. De hoge bevol-
kingsdichtheid van het Westland vormt een belemmering voor een groei in omvang
van bedrijven, waardoor ondernemingen werden gestimuleerd om zich te ontwikke-
len op kwaliteit en innovatie van producten, productieprocessen en distributie. Op
deze gebieden bestaat dan ook veel samenwerking tussen bedrijven. Het Westland
heeft zich ontwikkeld tot een ‘Greenport’ met een concentratie van ondernemingen
in de gehele productieketen: naast telers huisvest de regio ook zaadproducenten,
ondernemingen die zich toeleggen op cultivatie, zaadveredeling en -selectie, aanbie-
ders van gewasbeschermingsmiddelen en gespecialiseerde tuinbouwconsultants.
Ondernemers maken gebruik van collectieve energievoorzieningen en van de dien-
sten van gespecialiseerde transport- en distributiebedrijven. Daarnaast kent het
Westland een concentratie van gespecialiseerde uitzendbureaus, financiële dienstver-
leners – zowel fiscalisten als accountants – en banken; de Rabobank heeft een
marktaandeel van 80% in de tuinbouw. Deze gespecialiseerde dienstverleners
bieden niet alleen diensten aan individuele tuinbouwbedrijven maar verzorgen
ook voorlichting en training op onderwerpen als marketing, productontwikkeling,



en bedrijfsadministratie. Kortom, de glastuinbouw in het Westland wordt geken-
merkt door een hoge mate van samenwerking op lokaal niveau op het gebied van
kwaliteit en efficiëntie, terwijl concurrentie vooral op mondiaal niveau plaatsvindt.
De akkerbouw is in vergelijking met de innovatieve hoogtechnologische glastuin-
bouw een meer traditionele agrarische sector. Deze ondernemers zijn meer afhanke-
lijk van de weersomstandigheden en daaromminder in staat om de kwaliteit van hun
producten te beïnvloeden. Dit heeft ook invloed op de schaal waarop zij opereren. Zij
zetten hun producten vooral af binnen Nederland en omringende landen. De concur-
rentie is in vergelijking daarom meer regionaal en gericht op kwaliteit, daar waar
meer samenwerking ligt in het beschermen van gezamenlijk prijsniveau. Op grond
van de intensieve samenwerking en geografische concentratie van glastelers ver-
wachten we in de glastuinbouw een hogere mate van sociale controle en groepsiden-
tificatie aan te treffen dan in de akkerbouw.
Een tweede reden voor de keuze voor de land- en tuinbouwsector is dat in deze sector
een aanzienlijk deel van de ondernemers deelneemt aan een vorm van vrijwillige zelf-
regulering. We veronderstellen immers dat zelfregulering een scheidslijn zal vormen
tussen ondernemers en hun reactie op overtredingen van anderen zal beïnvloeden.
Om dit te kunnen onderzoeken door middel van een vragenlijst, hadden we een sec-
tor nodig met voldoende deelnemers aan het horizontaal toezicht. In de land- en tuin-
bouwsector is de deelnamegraad met 14% het hoogst van alle sectoren in het MKB.

3.1.1 Aanpassing accenten in dataverzameling kwalitatief onderzoek

Gedurende de dataverzameling bleek dat eerder genoemde verwachtingen in de
praktijk anders lagen. Zo bleek in de interviews met fiscale dienstverleners en telers
al snel dat laatstgenoemden lang niet altijd een bewuste keuze maken voor het hori-
zontaal toezicht, maar dat fiscale dienstverleners die voor hen maken. Daarom bleek
het horizontaal toezicht geen scheidslijn te vormen. Ondernemers waren er niet van
op de hoogte of collega’s al dan niet deelnamen aan deze vorm van vrijwillige zelf-
regulering. Bovendien bleken er zowel binnen de glas- als de grondteelt andere
scheidslijnen te bestaan, die betrekking hadden op het perspectief op de eigen onder-
neming (starters of ervaren ondernemers; lange- of kortetermijnfocus), de omvang
van de onderneming en op het al dan niet rekening houden met de belangen van
de sector als geheel naast het belang van de eigen onderneming. We troffen dus bin-
nen beide deelsectoren verschillen aan tussen in- en outgroups waar onze oorspron-
kelijke caseselectie niet op was gebaseerd.
Voorts verwachtten we dat glastuinbouwers zich sterker onderling met elkaar zou-
den identificeren dan akkerbouwers, zoals is uiteengezet in hoofdstuk 1. Uit de inter-
views bleek echter dat zowel glas- als grondtelers verschillende vormen van
samenwerking kennen, waarbij geen duidelijk onderscheid gemaakt konworden tus-
sen glas-en grondtelersnaarde mate van onderlinge identificatie.
Op basis van dit voortschrijdend inzicht hebben we de interviews aangepast. Identi-
ficatie bleef een rol spelen, maar we zijn naast horizontaal toezicht ook andere
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mogelijke verschillen tussen in- en outgroups gaan onderzoeken. Tijdens de inter-
views bleek voorts dat belastingwetgeving niet iets is wat telers erg bezighoudt.
Zij droegen zelf voorbeelden aan van regelovertredingen op andere terreinen, waarop
zij wel reageerden. Vandaar dat we in de interviews ook aandacht zijn gaan besteden
aan verschillen in de wijze waarop telers omgaan met onbestrafte regelovertredingen
op verschillende beleidsterreinen, te weten milieu en arbeidsomstandigheden.

. METHODEN VAN DATAVERZAMELING

Zoals aangegeven hebben we zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek
verricht. Hieronder volgt nu een uiteenzetting van deze methoden van onderzoek.

3.2.1 Kwalitatief onderzoek

Het kwalitatieve onderzoek bestond uit twee delen: interviews met fiscale dienstver-
leners en interviews met telers. Na oriënterende gesprekken hebben we eerst half-
gestructureerde interviews afgenomen met fiscale dienstverleners. Zij hebben een
intermediërende rol tussen MKB-ondernemers en de Belastingdienst als het gaat
om het doen van aangiftes. Ook zijn zij het aanspreekpunt voor de Belastingdienst
met betrekking tot de MKB’ers in het kader van het horizontaal toezicht. We hebben
tien fiscale dienstverleners aangeschreven met een toelichting op ons onderzoek en
een interviewverzoek, en na twee à drie dagen gebeld om een afspraak in te plannen.
Van de aangeschreven fiscale dienstverleners waren er vijf bereid hun medewerking
te verlenen aan het onderzoek. Redenen voor dienstverleners om niet mee te werken
waren een gebrek aan tijd of het ontbreken van een vergoeding voor hun medewer-
king. De vijf geïnterviewde fiscale dienstverleners hadden ervaring bij grotere kanto-
ren en stonden over het algemeen positief tegenover horizontaal toezicht. Zij gaven in
de interviews aan dat zij in hunwerkkring ook fiscale dienstverleners tegenkomen die
vaker de grenzen van de wet opzoeken dan zijzelf. Dit type kantoren hebben wij niet
gesproken. De gesprekken hebben plaatsgevonden op het kantoor van de fiscale
dienstverleners en duurden gemiddeld 50 minuten. De interviews zijn afgenomen
met behulp van een topiclijst (zie bijlage 1). Het doel van deze topics was om meer
inzicht te krijgen in dewerking van het horizontaal toezicht in de praktijk, welke over-
wegingen er voor ondernemers ten grondslag liggen aan deelname aan deze vorm
van vrijwillige zelfregulering en of het horizontaal toezicht een breuklijn vormt tussen
ondernemers.
Het tweede deel van het kwalitatieve onderzoek bestond uit halfgestructureerde
interviews met telers. De Belastingdienst (afdeling Onderzoek en Marketing) heeft
ons een lijst met namen van bedrijven verstrekt die binnen de door ons geselecteerde
branches en binnen de regio Westland en omstreken vielen (postcodegebied 22 t/m
33). We veronderstelden immers dat de regionale concentratie van de bedrijfsactivi-
teiten in het Westland een indicatie vormde voor een sterke mate van onderlinge
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identificatie. Aan de hand van de bedrijfsnamen heeft een handmatige internetsearch
plaatsgevonden (op bedrijfsnaam) om e-mailadressen en telefoonnummers te achter-
halen. De telers zijn aangeschreven per e-mailbericht met een schriftelijke toelichting
op het onderzoek en een verzoek om mee te werken aan een interview en na twee of
drie dagen gebeld om een afspraak in te plannen. In ongeveer een derde van de geval-
len was het niet mogelijk om een e-mailadres te achterhalen. Deze bedrijven zijn enkel
telefonisch benaderd met de toelichting en het verzoek mee te werken. We hebben in
totaal ruim zeventig telers benaderd voor een interview. Uiteindelijk hebben we zes-
tien telers geïnterviewd. Hiervan waren negen gesprekken met glastuinbouwers en
zeven met akkerbouwers. Redenen voor de 54 telers om niet mee te werken waren:
geen interesse (50%), geen tijd (20%), faillissement (10%), geen kennis van onderwerp
(10%) of gevoeligheid van het onderwerp (10%). De non-respons kan invloed hebben
op het type ondernemer dat we hebben gesproken. We hebben vooral ondernemers
gesproken die naar eigen zeggen een neiging tot regelnaleving hebben. Hierdoor zou
het kunnen zijn dat de ondernemers die langs en over de rand van de wet- en regel-
geving ondernemen ondervertegenwoordigd zijn in ons onderzoek. Wel hebben
we, gelet op de ingroups en outgroups die respondenten naar voren brachten, zowel
startende ondernemers (hoge investeringsbereidheid) als ervaren ondernemers
gesproken welke geen opvolging hadden voor het bedrijf (weinig investeringsbereid-
heid). Toch bleek uit onze interviews niet dat deze laatste categorie bedrijven als
regelovertreders kanworden aangemerkt. De gesprekkenmet de telers vonden plaats
op het bedrijf van de telers zelf en duurden gemiddeld 45 minuten. De interviews zijn
afgenomen met behulp van een topiclijst (zie bijlage 2). Topics die we besproken heb-
ben waren: het contact met andere ondernemers, informatie over onbestrafte overtre-
dingen van anderen, opvattingen en reacties op overtredingen van anderen en
motieven voor naleving. Het belang van deze onderwerpen was om te bepalen of
en zo ja welke informatie ondernemers hebben over overtredingen van anderen,
welke reacties dit zou opleveren, welke motieven belangrijk zijn als het gaat om de
eigen regelnaleving in de beleving van ondernemers zelf en de rol van identificatie
bij reacties op onbestrafte overtredingen.
Zoals eerder aangegeven hebben we op grond van de eerste interviews de aanvanke-
lijke topiclijst bijgesteld. We hebben gaandeweg meer aandacht besteed aan ingroups
en outgroups die respondenten zelf onderscheiden bij de vraag langs welke lijnen zij
zich al dan niet met andere telers identificeerden.
De data uit de interviewverslagen zijn geanalyseerd door trefwoorden toe te kennen
gebaseerd op ‘sensitizing concepts’ uit ons theoretisch kader (motieven en identifica-
tie) en bevindingen die daar los van stonden. Daarmee hebben we zowel begrippen
vanuit de theoretische verwachtingen getoetst aan de bevindingen als nieuwe con-
cepten uit de bevindingen gehaald; we hebben daarmee een combinatie van deduc-
tieve en inductieve analyse gehanteerd. Daarnaast hebben de bevindingen uit de
interviews als input gediend voor het samenstellen van de vragenlijst.
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3.2.2 Kwantitatief onderzoek

Voor het vragenlijstonderzoek hebbenwemet behulp van het commando SAMPLE in
het programma SPSS een steekproef getrokken van 1860 uit een populatie van 10.737
ondernemingen die bij de Belastingdienst als teler staan geregistreerd. Om represen-
tatieve uitspraken te kunnen doen over de populatie met een betrouwbaarheids-
niveau van 95%, is een aantal respondenten van 372 nodig. Dit in combinatie met
een geschatte respons van 20% maakt: 372*5=1.860 benodigde respondenten. Deze
schatting was gebaseerd op de lage respons die per post verstuurde enquêtes door-
gaans hebben, het ontbreken van een direct belang voor respondenten bij het invullen
van de vragenlijst en het niet ondertekenen van de aanbiedingsbrief door de branche-
verenigingen van de glastelers en de akkerbouwers.
We hebben gebruikgemaakt van een digitale vragenlijst. Omdat we geen beschikking
hadden over e-mailadressen van de geselecteerde bedrijven hebben we gekozen voor
een brief met daarin een link naar de vragenlijst door (a) het vermelden van het web-
adres en (b) het toevoegen van een QR-code (scancode waarmee respondenten direct
via hun smartphone of tablet naar de vragenlijst gelinkt worden). In de brief waren
tevens een toelichting op het onderzoek en een aanbeveling van de Belastingdienst
opgenomen (zie bijlage 3). Op 20 augustus 2014 hebben we de brief verstuurd. Op
11 september 2014 hebben we een herhalingsbrief gestuurd.
In totaal hebben 151 telers een vragenlijst ingevuld. Dit levert een responspercentage
op van 8,1%. Hiervan hebben we uiteindelijk 42 vragenlijsten uit de analyse gelaten
omdat die niet volledig waren ingevuld. Deze respondenten vulden soms nog wel de
vragen in die betrekking hadden op het al dan niet weten van onbestrafte overtredin-
gen van andere telers en wijzen waarop ze daarop zeggen te reageren, maar stopten
daarmee zodra ze bij de vraag aankwamen of ze zelf redenen zagen om de belasting-
wetgeving niet altijd na te leven. Dit houdt in een effectieve respons van 5,9%. In de
open vraag aan het einde van de vragenlijst hebben respondenten een aantal redenen
gegeven waarom ze de vragenlijst niet of gedeeltelijk hebben ingevuld. Deze redenen
waren: gestopt met bedrijf, geen interesse of gevoeligheid onderwerp. De non-res-
pons is zo hoog dat we de enquête niet als representatief kunnen beschouwen voor
de populatie telers als geheel. Dit is de reden dat we de kwantitatieve gegevens vooral
beschouwen als aanvulling op de halfgestructureerde interviews.
We hebben de vragenlijst geconstrueerd op basis van ons theoretisch kader en de
inzichten die we hadden opgedaan uit het kwalitatieve onderzoek. Derhalve hebben
we de vragenlijst opgesteld nadat het grootste deel van de kwalitatieve interviews
was verricht.

. BEPERKINGEN EN NON-RESPONS

Zoals uit bovenstaande blijkt, hebben we gedurende het onderzoek te maken gehad
met een hoge non-respons bij zowel de interviewsmet fiscale dienstverleners en telers
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als de enquête onder telers. Veel ondernemers bleken weinig affiniteit te hebben met
het onderwerp van regelovertreding van anderen in het algemeen en op het gebied
van belastingregels in het bijzonder. Bij sommige ondernemers blijkt het ook gevoelig
om te spreken over overtredingen van anderen. Hoewel respondenten volledig ano-
niem blijven en dit ookmeermaals is benadrukt, vreest men toch voor het beantwoor-
den van dergelijke vragen. Het wordt als sociaal onwenselijk gepercipieerd om
hierover uitspraken te doen. Ook angst om de sector als geheel in diskrediet te bren-
gen en daardoor zelf geraakt te worden als individuele ondernemer hebben tot non-
respons en terughoudendheid geleid.
Voor wat betreft de respons op de vragenlijst waren er verschillende specifieke
omstandigheden die waarschijnlijk een negatieve invloed hebben gehad op de res-
pons. Naar aanleiding van de respons voor de interviews hebben we manieren
bedacht om de respons op de vragenlijst omhoog te krijgen. Een daarvan was om
de brancheverenigingen in kwestie te betrekken bij het ondersteunen en aanbevelen
van het invullen van de vragenlijst. Beide brancheverenigingen wilden noch een
schriftelijke aanbeveling geven noch op andere wijze ondersteuning verlenen aan
het laten invullen van de vragenlijst. De reden die zij hiervoor gaven, was dat zij
dit onderzoek niet konden verenigen met het belang van hun organisatie. Daarnaast
kregen we gedurende de laatste fase van het kwalitatieve onderzoek en tijdens het
afnemen van de vragenlijst te maken met de politieke werkelijkheid die haar invloed
had op de tuinbouwsector. Naar aanleiding van de onrust in Oekraïne kondigde Rus-
land een boycot af voor producten uit de Nederlandse tuinbouw. Naar verwachting
heeft ook dit gezorgd voor minder respons op de vragenlijst en op verzoeken tot deel-
name aan interviews.

Daarnaast is gebleken dat het onderzoek beperkte saillantie had voor de betrokkenen
en dat zij daarnaast soms terughoudend en mogelijk sociaal wenselijk waren in hun
antwoorden. Om ervoor te zorgen dat de interviews beter gingen aansluiten bij de
leefwereld van de respondenten hebben we de interviewtopiclijst aangepast: zo heb-
ben we respondenten de ruimte gelaten om te praten over andere domeinen van
regelnaleving naast fiscaliteit, is de richting voor selectie van toekomstige responden-
ten voor de interviews bijgesteld (van wel of geen horizontaal toezicht naar onderne-
mers met een korte- en langetermijnperspectief) en zijn we explicieter gaan vragen
welke in- en outgroups respondenten zelf zagen in hun sector en welke betekenis
zij hieraan gaven in verband met hun reactie op onbestrafte belastingfraude van
andere telers.

. METING IN HET KWANTITATIEVE ONDERZOEK

We hebben de rol die motieven en identificatie spelen bij de omgang met onbestrafte
overtredingen die respondenten aan andere telers toeschrijven los van elkaar getoetst.
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Reacties op aan andere telers toegeschreven belastingfraude waartegen de Belastingdienst niet
heeft opgetreden. Uit de kwalitatieve interviews kwam naar voren dat telers vaak niet
weten of andere telers belastingregels overtreden. Daarom zijn we de vragenlijst
begonnen met de vraag of respondenten al dan niet zeker wisten of ten minste één
andere teler in het afgelopen jaar één of meer van de acht gedragingen had laten zien
waartegen de Belastingdienst wettelijk gezien kan optreden terwijl ze dat niet altijd
doet. Het betreft: (1) privéaankopen op naam van het bedrijf doen, (2) onderwaarde-
ren van de voorraad van het bedrijf omminder winstbelasting te betalen danwettelijk
is verplicht, (3) arbeidsloon zwart betalen, (4) straatverkopen niet meerekenen in de
bedrijfsomzet, (5) het leveren van producten aan afnemers op het bedrijf zelf zonder
daar omzetbelasting over te betalen, (6) bedrijfswagens voor privédoeleinden gebrui-
ken, (7) schuiven met de voorraad om winstbelasting te ontlopen of uit te stellen,
(8) uren bij andere weken registreren als medewerkers in bepaalde weken meer
dan het maximaal toegestane aantal uren hebben gewerkt. Deze acht gedragingen
zijn afgeleid uit de kwalitatieve interviews. Het zijn gedragingen die telers hebben
genoemd in verband met de vraag of telers wisten van andere telers die gedrag had-
den vertoond waartegen de Belastingdienst had kunnen optreden terwijl ze dat niet
had gedaan. Overigens beschouwden telers deze gedragingen zelf lang niet altijd als
overtredingen, hoewel ze dat formeel gezien wel zijn. Als respondenten met betrek-
king tot een van de acht gedragingen met ‘ja’ hadden geantwoord op de vraag ‘Geef
bij elk van deze gedragingen aan of u wel of niet zeker weet dat ten minste één teler
deze gedraging het afgelopen jaar heeft verricht zonder dat de Belastingdienst daar
tegen heeft opgetreden’, werd ze vervolgens gevraagd aan te geven of en zo ja hoe
vaak ze daar op een van de vier verschillende manieren op hadden gereageerd:
gedrag zelf toepassen, proberen de belastingregels te versoepelen, andere telers op
hun gedrag aanspreken of gedragingen melden.1 Naar aanleiding van deze vraag
bleek dat 42% van geen enkele van de acht gedragingen zeker wist dat ten minste
één teler deze het afgelopen jaar had verricht zonder dat de Belastingdienst daar tegen
had opgetreden, 35% wist daar wel van maar reageerde daar op geen enkele manier
op; 23% wist hier wel van en zei hierop te hebben gereageerd door één of meer keer
zelf deze gedraging over te nemen, 13% wist hier wel van en reageerde hierop door
één of meer keer te proberen de belastingregels te versoepelen bij de financiële dienst-
verlener of branchevereniging, 5% wist hier wel van en reageerde hierop door één of
meer keer andere telers op hun gedrag aan te spreken en 2%wist hier wel van en rea-
geerde hierop door één ofmeer keer gedragingen temelden bij de Belastingdienst, een
bank of een certificeerder.

Motieven. We hebben een theoretisch onderscheid gemaakt tussen drie typen motie-
ven (instrumenteel, plichtsbesef en sociale druk). We hebben respondenten achttien
mogelijke redenen voorgelegd om belastingwetgeving soms niet na te leven en
gevraagd in hoeverre de respondent deze op zichzelf van toepassing achtte (met

1. Meerdere antwoorden mogelijk.
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als antwoordcategorieën: 1. Zeer onwaarschijnlijk, 2. Onwaarschijnlijk, 3. Niet uitge-
sloten, 4.Waarschijnlijk, 5. Zeerwaarschijnlijk, 6.Weet niet). De driemotieven hebben
we afzonderlijk gemeten aan de hand van achtereenvolgens zeven, zes en vijf redenen
omde belastingwetgeving soms niet na te leven. Dit leverde drie betrouwbare schalen
op (Cronbach’s alpha’s van respectievelijk 0,82, 0,74 en 0,86. Voor factorladingen en
betrouwbaarheid van de drie motieven, zie tabel 3 in bijlage 5). We hebben voor elk
van de drie motieven één variabele gemaakt door de antwoorden van respondenten
bij elkaar te nemen. Een hoge score staat voor een sterke motivatie.
In verband met het instrumentele motief luidt de verwachting dat de kans dat telers
zelf belastingregels gaan overtreden als ze zien dat andere telers dat ook doen groter
is naarmate ze de pakkans voor overtredingen als lager beschouwen. Ervaren pakkans
bestaat uit een index (Cronbach’s alpha= 0,91) voor hoe groot respondenten de kans
achten dat vijf personen of instanties (Belastingdienst, FIOD, certificeerder, fiscale
dienstverlener, bank) erachter komen als zij financiële onregelmatigheden zouden
verrichten in hun eigen bedrijf (met als antwoordcategorieën: 1. Zeer klein, 2. Klein,
3. Klein noch groot, 4. Groot, 5. Zeer groot, 6.Weet niet). Een hoge score staat voor een
hoog ervaren pakkans voor respondenten die op minimaal drie van de vijf items een
geldige score hadden. Daarnaast hebben we een interactievariabele gemaakt door het
instrumentele motief te vermenigvuldigen met de ervaren pakkans.
Als controlevariabelen hebben we de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en
opleidingsniveau meegenomen in de analyse.2

Identificatie.De sociale identiteitstheorie is gebaseerd op de veronderstelling dat men-
sen anders reageren op normovertredend gedrag van anderenmetwiemen zich iden-
tificeert dan anderen met wie men zich níet identificeert. Om deze veronderstelling te
kunnen toetsen moet duidelijk zijn op grond waarvan mensen zich al dan niet met
anderen identificeren. Uit het kwalitatieve deel van ons onderzoek kwamen twee
identificatiegronden als belangrijkste naar voren: het tijdsperspectief op het eigen
bedrijf (korte versus lange termijn) en het perspectief op de verhouding van het eigen
bedrijf tot andere bedrijven (individualistisch versus collectivistisch). Op basis van
deze twee identificatiegronden hebben wij voor het kwantitatieve onderzoek vier
hypothetische (maar realistische) situaties bedacht van overtredingen door andere
telers. Ook hiervoor is informatie gebruikt die verzameld is tijdens de interviews
met telers. De eerste situatie betreft een overtreder met een kortetermijnperspectief
(een buurman die zijn bedrijf zo snel mogelijk wil verkopen), de tweede situatie
een overtreder met een langetermijnperspectief (een buurman die flink wil blijven
investeren in zijn bedrijf), de derde situatie betreft een overtreder met een

2. Geslacht: 91,7% man, 8,3% vrouw. Leeftijd varieert tussen de 24 en 84 jaar. Opleidingsniveau: (1) basis-
school (2,8%), (2) vmbo praktijk leerweg/lts (richting landbouw/agrarisch) (7,3%), (3) vmbo theoreti-
sche leerweg/mavo (richting landbouw/agrarisch) (5,5%), (4) havo (5,5%), (5) vwo (3,7%), (6)
middelbaar beroepsonderwijs (34,6%), (7) hoger beroepsonderwijs (hbo) (33,0%), (8) universitair onder-
wijs (bijv. Universiteit Wageningen) (6,5%).
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individualistisch perspectief (een buurman die zijn producten buiten de telersvereni-
ging om verkoopt) en de vierde situatie een overtreder met een collectivistisch per-
spectief (een buurman die zijn producten via de telersvereniging verkoopt). Zie
hieronder de situaties zoals omschreven in de vragenlijst.

1. Uw buurman heeft u verteld dat hij zijn bedrijf zo snel mogelijk wil verkopen.
U weet dat hij de afgelopen drie jaar iedere vrijdagavond een vrachtwagenlading
zwart heeft verkocht aan een afnemer die aan de deur koopt. Hij ontwijkt op deze
manier duizenden euro’s omzetbelasting op jaarbasis.

2. Uwbuurman heeft u verteld dat hij de aankomende jaren flinkwil blijven inves-
teren in zijn bedrijf. U weet dat deze buurman privéaankopen op naam van de
zaak zet. Hiermee ontduikt hij jaarlijks duizenden euro’s aan btw-afdracht.

3. Uw buurman verkoopt al zijn producten buiten de telersvereniging om. U weet
dat hij veel zwart verdient: hij leeft uit een envelopje en zet nooit iets op zijn bank-
rekening. Hij ontwijkt op deze manier duizenden euro’s omzetbelasting op
jaarbasis.

4. Uw buurman verkoopt uit principe al zijn producten via de telersvereniging. U
weet dat hij elk jaar zijn voorraad met ongeveer veertigduizend euro overwaar-
deert om minder winstbelasting te hoeven betalen dan wettelijk is verplicht.

In elk van de vier situatieschetsen is respondenten gevraagd hoe waarschijnlijk ze het
achten dat ze er op een van de volgende vier manieren op zouden reageren: gedrag
zelf toepassen, proberen de belastingregels te versoepelen, andere telers op hun
gedrag aanspreken of gedragingen melden (met als antwoordcategorieën: 1. Zeer
onwaarschijnlijk, 2. Onwaarschijnlijk, 3. Niet uitgesloten, 4. Waarschijnlijk, 5. Zeer
waarschijnlijk, 6. Weet niet).
De vier situatieschetsen verschillen van elkaar naar de overtreding die daarin wordt
beschreven. Hierdoor zou het kunnen zijn dat eventuele verschillen in de manier
waarop respondenten denken te zullen reageren op deze situaties te maken hebben
met de specifieke overtreding die ze kregen voorgelegd. Dit terwijl het ons om de ver-
schillen in identificatiefactoren te doen is: korte- versus langetermijnperspectief (situ-
atie 1 en 2) en individualistisch versus collectivistisch perspectief op de eigen
onderneming (situatie 3 en 4). Daarom heeft de helft van de respondenten de hierbo-
ven weergegeven overtreding voorgelegd gekregen waar het de buurman betreft die
zijn bedrijf zo snel mogelijk wil verkopen (situatie 1), terwijl de andere helft bij deze
buurman de bij 2 genoemde overtreding kreeg voorgelegd (het doen van privéaan-
kopen). Bij de buurman die flink wil blijven investeren (situatie 2) is bij deze helft juist
de bij 1 genoemde overtreding (zwarte verkoop) voorgelegd. Ook de situatie die
betrekking heeft op het buiten of via de telersvereniging verkopen is bij de helft
van de respondenten gekoppeld aan het leven uit het envelopje en bij de andere helft
aan het overwaarderen van de voorraad. De overtreding die respondenten voorge-
legd kregen, is als controlevariabele opgenomen. Bij het termijnperspectief op de
eigen onderneming heeft 49,5% overtreding 1 voorgelegd gekregen en 50,5%
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overtreding 2. Bij de belangen die telers centraal stellen, heeft 41,1% overtreding 3
voorgelegd gekregen en 58,9% overtreding 4.
De vier situaties hebben we allereerst in verband gebracht met beide identificatie-
gronden. Op basis van vijf items hebben we gevraagd in hoeverre respondenten zich
verbonden voelen met telers die de korte of lange termijn centraal stellen en op basis
van zeven items voor de mate waarin respondenten zich verbonden voelen met telers
met een individualistisch of collectivistisch perspectief op hun bedrijf. Uit de factor-
analyse (zie tabel 4 in bijlage 5) blijkt dat het níet zo is dat de eerste vijf items die
betrekking hebben op het termijnperspectief van de telers laden op een onderliggende
factor en de zeven items die betrekking hebben op het perspectief op andere telers op
een andere factor, maar wél dat alle twaalf items sterk laden op één latente onderlig-
gende factor. Dit betekent dat sommige respondenten zich verwant voelen met telers
die de lange termijn centraal stellen én die collectivistisch zijn ingesteld, terwijl andere
respondenten zich juist verwant voelen met telers die de korte termijn centraal stellen
én die individualistisch zijn ingesteld (Cronbach’s alpha= 0,88). We hebben alle items
bij elkaar opgeteld van respondenten die op minstens tien van de twaalf items een
geldige score hadden, waarbij een hoge score staat voor een korte termijn-individu-
alistisch perspectief.

Als controlevariabelen hebben we opgenomen geslacht, leeftijd, opleidingsniveau,
het eigen termijnperspectief en het eigen perspectief op andere telers.3 De kwantita-
tieve analyses zijn uitgevoerdmet Ordinary Least Squares regressievergelijkingen: de
effecten van motieven en identificatie met kortetermijnindividualisten zijn vastge-
steld onder constanthouding van een aantal controlevariabelen.

3. In verband met het termijnperspectief op het eigen bedrijf hebben we een index gemaakt van de vol-
gende zes items (Cronbach’s alpha= 0,76): (1) De mate waarin een teler van plan is om door te gaan
met het eigen bedrijf, (2) De mate waarin een teler van plan is om het eigen bedrijf over te dragen
aan de volgende generatie, (3) De mate waarin een teler van plan is om in het eigen bedrijf te blijven
investeren, (4) De ervaren levensvatbaarheid van het eigen bedrijf, (5) De ervaren winstgevendheid
van het eigen bedrijf, (6) De ervaren moderniteit van het eigen bedrijf. De mate waarin respondenten
er zelf een collectivistisch perspectief op andere telers op nahouden hebben we gemeten aan de hand
van de lidmaatschappen van (Cronbach’s alpha = 0,57): (1)studieclubs, (2) branchevereniging van LTO,
(3) telersvereniging of coöperatie. In beide gevallen hebben we alle items bij elkaar opgeteld van res-
pondenten die op minstens vijf van de zes respectievelijk twee van de drie items een geldige score had-
den en waarbij een hoge score staat voor een langetermijnperspectief respectievelijk een collectivistisch
perspectief.
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 RESULTATEN

We behandelen achtereenvolgens de vraag welke rol nalevingsmotieven spelen in de
manier waarop telers omgaan met onbestrafte overtredingen door anderen en de rol
van identificatie.

. MOTIEVEN

4.1.1 Instrumentele motieven

Van de drie in de theorie onderscheiden motieven trad het instrumentele motief het
duidelijkst op de voorgrond in zowel de gesprekken met respondenten als in de
enquêteresultaten. Op basis van de theorie verwachtten we dat telers die instrumen-
tele motieven hebben zelf belastingregels gaan overtreden als ze denken dat overtre-
dingen van andere telers onbestraft blijven om zo een concurrentieachterstand te
voorkomen. Wij hebben drie manieren gevonden waarop het instrumentele motief
een rol speelt in demanier waarop telers omgaanmet onbestrafte regelovertredingen,
maar geen van deze manieren is volledig in overeenstemmingmet deze verwachting.

In de eerste plaats speelt het economische motief een rol in verband met gedragingen
die telers zelf zien als grootschalige belastingfraude. Er zijn telers die vermoeden of
aanwijzingen denken te hebben dat andere telers op grote schaal belastingfraude ple-
gen. Hierbij valt te denken aan structureel rechtstreeks leveren aan afnemers die pro-
ducten direct zelf bij het bedrijf komen ophalen in moeilijk te herkennen ‘witte
vrachtwagentjes’ zonder dat de telers omzetbelasting betalen over deze verkopen,
aan het onjuist weergeven van arbeidstijden, of aan het in zee gaan met fiscale dienst-
verleners die op zoek gaan naar de mazen van de wet. Telers die wij hebben gespro-
ken, reageren echter niet op deze vermoedens door zelf ook te gaan overtreden,
omdat ze niet bang zijn hierdoor concurrentieachterstand op te lopen. Ze denken
namelijk dat het niet in het eigen belang is om een vertekend beeld van de omzet
aan de buitenwacht te presenteren. Dergelijk kortetermijndenken gaat volgens hen
ten koste van de lange termijn:



‘Ik denk dat er wel overtreders bij zitten ja.Maar dat is toch jezelf voor de gek houden, vroeg
of laat komt de eindstreep en dat bepaalt. Een bedrijf dat zaken had opgewaardeerd en een
grote investering had gedaan, zag daarna de waarde enorm gedaald. Dus je komt jezelf
tegen.’ (R8)
‘Ik vraag me af in hoeverre overtreden echt een concurrentievoordeel zou opleveren. Ik
denk vaak dat netjes zaken doen zich ook uitbetaalt zeg maar…’ (R18)

Telers zien de hoeveelheid belasting die ze betalen als graadmeter voor hoe goed het
met het bedrijf gaat: hoe meer belasting, hoe beter het gaat; hoe lager de omzet, hoe
minder banken bereid zijn om leningen te verschaffen of hoe hoger de rente is die ze
daarvoor rekenen: ‘Ik betaal liever veel belasting dan weet ik dat ik goed verdien.’
(R12)

Telers vinden het ook niet nodig om op te treden omdat ze denken dat de overtreder
vanzelf wel tegen de lamp loopt bij een van de toezichthouders met wie telers te
maken hebben. Over het algemeen wordt de pakkans als hoog ingeschat. Verschil-
lende akkerbouwers geven aan dat het optreden van de Belastingdienst afschrikwek-
kend heeft gewerkt, waarbij met name de opsporing van een grote fraudezaak door
de FIOD in 2006 meerdere malen wordt genoemd:

‘Maar volgens mij zitten ze er wel bovenop, dat je af en toe hoort dat ze iemand aanpakken,
dat mogen ze van mij wel blijven doen.’ (R13)
‘Acht jaar geleden heb ik zelf ook met de Belastingdienst te maken gehad. Er is een grote
groentefraude geweest. Een opkoper reed het halve land door en betaalde contant uit. Niet
alleen bij vollegrondtelers, ook in de kassen. Wij waren daarin ook een kruimeltje. De FIOD
heeft het helemaal uitgezocht. Je kreeg de kans het vrijwillig op te geven. Ik dacht, wat kun-
nen ze weten? Bleek dat ze al een half jaar telefoongesprekken hadden afgetapt van die
opkoper. Ze konden zo uitlezen bij wie hij was geweest. Toen heb ik wel in het kantoortje
moeten zitten. Een pittige boete gekregen. Dus dat doe je niet meer op die schaal. De FIOD
heeft toen wel een daad gezet. Iedereen is er panisch van geworden. Dat is wel heel alge-
meen bekend. (…) Het is zuur geld, dat wel, maar je weet dat het komt.’ (R20)

Naleving geeft daarom meer zekerheid met betrekking tot de bedrijfsvoering:

‘Wat ik heel belangrijk vind is natuurlijk gewoon, dat ze mij van te voren informeren hoe-
veel belasting ik moet betalen. Dat is extreem belangrijk. Ik wil geen verrassingen. Verras-
singen zijn ontzettend vervelend. Plotseling een aanslag krijgen van een ton en die niet
hebben liggen. Het kan hè met zo’n bedrijf, heel makkelijk. En dan moet je het ook wel heb-
ben liggen.’ (R7)

Naast het toezicht door de Belastingdienst zijn er echter andere toezichthouders en
betrokkenen die veel belangrijker zijn:
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‘De uitstraling van de tuinbouw, de consument is prioriteit, of de handel of supermarkt, de
klant dus. Dat je mag leveren. En dan de omgeving, wat de mensen van je bedrijfsvoering
vinden hoe je met milieu omgaat etc. En dan certificering, maar die hoort ook bij de klant
natuurlijk. Tja, en daarna komen een keer de overheidstoezichthouders. Ik moet ook veel
meer (minimumeisen) doen voor certificering dan voor Nederlandse regels, ik zou haast
zeggen dat de klant meer eist dan de regering of de instanties. En die (klanten/omgeving)
staan ook hoger in mijn prioriteiten.’ (R16)
‘Ik kijk negatiever naar banken dan naar de Belastingdienst. De Belastingdienst is nodig
voor het draaien van de maatschappij. Ik heb meer last en hinder van de banken dan
van de Belastingdienst.’ (R12)

Banken vereisen een zo gedetailleerde verantwoording van de boeken voordat zij
bereid zijn om leningen te verschaffen dat het als onhaalbaar wordt gezien om een
systematisch vertekend beeld van de bedrijfsvoering voor te spiegelen (R12). Ook cer-
tificeerders dragen bij aan de naleving van belastingwetgeving:

‘De certificerende instantie let ook op belastingregels. Als ik de belastingregels overtreed,
wordt het certificaat ingetrokken en lopen de afnemers weg.’ (R11)

Bovendien zijn ook veel financiële dienstverleners niet bereid om een ondeugdelijke
belastingaangifte in te dienen of de mazen van de wet op te zoeken. Doordat telers in
verband met hun financiële administratie te maken krijgen met verschillende toe-
zichthouders ervaren telers het als zeer riskant om zelf op grote schaal belasting-
fraude te plegen en vinden zij het niet nodig om zelf op te treden tegen andere
telers van wie ze vermoeden dat die de belastingregels wel overtreden.

In de tweede plaats noemen telers diverse voorbeelden van overtredingen van belas-
tingwetgeving die ze zelf plegen. Het gaat hier echter volgens de telers zelf niet om
belastingfraude, maar om een grijs gebied of om kleine overtredingen die ze voor
zichzelf kunnen verantwoorden. Telers noemen uiteenlopende gedragingen als:
• het schuiven met de voorraad om uitstel van betaling van winstbelasting te

krijgen:
‘Kijk en je kunt wel eens wat schuiven met voorraden bijvoorbeeld. Als ik voor tienduizend
euro aan perstouw koop, kan ik dat ook wel spreiden over meerdere jaren of wat schuiven
met mijn voorraden, maar veel meer is het niet.’ (R9);

• het overwaarderen van planten zodat het bedrijf op papier meer waard lijkt dan
het feitelijk is:
‘In de waardebepaling van je planten kun je wel wat aanpassen.’ (R8);

• het nadenken over de handigste constructies in verband met het laten meewerken
in het bedrijf van partners of familieleden:
‘Kijk bij mijn oom was toentertijd zijn echtgenote bij het bedrijf ingekomen. Dan kun je de
inkomsten namelijk verdelen over de echtgenoot en echtgenote. Danmoet diegene ook een x-
aantal uren in het bedrijf zelf werken. Dat is een constructie daar hebben wij bijvoorbeeld
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niet voor gekozen. Dus dat is eigenlijk ook een beetje zoeken naar constructies, die eigenlijk
niet echt veel waarde hebben.’ (R9);

• het in de registratie schuiven met het aantal uren dat uitzendkrachten hebben
gewerkt voor het bedrijf over verschillendeweken om te voorkomen dat het aantal
geregistreerde uren op piekmomenten boven het maximaal toegestane aantal
uitkomt:
‘Kijk zouden wij elke week zestig uur maken, dan is er iets goed mis. Maar we doen natuur-
lijk wel gewoon met gezond verstand een beetje schuiven.’ (R10);

• of het schuiven met de registratie van inkomen zodat het belastingtechnisch beter
uitkomt:
‘Voor het loonwerk zijn we daarbij ook zeer afhankelijk van de weersomstandigheden en van
prijsschommelingen in de markt. Dus je hebt te maken met ook een inkomen dat behoorlijk
schommelt. Een boekhouder houdt er enigszins rekening mee dat hij inkomsten een beetje
middelt over de jaren. Belastingtechnisch probeer je dan misschien toch een beetje slim aan
te pakken, wat te ontduiken, dat hou je met het heen en weer schuiven.’ (R9)

Telers beschouwen dergelijke gedragingen niet als een vorm van concurrentieverval-
sing, maar als het opzoeken van de grenzen van het toelaatbare. Ze noemen het zelf
‘slimmer werken’.

‘Hiaten moet je pakken, anders ben je een dief van je eigen portemonnee. Wat grijs is, is een
ja. Daarbuiten, dat is niet ethisch. (…) Ze moeten duidelijkheid scheppen en geen grijs
gebied laten bestaan. Alles wat grijs is, is een ja. De accountant zegt wel of het mag.’ (R11)

De vraag in dit onderzoek is echter of dit gedrag optreedt als reactie op informatie over
regelovertredend gedrag van anderen. Niets wijst erop dat telers deze gedragingen
zelf toepassen omdat zij zien dat andere telers hiermee wegkomen. Wel geven zij
soms aan deze ‘slimmigheden’ onderling uit te wisselen om een optimaal bedrijfs-
resultaat te behalen; hun argumentatie wijst evenwel eerder op samenwerking dan
op concurrentiestrijd.

In de derde plaats speelt het instrumentele motief ook een rol in verband met regel-
overtredingen die de belangen van telers rechtstreeks schaden. In deze gevallen
bestaat de reactie echter niet uit het zelf overnemen van deze overtredingen maar
uit het aanspreken of onder druk zetten van de regelovertreder. Een akkerbouwer
heeft dat zelf aan den lijve ondervonden toen er verboden stoffen waren aangetroffen
in een voorraad groenten die voor een deel van zijn bedrijf afkomstig waren. Een
inpakbedrijf had zijn partij gemengd met die van een andere teler en deze geleverd
aan Lidl in Duitsland, die een leverantiestop afkondigde voor beide telers. Nog voor-
dat de akkerbouwer bericht had van het inpakbedrijf, werd hij door zijn woedende
collega gebeld.
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‘Je komt ook meteen op een zwarte lijst. Om half zes ’s middags de collega aan de lijn, om
half acht de volgende ochtend kon ik niet meer leveren. Er zijn zo’n tien inpakbedrijven die
leveren aan Lidl, die willen daar hun vingers niet aan branden. Mijn handel heeft vijf dagen
stilgelegen, die van de collega wel een maand.’ (R20)

Later bleek dat het onderzoeksbureau een vervuilde naald had gebruikt en dat de
groenten van beide bedrijven schoonwaren. De groenteteler voelde zich zeer onrecht-
vaardig behandeld door de inpakbedrijven, die hem niet vertrouwden, en door de
collega. Echter, ook hier krijgt het economisch belang uiteindelijk de overhand. De
twee doen weer zaken met elkaar, ‘ook al neem je hem er wel als laatste weer bij’
(R20).

Een andere respondent gaf aan dat telers rechtszaken hadden aangespannen tegen
uitzendbureaus waarvan zij tijdelijk personeel in dienst hadden genomen. Volgens
deze respondent hadden de uitzendbureaus de regels met betrekking tot arbeidstij-
den overtreden, terwijl de telers die de uitzendkrachten hadden ingehuurd hiervoor
waren beboet. Met deze rechtszaken wilden de telers voorkomen dat zij zelf worden
afgerekend op regelovertredingen waarvoor zij anderen verantwoordelijk achten.
Instrumentele motieven hebben ook ten grondslag gelegen aan de invoering van
het certificeringssysteem Global Risk-Assessment of Social Practice (GRASP) door
de glastelers. In dit certificeringssysteem zijn ook regels en procedures opgenomen
ten aanzien van naleving van diverse regels over arbeidsomstandigheden zoals
arbeidstijden, werktijden van minderjarigen en minimumloon. De telers hebben er
bewust voor gekozen om dit certificeringssysteem in te voeren naar aanleiding van
de ophef die in de media was ontstaan over vermeende uitbuiting en illegale tewerk-
stelling van arbeiders in de champignontelerij:

‘In principe is dat GRASP een initiatief om elkaar aan te spreken op gedrag. (…) Dat een Lidl
Duitsland gewoon belt, ik hoef jouw champignons niet, ik wil alleen maar producten waar
de arbeidsomstandigheden goedwaren. En dan zit jemet al je champignons die er elkeweek
gewoon vanaf komen. Dus ja vanuit de paprikateelt, we willen niet dat een paprikateler aan
de hoogste boomwordt gehangen, die hier boven 38 Polen in stapelbedden heeft gehuisvest
en daarom is dat GRASP in het leven geroepen.Wij voldoen er aan, we zijn gecontroleerd en
laten vanuit het collectief zien dat we op de juiste manier met arbeidsomstandigheden
omgaan. En dat is collectief, dat hebben wij zelf genomen, wordt niet opgelegd vanuit de
overheid, niet door een supermarkt. Wij laten het naar de supermarkten toe zien, verkoop-
argument.’ (R10)

Dit certificeringssysteem is echter ingevoerd als reactie op zware (juridische en repu-
tatie-) sancties op overtredingen in een andere sector. Met het oog op de bescherming
van de eigen handelsrelatie was een glasteler ook bereid om meer te doen dan wette-
lijk is voorgeschreven in verband met de regelgeving rond de blootstelling van werk-
nemers aan pesticiden. Volgens de wet is het voldoende om medewerkers een dag

4 Resultaten



niet in een kas te laten werken nadat er met pesticiden is gewerkt. Deze respondent
houdt echter vast aan een termijn van drie dagen omdat een grote Britse klant dit ver-
langt (R15). Kortom: in gevallenwaarbij telers financieel worden afgerekend op regel-
overtredingen waarvoor zij anderen verantwoordelijk houden of waarbij de reputatie
van de gehele branche in het geding is, gaan instrumentele motieven niet gepaardmet
het zelf overtreden van de regels, maar wel met inspanningen die gericht zijn op een
verbetering van de naleving.

Samengevat: instrumentele motieven spelen een belangrijke rol in de manier waarop
telers omgaan met naleving; ze werken ‘slim’ omdat ze een optimaal bedrijfsresultaat
willen halen, nemen actie tegen overtreders indien hun economische belangen recht-
streeks in het geding zijn en komen niet in actie indien ze denken dat overtredingen
toch geen concurrentieachterstand opleveren. Toch is geen van deze reacties geheel in
overeenstemming met de verwachting dat instrumenteel gemotiveerde telers zelf
belastingregels gaan overtreden als ze denken dat overtredingen van andere telers
onbestraft blijven om zo concurrentievervalsing te voorkomen. Grootschalige belas-
tingfraude zet juist niet aan tot het zelf plegen van dergelijke fraude omdat de
gedachte ontbreekt dat dit leidt tot concurrentieachterstand; ‘slimmer werken’ is
gebaseerd op samenwerking in plaats van concurrentie en heeft geen betrekking
op concurrentievervalsing maar op het opzoeken van de grenzen van het toelaatbare;
en de acties die zijn bedoeld om de eigen belangen te verdedigen bestaan niet uit het
zelf overtreden van de belastingwetgeving maar uit het tot de orde roepen van regel-
overtreders of het nemen van collectieve preventieve maatregelen.

4.1.2 Plichtsbesef

Plichtsbesef speelt ook een rol in de manier waarop telers omgaan met onbestrafte
regelovertredingen, en de manier waarop dat gebeurt stemt overeen met de theore-
tische verwachtingen hieromtrent: telers die het als hun plicht beschouwen om de
belastingwetgeving na te leven trekken zich niets aan van wat anderen vinden of
doen en houden vast aan hun eigen normen.
Verschillende telers hebben het erover dat ze zaken ‘netjes’willen regelen. Een akker-
bouwer streeft ernaar om zijn bedrijf op termijn aan zijn kinderen over te doen en ziet
het als zijn plicht om ervoor te zorgen dat hij een gezond bedrijf overdraagt aan vol-
gende generaties:

‘Ja en verder denk ik toch dat je ook probeert als ondernemer het naar eer en geweten netjes
probeert te doen. En ook vanuit het oogpunt van dat je wilt dat het bedrijf goed en duur-
zaam blijft voortbestaan vind ik dat belangrijk. Zodat het bedrijf er voor volgende generaties
ook nog goed voor staat en daar past het niet bij om allerlei trucjes toe te passen. Dat vind ik
dan belangrijker dan scherp om te gaan met de regelgeving.’ (R9)
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Een glasteler geeft blijkt van zijn plichtsbesef door aan zijn christelijke geloofsovertui-
ging te refereren, waarbij hij aangeeft zijn eigen gedrag aan zichzelf te willen kunnen
verantwoorden om te voorkomen dat hij te kampen krijgt met gewetenswroeging.
Om deze reden gebruikt hij bijvoorbeeld in de Makro – een winkel waarin goederen
kunnen worden gekocht waarover geen btw hoeft te worden betaald – aparte passen
voor privéaankopen en voor bedrijfsaankopen.

‘Basis van mijn bedrijf is dat ik als Christen leef en niet alleen verantwoording hoef af te
leggen aan de overheid maar ook richting God. Daar ligt voor mij een enorme druk. Ik
wil de zegen niet van mijn werk afhalen. Dat is de basis van onze bedrijfsvoering.’ (R7)

Telers die ‘netjes’ willen werken betrekken informatie dat anderen regels hebben
overtreden niet onmiddellijk op zichzelf omdat dit tegen hun eigen principes indruist.
Ze voelen ook niet de behoefte om hun eigen normen aan anderen op te leggen. De
volgende citaten illustreren dat ondernemers die handelen vanuit plichtsbesef, zich
niets aantrekken van het gedrag van anderen:

‘Wij hebben onze eigen normen en waarden. Wat wij afkeuren, kan een ander normaal vin-
den. Ik ga daar niet over oordelen. Daar bemoei je je niet mee.’ (R11)
‘Ja nogmaals dat klinkt misschien gek, maar ik voer mijn bedrijf gewoon zoals ik vind dat
het goed is.Wat ik kan verantwoorden naar mezelf. Anderen hebben niet zoveel daarmee te
maken denk ik. Laat die anderen zou ik denken, dat gaat mij niet zo aan. Ik heb mijn eigen
klanten, mijn eigen personeel etc. Alle tijd die ik daar in kan steken is belangrijkste. Wat
anderen doen dat is eigenlijk niet belangrijk voor mij wat dat betreft.’ (R18)

Echter: plichtsbesef staat niet op zichzelf. Respondenten vertelden dat de economi-
sche omstandighedenwaarin ze verkeerden hen in staat stelden om ‘netjes’ tewerken.
Een respondent prees zich gelukkig dat het tegenwoordig voor hem makkelijker is
om zich aan de regels te houden dan toen hij zijn bedrijf net had opgestart:

‘Ik heb als jonge gast wel eens gedacht, het kan niet op een nette manier, maar het kan
wel.’ (R7)

Een teler sluit dan ook niet uit dat hij zich minder door plichtsbesef zou laten leiden
als de economische omstandigheden minder gunstig zouden zijn:

‘Daarbij geef ik gelijk toe als wij in een andere positie zouden zitten en wij hebben heel veel
afschrijvingen gehad en hebben weinig aftrekbare posten en we verdienen veel geld, en
daarvan brengen we 56% naar de belasting dan zeggen wij “Nou is het klaar en nou gaan
we van die paprika’s ook meer via die witte vrachtwagentjes verkopen.” Zo heb je weer
minder privéopnames etc.’ (R10)
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Ook de belastingwetgeving faciliteert volgens telers belastingnaleving. Over winsten
hoeft geen belasting teworden betaald als dieweer in het bedrijf worden geïnvesteerd
en er zijn veel aftrekposten. Telers vinden ook dat sommige belastingregels zijn ver-
beterd. Zo is het makkelijker geworden om winsten opnieuw in het bedrijf te inves-
teren zodat daarover geen winstbelasting hoeft te worden betaald:

‘En de laatste tijd zijn er wel weer met investeringsregelingen en aftrekposten stimulerende
middelen om weer te kunnen investeren in het bedrijf, dus dat is goed.’ (R9)

Daarnaast zijn bijvoorbeeld de regels met betrekking tot illegale arbeid verbeterd,
zodat telers het niet meer nodig vinden om met de inkomstenbelasting te sjoemelen:

‘Met betrekking tot zwart werk is het nu goed geregeld met zzp’ers en uitzendbureaus
waardoor je makkelijk aan personeel kunt komen. Het is niet meer nodig om overuren te
betalen. In het verleden was het meer. Maar de arbeidsmarkt heeft het aardig opgelost,
het hoeft niet meer.’ (R8)

Door de vele aftrekposten en de goede mogelijkheden die er zijn omwinstbelasting te
ontlopen door opnieuw in het bedrijf te investeren, hebben de meeste telers niet al te
veel problemen met belastingnaleving. Een grondteler zegt bijvoorbeeld:

‘Zwart werken wordt haast niet meer gedaan. Hoeft ook niet meer, met de regeling om zelf-
standigen in dienst te nemen met een VAR-verklaring.’ (R11)

Kortom, een aantal telers in ons onderzoek voelt zich aan de belastingwetgeving
gehouden omdat ze het inhoudelijk met de regels eens zijn.1 Daarbij geldt overigens
wel dat ook telers die zeggen dat ze zich door hun plichtsbesef laten leiden, soms de
grenzen van het toelaatbare opzoeken:

‘Als er mogelijkheden zijn om netjes en slim om te gaan met regelgeving dan doe ik dat. Als
ik dat voor mezelf kan verantwoorden, maar dat gaat om kleine dingen.’ (R9)

Ten tweede liggen volgens sommige telers ‘netjes werken’ en economisch succes in
elkaars verlengde en zijn ze moeilijk van elkaar te onderscheiden. Een grondteler
voerde de gezonde economische situatie van zijn onderneming op als bewijs dat
hij zijn zaakjes goed op orde heeft en netjes werkt. Een andere grondteler gaf aan
het netjes te doen om zelf goed zicht te hebben op zijn bedrijfsproces en om efficiënt
te kunnen werken en omdat de bank zonder nauwkeurige financiële verantwoording

1. Dit onderschrijft het belang dat in de literatuur aan procedurele rechtvaardigheid wordt toegeschreven
(Tyler 1997). Dit betreft de mate waarin de procedures rondom regelgeving en de behandeling door de
regelgever en/of toezichthouder daarbinnen als eerlijk worden ervaren. Als regels en procedures als
onredelijk, als administratieve last of als willekeurig worden beschouwd, dan neemt de kans op regel-
overtredingen toe (Gunningham 2011, p. 46).
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niet bereid is om hem leningen te verstrekken. Een andere grondteler gaf enerzijds
aan dat hij zich aan de mestwetgeving hield vanuit milieubewustzijn, anderzijds ver-
telde hij dit te doen omdat overbemesting op termijn ook zou leiden tot lagere
opbrengsten. ‘Netjes’ werken betekent ook professioneel werken en professioneel
werken helpt mee om een bedrijf economisch gezond te houden:

‘Het is goed ondernemerschap om je zaken goed geregeld te hebben. Je moet niet gaan
klooien, dat is ook niet goed voor je klanten.Maak je veel fouten, wat is dan je bestaansrecht?
Voor de Belastingdienst is het ook makkelijker. Transparantie is het nieuwe verdienmodel,
dat geloof ik.’ (R11)

Kortom: plichtsbesef speelt een rol, maar plichten zijn niet onvoorwaardelijk. Telers
vertellen dat de omstandigheden hen in staat stellen ‘netjes’ te handelen, maken dui-
delijk dat ‘netjes’ en ‘slim’ werken elkaar niet uitsluiten of dat ‘netjes’ werken ook in
het verlengde ligt van gezonde bedrijfsvoering. Dit betekent dat plichtsbesef en eco-
nomische motieven er gelijktijdig voor kunnen zorgen dat ze informatie over regel-
overtredingen die andere telers begaan niet op zichzelf betrekken.

4.1.3 Behoefte aan sociale acceptatie

Op grond van theorieën over sociale normen veronderstellen we dat ondernemers die
behoefte hebben aan sociale acceptatie, de regels zelf overtreden als zij denken dat
hun sociale omgeving dit van hen verwacht terwijl zij zullen proberen om anderen
tot naleving aan te zetten als hun regelovertredingen op gespannen voet staan met
de sociale normen.
In de interviews hebben telers, zowel akkerbouwers als glastuinders, verschillende
voorbeelden gegeven van deze reacties. Eerder zagen we al dat telers initiatief nemen
tot collectieve zelfregulering om potentiële overtredingen van arbo-regels te voorko-
men. En ook op het gebied van bestrijdingsmiddelengebruik oefenen zij informele
sociale controle uit, ook als zij niet zeker zijn van een overtreding. Verschillende telers
vertellen dat ze door collega’s zijn aangesproken op het vermeende verboden gebruik
van bestrijdingsmiddelen.

‘Mensen in je omgeving houden je in de gaten, de sociale controle is gewoon groot. Ik heb
een keer 4/5 jaar geleden met ‘stracer’ gespoten, dat is een biologisch middel. En op een
gegeven moment werd ik door een collega opgebeld die zegt: joh er reed een spuitkar bij
jou op het land, dat klopt toch niet. Dus ik leg uit dat dat middel gewoon mag. Maar daarna
heb ik het ook nooit meer gedaan, want puur voor je imago is het slecht. Plus het werkte ook
niet zo goed.’ (R17)

Hoewel telers dus op diverse onderwerpen blijk geven zich te conformeren vanuit de
behoefte aan sociale acceptatie, hebben we op het gebied van belastingnaleving niet
waargenomen dat ondernemers zich conformeren aan onderlinge sociale normen of
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sociale normenmet betrekking tot belastingen handhaven. Dat bleek niet alleen door-
dat de respondenten in de interviews geen voorbeelden konden geven, maar ook uit
de non-respons op de interviews en de antwoorden in de enquête. Veel telers die we
benaderden voor een interview, gaven vooraf al aan niet mee te willen werken omdat
het onderwerp, belastingovertredingen door anderen, niet leefde. Hiervoor zijn ver-
schillende redenen. Telers besteden hun administratie in de eerste plaats uit aan finan-
ciële dienstverleners. Voor belastingaangelegenheden is de financiële dienstverlener
daarom het aanspreekpunt. Zij geven aan dat zij onderling geen informatie uitwisse-
len over naleving van belastingwetgeving:

‘Ondernemers onder elkaar spreken niet over belastingregels. Ik neem aan dat accountants
daar wel onderling over spreken. We spreken wel over energie. Niet over wat je op je aan-
gifte kan doen.’ (R11)
‘Dat zijn toch wel dingen waar eigenlijk niet of nauwelijks over gepraat wordt en is puur
teelttechnisch eigenlijk. Het is niet echt, ja wel eens zijdelings, maar nooit dat we echt diep
op de zaak ingaan, op dat gebied.’ (R15)

Telers verwachten van elkaar ook niet dat zij openhartig zijn over belastingovertre-
dingen, terwijl zij over productiegerelateerde zaken zeer intensief informatie uitwis-
selen, zoals het gebruik van bestrijdingsmiddelen of ‘best practices’ voor het
groeiproces van de teelt.

‘Nou ja, misschien heeft het ook te maken met dat het dan financieel niet goed gaat met het
bedrijf en dan is dat denk ik misschien ookwel schaamte dat je daar niet over praat. Het lijkt
me ook niet iets om echt trots op te zijn als je de regels moet overtreden om zaken te kunnen
doen. Misschien is er ook wel angst dat dingen naar buiten komen en dat het je bedrijf of de
sector als geheel kan beschadigen.’ (R18)

Telers zelf verklaren het verschil in sociale controle op het gebied van overtredingen
van belastingwetgeving en meer productiegerelateerde regels ook vanuit het feit dat
de belastingovertredingen geen imagoschade toebrengen aan de branche, terwijl
overtredingen van regelgeving omtrent arbeidstijden of bestrijdingsmiddelen de
branche als geheel schaden – en dus indirect op henzelf terugslaan. Tot slot lijken
zij de bedrijfsvoering meer als een privékwestie te beschouwen dan productiegerela-
teerde onderwerpen.

‘Belastingontduiking is een heel ander verhaal. Fraude is toch persoonlijk, loop je tegen de
lamp dan tref je jezelf, maar niet de sector. Er is geen imagoschade, vervolgschade. Zwart
geld komt toch ook terug in de economie. Is belastingfraude zo schadelijk? Ik denk het niet.
Belastingfraude is je eigen verantwoordelijkheid. Je gaat niet op elkaars erf lopen verraden.’
(R20)
‘En ik heb daar ook geen behoefte aan om je bedrijfseconomische toestanden te gaan delen,
dat doe je wel met vrienden maar niet met collega’s. Nee geen idee dat dat een voordeel
oplevert. En ook het idee van “Wat heeft een ander daar mee te maken?”, zeker in tijden
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dat het niet zo lekker gaat bedrijfseconomisch, dan kun je het daar wel over hebben met
vrienden maar collega’s ga ik niet op tafel leggen.’ (R19)

Informatie over belastingovertredingen bereikt andere telers dus niet of mondjes-
maat, en daardoor kunnen zij er ook niet op reageren. Als telers al informatie hebben
over onbestrafte regelovertredingen door anderen, betreft het hooguit vermoedens.
Ook uit de enquête blijkt dat 42% van de respondenten niet zekerweet of andere telers
in het afgelopen jaar een van de acht gedragingen hebben laten zien waartegen de
Belastingdienst zou kunnen optreden maar dat niet altijd doet. Dat telers niet precies
weten hoe andere telers omgaan met belastingwetgeving is voor hen een reden om
niet op te treden bij vermoedens van overtredingen van anderen.

‘Maarmeestal zijn het meer van verdenkingen en nooit zeker weten dus ja…Dan ben je toch
eerder bang om er naast te zitten, misschien zie ik het wel helemaal verkeerd.’ (R19)
‘Maar je weet het ook niet altijd he, het zijn ook vermoedens. Nee er wordt eigenlijk niet
gereageerd. Ook niet intern, ik weet het niet.’ (R2)

Zelfs al zouden telers over betrouwbare informatie beschikken dat belastingfraude
van andere telers onbestraft blijft, dan nog zijn ze niet geneigd om dat te melden.
Dit zien telers namelijk als klikken waar ze niet aan willen meedoen:

‘Helemaal niet klikken. Als telers onderling zeker in onze branche die sowieso onder druk
staat met de prijs en buitenland, nu helemaal. Je moet elkaar helpen…’ (R18)
‘Ik heb wel eens bij de arbeidsinspectie gezeten in het kader van die inspectieteams met
betrekking tot de illegale arbeid. En daar zegt die inspecteur tegen mij: “Jij weet precies
wie het zijn…” En daar werd ik echt een beetje pissig van: dat ligt bij ons niet op straat
dat weet je niet. En daar zegt die inspecteur tegen mij: “Maar in de bouw daar is het heel
normaal dat als de ene aannemer ziet dat de andere op zondag aan het bouwen is dat
die daar maandag even over belt.” Nou dat gebeurt dus bij tuinders niet, dat gebeurt
gewoon niet. Er is daar geen cultuur van elkaar verlinken.’ (R2)

Concluderend: er zijn diverse situaties waarin telers zich conformeren aan anderen
vanuit de behoefte aan sociale acceptatie, maar belastingnaleving behoort hier niet
toe.Wij hebben op het gebied van belastingnaleving niet waargenomen dat telers zich
conformeren aan onderlinge sociale normen of deze normen handhaven. Een eerste
reden is dat zij de belastingaangifte uitbesteden aan financiële dienstverleners en hier-
over geen informatie uitwisselen met andere telers. Een tweede reden hiervoor lijkt te
zijn dat telers belastingnaleving beschouwen als een privékwestie die geen deel uit-
maakt van het normenkader waarvan sociale acceptatie afhangt, mede omdat belas-
tingovertredingen in hun perceptie geen schade berokkenen aan andere telers.
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4.1.4 Bevindingen enquête in verband met motieven

Uit het kwalitatieve onderzoek kwam naar voren dat telers vaak niet weten of andere
telers belastingfraude plegen waartegen de Belastingdienst niet optreedt en dat zij
ook als zij dat wel denken te weten, toch vaak niet reageren op dergelijke overtredin-
gen. Dit is ook het beeld dat uit de enquête oprijst. 42% wist van geen enkele gedra-
gingwaartegen de Belastingdienst niet was opgetreden terwijl ze dat wel had kunnen
doen, 35%wist daarwel vanmaar reageerde daar op geen enkelemanier op, 23%wist
hier wel van en zei hierop te hebben gereageerd door één ofmeer keer zelf deze gedra-
ging over te nemen, 13% wist hier wel van en reageerde hierop door één of meer keer
te proberen de belastingregels te versoepelen bij de financiële dienstverlener of bran-
chevereniging, 5%wist hier wel van en reageerde hierop door één ofmeer keer andere
telers op hun gedrag aan te spreken en 2%wist hier wel van en reageerde hierop door
één of meer keer gedragingen te melden bij de Belastingdienst, een bank of een
certificeerder.
Voorts zagen we eerder dat telers aangeven dat instrumentele motieven en plichtsbe-
sef gelijktijdig aanwezig kunnen zijn en dat ze complementair zijn. Dit wijst erop dat
instrumentele en normatieve motieven elkaar niet uitsluiten. Dit stemt overeen met
de bevindingen uit de enquête. De verschillende motieven hangen onderling sterk
positief samen (met de volgende correlaties, zie ook tabel 5, bijlage 5): instrumenteel
motief-plichtsbesef = 0,70; instrumenteel motief-sociale druk = 0,70; plichtsbesef-soci-
ale druk = 0,64; bij alle drie de correlaties is p< 0,01). Dit betekent dat de verschillende
nalevingsmotieven elkaar niet uitsluiten.
Van alle vier de mogelijke reacties op de wetenschap dat overtredingen door anderen
onbestraft zijn gelaten wordt alleen zelf overtreden regelmatig genoemd (23%). Dit is
de reden dat we alleen deze reactie in verband hebben gebracht met nalevingsmotie-
ven - het ervaren van redenen om belastingregels soms niet na te leven. De verwach-
tingen luiden dat een instrumentele motivatie vooral gepaard gaat met het zelf
overtreden van regels die bij andere telers onbestraft zijn gebleven als de pakkans
als klein wordt ervaren; dat plichtsbesef niet gepaard gaat met het zelf overtreden
van regels die bij anderen onbestraft zijn gebleven; en dat sociale druk gepaard gaat
met zelf overtreden als dat als norm wordt ervaren en juist niet als naleven als de
norm wordt gezien. Uit tabel 1 kan worden afgelezen dat de richting van de samen-
hang tussen het instrumentele motief en demate waarin telers zeggen de regels zelf te
gaan overtreden als ze denken dat de overtredingen van andere telers onbestraft blij-
ven positief is (beta = 0,26) net als de richtingscoëfficiënt van de interactie tussen het
instrumentele motief en ervaren pakkans (beta = 0,23). Verder is de richting van de
samenhang tussen zowel plichtsbesef als sociale druk enerzijds en de zelfgerappor-
teerde neiging om regels zelf te gaan overtreden anderzijds negatief (respectievelijk
beta = −0,13 en beta = −0,18). Echter, geen van deze samenhangen is significant.
Bovendien hangt ook geen van de achtergrondvariabelen significant samen met de
zelfgerapporteerde neiging om zelf de regels te gaan overtreden in reactie op het
onbestraft blijven van overtredingen door anderen. De kans dat de gevonden
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samenhangen op toeval berusten, is steeds groter dan 10% (p< 0,10) en kan daarmee
nooit voldoende worden uitgesloten. Dit geldt zowel voor de bivariate samenhangen
(de kolom met de correlaties, r’s) als voor de multivariate samenhangen waarbij de
samenhang tussen twee variabelen wordt berekend onder constanthouding van de
overige variabelen uit de tabel (de kolommet de beta’s). De resultaten met betrekking
tot de samenhang tussen de drie nalevingsmotieven en de zelfgerapporteerde
omgang met onbestrafte overtredingen van andere telers vallen goed te rijmen met
onze kwalitatieve bevindingen. Hierin hebben we immers ook niet aangetroffen
dat instrumenteel gemotiveerde telers aangeven zelf de regels te gaan overtreden
in reactie op onbestrafte regelovertredingen van anderen; hebben we voorts gezien
dat telers die handelen uit plichtsbesef niet reageren op overtredingen die andere
telers begaan en ook dat sociale druk een verwaarloosbare rol speelt in verband
met de omgang met onbestrafte overtredingen door anderen.

Tabel 1 Samenhangen tussen het zelf overtreden van belastingregels als reactie op
onbestrafte regelovertredingen door andere telers en nalevingsmotieven en
controlevariabelen (N = 57)2,3

r# Beta’s##

Plichtsbesef −0,05 −0,13

Sociale druk −0,01 −0,18

Instrumentele motivatie 0,06 0,26

Ervaren pakkans −0,09 −0,13

Instrumentele motivatie* ervaren pakkans 0,23

Geslacht (vrouw=1, man=2) −0,00 −0,14

Leeftijd −0,12 −0,12

Opleidingsniveau 0,02 0,07

% verklaarde variantie (R2)### 10,4

* p < 0,10

# Correlaties (r) geven de mate van samenhang tussen twee variabelen weer.

## Beta’s (gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten) geven aan met hoeveel eenheden de afhankelijke variabele toeneemt of

afneemt (positieve, dan wel negatieve beta) wanneer een onafhankelijke variabele met één eenheid stijgt, onder constanthouding

van de overige onafhankelijke variabelen.

### R2 geeft het percentage van de verschillen in de afhankelijke variabele weer die kunnen worden toegeschreven aan alle

onafhankelijke variabelen tezamen.

2. De 46 respondenten die van geen enkele gedragingwisten waartegen de Belastingdienst niet was opge-
treden zijn buiten de analyse gehouden evenals de 6 respondenten die op een van de onafhankelijke
variabelen een ontbrekende waarde hadden.

3. Zie tabel 5 in bijlage 5 voor de correlaties tussen de onafhankelijke variabelen.

4 Resultaten



. IDENTIF ICATIEGRONDEN

Volgens de sociale identiteitstheorie zijn mensen geneigd om het gedrag over te
nemen van degenen die zij tot hun ingroup rekenen en zich af te zetten tegen het
gedrag van degenen die zij tot de outgroup rekenen. Op grond van het onderzoek
naarorganisatieculturen mag worden verwacht dat hoe sterker mensen een onder-
scheid maken tussen in- en outgroup, hoe sterker beide mechanismen zullen optre-
den. Wij hebben geen ondersteuning voor deze verwachtingen gevonden.
We zijn ons onderzoek gestart vanuit de vraag of deelname aan het horizontaal toezicht
bepalend is voor demanierwaarop telers zichmet anderen identificeren.We hebben in
de interviews echter geen enkele aanwijzing gevonden dat deelname aan horizontaal
toezicht de groepsidentiteit van telers bepaalt. We zagen immers al dat belastingnale-
ving geen onderwerp is van sociale controle. Een aantal respondenten is in het geheel
niet bekendmet het horizontaal toezicht een ander deel geeft aan dat deelname aan het
horizontaal toezicht geen bewuste keuze is geweest, maar dat zij zijn aangemeld door
hun financiële dienstverlener. Een typerende uitspraak van een glasteler:

‘De boekhouder heeft volgens mij geregeld bij de Belastingdienst dat ze geen controle krij-
gen. Dat is volgens mij hoor, wat ik weet van horizontaal toezicht. (…) X [financieel dienst-
verlener, auteurs] zegt, “Het gaat zo.” Dan doen we dat. Geen voor- en nadelen, niet over
nagedacht. Ik weet dat het bestaat en dat ze ermee werken. Verder niet.’ (R7)

Telers zijn ook niet op de hoogte van de deelname van andere telers aan horizontaal
toezicht.

‘Verdermerk ik niets van verschil tussen horizontaal toezicht en niet-horizontaal toezicht. Dat
is geen onderwerp. Ik heb ook niet het idee dat diemeer controles krijgen buiten hetHT.’ (R13)
‘Ik weet niet welke ondernemers in horizontaal toezicht zitten en het heeft ook geen imago-
voordeel. Ik maak geen onderscheid tussen horizontaal toezicht en niet-horizontaal toe-
zicht. Ik weet niet hoeveel procent er in horizontaal toezicht zit.’ (R11)

We hadden ook de verwachting dat glastuinbouwers zich onderling sterker met elk-
aar identificeren dan akkerbouwers. Ook hier hebben we geen aanwijzingen voor
gevonden. Zowel onder akkerbouwers als glastuinbouwers hebben we wel andere
onderscheiden tussen in- en outgroups gevonden, waarvan sommige verband hou-
den met de naleving van belastingwetgeving en andere niet. In de eerste plaats zijn
er zowel onder akkerbouwers als glastelers kleinere telers die zich onderscheiden van
grote bedrijven in verband met de naleving van belastingwetgeving. Deze kleine
telers zeggen dat de grote bedrijven meer gelegenheid hebben om te schuiven met
posten, meer doen aan creatief boekhouden en door banken de hand boven het hoofd
worden gehouden (R8), dat grote bedrijven formele regels gebruiken om drempels op
te werpen voor kleine ondernemers (R12), dat ze over meer capaciteit en middelen
beschikken om zich aan de regels te houden (R15) en dat ze zich makkelijker profes-
sionals kunnen veroorloven die zich bezighouden met regelnaleving (R16).
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Een tweede belangrijke breuklijn die in verschillende interviews werd genoemd en
die gekoppeld is aan nalevingsbereidheid van belastingregels, heeft betrekking op
de fase waarin ondernemers zich bevinden. Respondent 10 legt duidelijk uit waarom
hij denkt dat de fase van bedrijfsvoering van belang is in verbandmet de naleving van
belastingwetgeving en maakt in dit verband het onderscheid tussen ‘zaaiers’ en ‘oog-
sters’. Met ‘zaaiers’ bedoelt hij ondernemers die zich in een fase bevinden waarin ze
hun bedrijf optimaal willen laten groeien door hun winsten maximaal terug in hun
bedrijf te investeren zodat zij hier nog jaren hun brood mee kunnen verdienen:

‘Nou ik wil graag nog twintig jaar het bedrijf voortzetten, nog twintig jaar ondernemen en
bouwen. Ik ben in principe nog aan het zaaien en die gasten die dat doen zijn gewoon aan
het oogsten. Die hebben iets opgebouwd en stabiliseren en zijn de vruchten aan het plukken.
Zeggen straks “paf, ik stop verkoop het en heb een dikke zak zwart geld onderin. En als ik
stop met mijn onderneming hoef ik ook niet echt af te rekenen met de Belastingdienst want
er is niets. Ook allemaal in die oude sok.” En dat zie je vooral bij de wat oudere telers die al
lang op het bedrijf zitten, bedrijf is afgeschreven twintig jaar oud. Boekwaarde nul, in een
goed jaar doen die best wel wat via de vrachtwagen weg om zo wat meer geld in hun zak te
houden. Dat is een andere manier van ondernemen. En ik die aan het bouwen ben en nog
plannen heb, om andere bedrijven aan te kopen bijvoorbeeld heb een andere strategie
daarin. En ik snap het, maar ik ben niet jaloers of zo. Want als ik straks weer buffers heb
of kan creëren zou ik het graag in mijn bedrijf weer willen stoppen, zodat ik weer een stap
kan maken, en dat ook aan mijn financiers kan laten zien. De cijfers die we hebben, zodat ze
het vertrouwen hebben dat ik dat ook kan.’ (R10)

Of telers zichzelf zien als ‘zaaiers’ die hun bedrijf willen uitbouwen en overdragen
aan de volgende generatie, of als ‘oogsters’, lijkt een belangrijke individuele verkla-
ring voor regelnaleving. In de interviews vinden wij echter géén aanwijzingen dat
telers de manier waarop zij omgaan met onbestrafte regelovertredingen vervolgens
ook afstemmen op de vraag of de overtreding is begaan door een ‘zaaier’ of een ‘oog-
ster’ of een andere categorie teler met wie zij zich identificeren of niet. Dat heeft weer
te maken met de eerder genoemde instrumentele motieven. Zolang telers niet per-
soonlijk geraakt worden door belastingfraude van een ander, reageren zij er niet
op, of het nu een lid van de ingroup of outgroup betreft. Met andere woorden, het
is voor hen geen gespreksonderwerp; zij zien het niet als hun verantwoordelijkheid
om er iets tegen te doen; ze zijn niet geneigd dergelijke fraude te melden en ze gaan
ook niet zelf overtreden als reactie. Een glasteler die zichzelf ziet als een ‘zaaier’ vertelt
bijvoorbeeld dat het niet in zijn eigen belang is om op te treden tegen belastingfraude
waarvan hij ‘oogsters’ verdenkt. Zwart bijverdienen en onderwaarderen van de voor-
raad zou namelijk een lagere omzet suggereren dan deze glasteler feitelijk maakt en
dit zou bankenminder geneigdmaken om leningen te verstrekken en lage rentes voor
leningen te rekenen:

‘Gewoon zwart geld creëren. Zo heb je bedrijven die twee trailers in deweek zo doen, en dan
zijn er bedrijven zoals wij, en dat zeg ik niet omdat dat ding aanstaat [recorder], die kiezen
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daar niet voor. Wij hebben geïnvesteerd en moeten aan de bank laten zien dat wij goed pro-
duceren en ook om alles te kunnen betalen hebben wij elke paprika hard nodig.’ (R10)

Deze teler die zichzelf definieert als een ‘zaaier’ voelt niet de behoefte omde belasting-
fraude te plegen die hij toeschrijft aan ‘oogsters’, noch heeft hij de neiging om hierte-
gen op te treden, omdat hij niet denkt daar zelf beter van te worden.

Een derde onderscheid wordt gemaakt tussen telers die handelen vanuit eigenbelang
of die het collectieve belang voorop stellen. Dit onderscheid valt samen met het recht-
streeks leveren van producten aan handelshuizen en het verkopen via een telersvereni-
ging of coöperatie. Tussen beide groepen telers bestaan spanningen omdat telers die
rechtstreeks aan handelshuizen leveren onder de prijs kunnen duiken die verenigen
in coöperaties hebben vastgesteld en daarmee de onderlinge solidariteit tussen telers
ondermijnen (R10/R16). Een teler vertelt dat andere telers hem er in eerste instantie op
aankeken toen hij overstapte van de verkoop via de veiling waar een vaste prijs gold
naar een handelshuis dat onafhankelijk van de veiling ging verkopen, maar dat een
deel van diezelfde telers inmiddels zelf ook via een handelshuis is gaan verkopen:

‘Nou ja, ik ging rond 1997 weg bij de veiling. Dan krijg je toch wel scheve gezichten. Je
verlaat de veiling. Toch een beetje buitensporig ben je dan. Terwijl er best mensen zijn
die dat toen het hardste riepen en nu net zo goed bij hetzelfde handelshuis later aansloten.
En het idee bij de veiling was natuurlijk altijd: “Samen sta je sterk,” en dat is op een gegeven
moment, degene die daar als eersteweggingen hielden er gewoonmeer geld aan over.’ (R13)

Volgens een andere teler is de solidariteit tussen telers de afgelopen jaren afgenomen
doordat de marges smaller zijn geworden en telers mondiger:

‘Als het om de afzet gaat, is het gewoon heel moeilijk, omdat je zeker de afgelopen jaren met
veel individuele belangen te maken hebt. Als je twintig jaar terug kijkt was het voor iedereen
zo’n beetje hetzelfde, waren de rendementen gewoon goed. En nu is het, kaasschaaf zeg
maar, dat beïnvloedt de situatie hoe je met elkaar omgaat ook. Als iemand denkt dat hij
een paar cent meer kan krijgen gaat hij daar heen. (…) En vroeger werd ook gewoon alles
voor je geregeld en dat werd ook zo geaccepteerd. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Nu zeg-
gen telers “Nee dat ga ik niet hetzelfde als jullie doenwant dat is slecht voormij.” (…) Twintig
jaar geledenwas dat heel anders, dan zei een voorzitter “Wegaan die kant op” en dan gingen
we die kant op. En nu zeggen ze van “Ja, we willen eerst eens even weten wat er gebeurt als
we die kant op gaan. Zitten er voor mij nog iets in?” en terecht natuurlijk want het is gewoon
moeilijk. Moeilijk om een bepaalde mate van samenwerking op de been te houden.’ (R15)

Samenvattend treffen we verschillende in- en outgroups aan, maar geen van deze
groepen heeft consequenties voor de wijze waarop telers reageren op overtredingen
van belastingregels door anderen. De sociale identiteitstheorie voorspelt dat naar-
mate in- en outgroups scherper zijn afgebakend, de consequenties groter zijn. Dat
we meerdere verschillen tussen groepen hebben aangetroffen, en telers bovendien
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aangeven dat de collectiviteit aan belang inboet, is mogelijk een aanwijzing dat de in-
en outgroups ambigu zijn. Dat zou kunnen verklaren waarom telers er geen conse-
quenties aan verbinden.

Bij biologische boeren zien we wel enkele aanwijzingen dat ze in verband met de
overtreding van milieuwetgeving anders reageren op akkerbouwers die ze tot de
ingroup en outgroup rekenen. In tegenspraak met de sociale identiteitstheorie lijken
ze zich juist sterker af te zetten tegen overtredingen die worden begaan door de
ingroup dan de outgroup. Het kost veel moeite om zich aan de milieumaatregelen
te houden die vereist zijn voor biologische boeren, en telers willen voorkomen dat
andere telers concurrentievoordeel halen uit de verkoop van hun producten als biolo-
gisch zonder zich aan de regels te houden:

‘Want als jij jaren bezig bent geweest om over te schakelen en het is keihard werken, met
afzetten is niet altijd even makkelijk. Het product is nu eenmaal duurder en de tijden zijn
nu ook niet makkelijk. Ik kan me voorstellen, als je hier van moet leven, en een boeren-
bestaan is altijd best wel zwaar, volgens mij ben je dan heel erg fel als iemand het niet zo
doet als het moet. Van een lid weet ik zeer zeker dat hij echt boos wordt. Een ander zou
het subtieler doen. En acties? Ja, ze laten het er niet bij zitten: degene sowieso aanspreken
die de fout in zou gaan, zeer zeker.’ (R14)

Het is echter de vraag of deze reactie voortkomt uit identificatie of allereerst uit eigen-
belang. Biologische boeren zijn ook extra gespitst op milieuovertredingen in eigen
kring omdat ze bezorgd zijn om het imago van biologische boeren. Daarnaast hebben
ze hogere verwachtingen ten aanzien van elkaar omdat ze ervan uitgaan dat ze
dezelfde idealen en instrumentele doelen ten aanzien van productie delen. Deze aan-
wijzing dat biologische akkerbouwers extra geneigd zijn om in actie te komen tegen
overtredingen van andere biologische akkerbouwers suggereert dat onder bepaalde
condities het omgekeerde plaatsvindt van wat de sociale identiteitstheorie veronder-
stelt: dat mensen juist het hardst optreden tegen deviant gedrag van leden die zij tot
de ingroup rekenen. Dit is ook wat Van Prooijen (2006) in zijn onderzoek heeft gevon-
den. Hij heeft laten zien dat mensen sterker reageren op regelovertreders die tot de
ingroup worden gerekend als er geen twijfel over bestaat dat zij schuldig zijn, terwijl
ze juist negatiever reageren op regelovertreders die zij tot de outgroup rekenen als er
wel twijfel bestaat over hun schuld. We hebben echter ook enkele biologische akker-
bouwers gesproken die aangeven dat ze het niet nodig vinden om overtredingen van
andere biologische boeren te melden aan de certificerende instantie. Ook vertelden
enkele biologische boeren dat ze door niet-biologische collega’s waren aangesproken
als deze – ten onrechte – vermoedden dat ze toch niet-biologische bestrijdingsmidde-
len gebruikten. Kortom, tussen biologische en niet-biologische boeren lijkt een scher-
pere scheidslijn te lopen dan de ambigue in- en outgroups die we aantroffen op het
terrein van belastingnaleving, en deze scheidslijn leidt vaker tot reacties bij overtre-
dingen van biologische landbouwnormen, zowel binnen de ingroup als tussen de
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ingroup en de outgroup. Echter, de aard van de reactie is niet altijd zoals de sociale
identiteitstheorie voorspelt, hetgeen mogelijk kan worden verklaard doordat instru-
mentele motieven ook hier een belangrijke rol spelen.

Kortom: we vinden geen enkele ondersteuning voor de sociale identificatietheorie.
Telers signaleren wel allerlei in- en outgroups binnen hun sector die soms verband
houden met de geneigdheid om belastingwetgeving te overtreden en die daar soms
los van staan, maar ze verbinden hier geen consequenties aan voor de manier waarop
ze omgaan met de onbestrafte regelovertredingen door andere telers. We hebben
geen aanwijzingen gevonden dat ze eerder geneigd zijn om het gedrag over te nemen
van de categorieën waarmee ze zich identificeren en het gedrag af te wijzen van de
categorieën waarmee ze zich niet identificeren. Integendeel: in verband met de mili-
euwetgeving hebben we enkele aanwijzingen gevonden dat biologische telers juist
eerder geneigd zijn om zich af te zetten tegen regelovertredend gedrag van andere
biologische telers dan van niet-biologische telers.

Bevindingen enquête in verband met identificatiegronden
Eerder zagen we dat telers vaak niets weten van onbestrafte regelovertredingen die
andere telers begaan en weinig geneigd zijn om daar op enige wijze op te reageren als
ze daar wel van op de hoogte denken te zijn. Telers geven ook vaak aan niet te zullen
reageren in verband met de hypothetische situaties die wij aan respondenten hebben
voorgelegd; 39% zegt in geen van de vier voorgelegde situaties de regels zelf te gaan
overtreden als de buurman dat wel doet, 36% zegt de buurman in geen van de vier
gevallen te zullen aanspreken, 45% zegt in geen van de vier gevallen de overtreding
van de buurman te zullen melden en 39% zegt in geen van de vier situaties te zullen
aandringen op de versoepeling van de regels. Opnieuw zien we dat telers allerminst
als vanzelfsprekend reageren op onbestrafte regelovertredingen van anderen.
Verder kan uit tabel 2 worden afgelezen dat de mate waarin telers zich identificeren
met een individualistisch-kortetermijnperspectief alleen significant samenhangt met
de mate waarin ze geneigd zijn om de regels zelf te gaan overtreden als ze weten dat
hun buurman de regels overtreedt. In alle vier de situaties leidt dit ertoe dat telers zelf
eerder geneigd zijn om dan de regels ook te overtreden (de kans dat deze gevonden
samenhangen op toeval berusten is steeds kleiner dan 5% aangezien p < 0,05). Op
basis van de theorie mocht worden verwacht dat naarmate telers zich sterker identi-
ficeren met een individualistisch-kortetermijnperspectief zij sterker geneigd zouden
zijn om de regels zelf ook te gaan overtreden als de overtreding is begaan door
een buurman met hetzelfde perspectief dan wanneer het een buurman betreft met
een collectivistisch-langetermijnperspectief. Het omgekeerde blijkt het geval te zijn;
de situaties die betrekking hebben op een hypothetische buurman met een langeter-
mijnperspectief of een collectivistische instelling hangen sterker samenmet de neiging
omde regels zelf ook te gaan overtreden (respectievelijk een beta van 0,48 en 0,42) dan
in het geval de hypothetische situaties betrekking hebben op een buurman met een
kortetermijnperspectief en een buurman met een individualistische instelling
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(respectievelijk een beta van 0,28 en 0,23). In verband met de andere drie mogelijke
reacties (aanspreken, melden, pogingen ondernemen om de regels te versoepelen)
blijkt identificatie geen enkele rol te spelen. Telers verschillen dus wel naar de mate
waarin ze zich identificeren met een individualistisch-kortetermijnperspectief, maar
dit leidt er niet toe dat ze eerder geneigd zijn het gedrag over te nemen van telers met
wie zij zich identificeren. In het kwantitatieve onderzoek vinden we dus net zo min
ondersteuning voor de sociale identiteitstheorie als in het kwalitatieve onderzoek.
Dat telers juist eerder geneigd zijn om zelf de regels te gaan overtreden als zij over
informatie beschikken dat telers die zij tot de outgroup rekenen dat ook doen dan
wanneer het telers betreft die zij tot de ingroup rekenen, is een andere aanwijzing
dat de sociale identiteitstheorie alleen onder specifieke condities opgaat.

Tabel 2 Samenhang tussende vier situaties en identificatiefactoren, eigentermijnperspectief
en eigen perspectief op andere telers, achtergrondkenmerken en voorgelegde variant
(N kortetermijn buurman=88; N langetermijn buurman=88; N individualistische buurman=90,
N collectivistische buurman=89; Beta’s, gemiddelden tussen haakjes).4

Kortetermijn

buurman

Langetermijn

buurman

Individualistische

buurman

Collectivistische

buurman

Zelf overtreden
Identificatie met korte termijn

individualisten

0,28***

(1,6)

0,48***

(1,7)

0,23**

(1,4)

0,42***

(1,5)

% verklaarde variantie (R2) 12,3 26,1 16,9 19,6

Versoepelen

Identificatie met korte termijn

individualisten

0,04

(1,5)

0,14

(1,7)

0,08

(1,6)

0,09

(1,6)

% verklaarde variantie (R2) 4,4 3,6 3,3 2,4

Aanspreken
Identificatie met korte termijn

individualisten

−0,04

(2,2)

−0,05

(2,1)

−0,08

(2,2)

−0,13

(2,0)

% verklaarde variantie (R2) 12,8 9,9 4,0 5,2

Melden

Identificatie met korte termijn

individualisten

−0,00

(1,8)

0,04

(1,6)

0,04

(1,8)

−0,02

(1,7)

% verklaarde variantie (R2) 11,4 9,0 2,9 1,9

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01

# Gecontroleerd voor langetermijnperspectief op het eigen bedrijf, collectivistisch perspectief op het eigen bedrijf, geslacht,

leeftijd, opleidingsniveau en voorgelegde variant.

4. Effecten van de variabelenwaarvoor is gecontroleerd in de analysesmaar die niet in de tabel 5 zijnweer-
gegeven, zijn op te vragen bij de auteurs.
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. DE ROL VAN FINANCIËLE DIENSTVERLENERS

In het voorgaande hebben we onder andere geconcludeerd dat telers over het alge-
meen onderling geen informatie uitwisselen over belastingovertredingen, dat hun
eigenbelang vaak strookt met het naleven van belastingregels, en dat zij alleen reage-
ren op onbestrafte regelovertredingen door anderen als deze regelovertredingen hun
eigen belangen schaden. In het geval van belastingfraude is hun perceptie echter dat
dit vooral schade toebrengt aan de overtreder en niet aan de branche als geheel of hun
eigen onderneming. Daarmee lijkt het naleven van belastingregels vooral verklaard te
kunnen worden vanuit individuele motieven. Telers onderling oefenen geen sociale
controle uit op het naleven van belastingregels. Een belangrijke aanvulling bij deze
resultaten is echter dat financiële dienstverleners een belangrijke controlerende en
coördinerende rol spelen bij de naleving van belastingregels. Alle telers besteden
hun administratie uit aan gespecialiseerde financiële dienstverleners, die advies
geven over de bedrijfsvoering en de boekhouding en de administratie en aangifte con-
troleren. Vaak zijn deze kantoren gespecialiseerd in de agrarische sector en hebben ze
jarenlange en diepgaande ervaring met de bedrijfsvoering van land- en tuinbouw-
ondernemingen. Accountants hebben de wettelijke taak een aanvaardbare aangifte
te doenwaarbij zij dewettelijke regels op de juiste wijze toepassen. Naast het wettelijk
kader zijn accountants gebonden door tuchtregels en hebben zij een reputatie hoog te
houden. Telers ervaren daarmee dat financiële dienstverleners de beslissingsruimte in
de manier waarop zij omgaan met belastingwetgeving drastisch inperken.

‘Zoals we als telers onder elkaar ook wel zeggen is dat accountantskantoor X moeilijker is
dan de Belastingdienst.’ (R13)
‘We hebben accountantskantoor X als boekhouder, en die is heel voorzichtig. Ik wilde laatst
een racefiets kopen en kijken of ik de helft dan weg kon schrijven, van “maak er een stads-
fiets van dat hij dan hier in de kas staat.”Maar daar wil mijn boekhouder niet aan. En dat is
hun goed recht want zij hebben best wel een reputatie hoog te houden.’ (R10)

Dit is ook hoe financiële dienstverleners hun eigen rol definiëren. De vijf financiële
dienstverleners diewe voor ons onderzoek hebben geïnterviewd, geven dan ook allen
aan dat zij overtredingen niet accepteren.
Toch passen telers zich ook weer niet helemaal automatisch aan de normen van hun
financiële dienstverleners aan. Hiervoor zijn twee redenen. Allereerst zijn de moge-
lijkheden van financiële dienstverleners om telers te controleren beperkt. Financiële
dienstverleners moeten in sommige gevallen vertrouwen op de opgave van de onder-
nemer omdat hun mogelijkheden om deze informatie te controleren beperkt zijn:

‘De praktijk zal zijn, als dienstverlener dat je hoe dan ook steeds de afweging moet maken:
hoe ver ga je in je onderzoek, je vragen? En dan zul je er in veel gevallen toch niet achter
komen als een klant iets te verbergen heeft.’ (R5)
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‘Als een klant vijf auto’s heeft staan en hij geeft aan dat er vier van het hele weekend stil-
staan, die mogen niet rijden daar hebben we overeenkomsten van. Dan denk je als adviseur
van “Ja, hoe weet ik dat nou zeker?” Ja, hij heeft alles gedaan wat hoort in theorie. Maar nu
de vraag of die auto ook echt stilstaat. Dan denk ik van ja, ik denk het wel. Dus wij maken de
jaarrekening wel op zoals de afspraken zijn. En toch heb ik zoiets, ik zou toch graag, dat een
buitenstaander het zou controleren, vreemde ogen dwingen.’ (R1)

Dit betekent dat telers informatie kunnen achterhouden of vertekenen voor hun
financiële dienstverleners. Daarnaast kunnen telers kiezen voor een financiële dienst-
verlener die heel precies is, of die wat meer de grenzen opzoekt:

‘Er zijn dan bedrijven die zeggen, “Zit jij bij X [naam financieel dienstverlener, auteurs] die
kan niets is allemaal moeilijk, ga gewoon bij een klein kantoortje, dan kan je nog eens een
beetje schuiven.”Maar dat is niet mijn keuze. Die ondernemers zijn er dan maar daar zitten
wij niet op te wachten.’ (R10)
‘De financieel dienstverlener zoekt ook de grenzen op. Daar heb ik hem voor! Als ik iets van
collega’s hoor, zal ik het ook bij hem aankaarten en gaat hij het uitzoeken. Soms kan het
inderdaad. Maar meestal komt de financiële dienstverlener zelf met tips van, “Zo zou ik
het doen”.’ (R20)

Kortom: ook al spelen financiële dienstverleners een belangrijke rol bij de naleving
van belastingwetgeving, toch is deze rol begrensd omdat financiële dienstverleners
afhankelijk zijn van de betrouwbaarheid van de informatie die telers aan hen ver-
schaffen en omdat telers de vrijheid hebben om te kiezen voor een meer rekkelijke
of precieze financiële dienstverlener. Met de komst van het horizontaal toezicht is
de verantwoordelijkheid van de financiële dienstverlener voor correcte naleving ver-
sterkt. Sommige financiële dienstverleners geven aan dat niet alle ondernemers in
hun ogen geschikt zijn om aan horizontaal toezicht deel te nemen. Zij maken dan
ook een bewuste selectie, waar andere financiële dienstverleners alle cliënten in
een keer voor het horizontaal toezicht aanmelden. Deze laatste werkwijze draagt
ertoe bij dat telers geen bewuste keuze maken voor horizontaal toezicht en verklaart
mede waarom zij deelname aan horizontaal toezicht niet als onderdeel van hun
identiteit beschouwen.

Naast een controlerende hebben financiële dienstverleners ook een coördinerende rol.
Telers geven aan dat ze onderling nauwelijks informatie uitwisselen over belasting-
regels, maar op bovenindividueel niveau wordt tussen financiële dienstverleners wel
overleg gevoerd over veelvoorkomende vraagstukken. Ook voert de koepelorganisa-
tie TAAK, een samenwerkingsverband tussen de accountantskantoren in het West-
land, overleg met de Belastingdienst over voorkomende interpretatiekwesties ten
aanzien van de aangifte en afschrijvingen. Doel van dit overleg is om te onderzoeken
of het mogelijk is om gezamenlijke normen te ontwikkelen en om tot oplossingen te
komen voor kwesties waarover discussie bestaat. Hieruit resulteren landelijke
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landbouwnormen, een landelijk convenant tussen LTO Nederland en de Belasting-
dienst. Als er overeenstemmingwordt bereikt dan zijn de dienstverleners die deel uit-
maken van TAAK daaraan gehouden.
Het horizontaal toezicht verplicht financiële dienstverleners om interpretatievraag-
stukken vooraf voor te leggen aan de Belastingdienst. De uitkomst van het overleg
wordt, indien van toepassing, op meerdere cliënten van de betreffende financiële
dienstverlener toegepast. Ook hierbij trekken verschillende financiële dienstverleners
overigens wel eens samen op, waardoor de uitkomst van het overleg voor een ruim
aantal ondernemingen wordt toegepast. Daarbij geven financiële dienstverleners aan
geen onderscheid te maken tussen overleg voor cliënten die deelnemen aan horizon-
taal toezicht en cliënten die dat niet doen.

‘Numoet ik daar gelijk eerlijk bij zeggen dat als wij een vraag hebben van een niet HT-klant
dat we deze ook gewoon stellen aan onze HT-contactpersoon bij de Belastingdienst. Want,
goed de lijntjes zijn kort dus dan maken we daar ook gebruik van, ook eigenlijk soms dus
voor klanten die niet officieel zelf ook in het horizontaal toezicht zitten, maar waarvan wij
bepaalde zaken en kwesties gewoon graag vooraf even willen voorleggen aan iemand van
de Belastingdienst.’ (R1).

Ook deze praktijk draagt eraan bij dat het horizontaal toezicht geen onderscheidend
element is in de identiteit van telers en geen belangrijke rol speelt bij hun perceptie
van regelovertredingen door anderen.
Dit betekent in feite dat financiële dienstverleners en belastinginspecteurs gezamen-
lijk construeren hoe regels moeten worden geïnterpreteerd en bepalen wat naleving
inhoudt. Dit proces van co-constructie van de betekenis van regulering is ook in ander
onderzoek aangetroffen. Ook daar ging het gepaard met onderlinge afstemming en
meningsverschillen tussen publieketoezichthouders en professionals en had de
strategische framing van problemen door professionals consequenties voor de uitvoe-
ringspraktijk (Gilad 2014). Het laat ook zien dat het overleg tussen publieketoezicht-
houders en professionals vaak gepaard gaatmet onderhandeling en flexibiliteit en dat
professionals het advies of de druk van publieketoezichthouders gebruiken als een
hefboom om onder toezicht gestelden tot naleving te bewegen. Hierbij nemen profes-
sionals vaak een actieve rol aan die erop is gericht om regels en degenen die eraan zijn
blootgesteld op een werkbare manier op elkaar af te stemmen (Heimer 2013). Moge-
lijk verklaart deze bovenindividuele afstemming waarom ondernemers zich weinig
op elkaar oriënteren met betrekking tot regelnaleving of-overtreding: het ‘grijze
gebied’ of de interpretatieruimte wordt vooraf ingeperkt door financiële dienstverle-
ners, al dan niet in overleg met de Belastingdienst. Het horizontaal toezicht versterkt
deze ontwikkeling, niet alleen voor de deelnemers ervan, maar ook voor degenen die
niet deelnemen aan horizontaal toezicht. De beslissingsruimte voor telers wordt daar-
mee beperkt tot de informatie die zij aan hun financiële dienstverlener doorspelen en
via de keuze voor een meer rekkelijke of precieze financiële dienstverlener.
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 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

. VRAAGSTELL ING

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe ondernemers reageren als ze zien dat
anderen niet worden bestraft voor regelovertredingen. Die vraag is van belang,
omdat handhavingsinstanties vrijwel nooit alle overtredingen kunnen detecteren.
Dat roept de vraag op of het waarnemen van onbestrafte overtredingen, de bereid-
heid tot naleving van nalevende ondernemers ondermijnt, of dat zij overtreders cor-
rigeren. Met name is de vraag of ondernemers die deelnemen aan een vorm van
zelfregulering, hun extra inspanningen minderen als zij merken dat overtreders niet
worden bestraft.
Onze veronderstelling in dit onderzoek was dat nalevingsmotieven en groeps-
identificatie een belangrijke rol spelen bij de verklaring van de reactie op onbestrafte
regelovertredingen. Ondernemers kunnen zich laten leiden door kosten-batenover-
wegingen, plichtsbesef of sociale druk. Ook de mate waarin zij zich identificeren
met de overtredende collega – of zij deze als lid van de ingroup of outgroup beschou-
wen – is mogelijk van invloed op hun reactie op het overtredingsgedrag. De vraag-
stelling van ons onderzoek luidt: In welke mate en op welke wijze reageren bedrijven die al
of niet vrijwillig deelnemen aan zelfregulering op het uitblijven van sancties voor regelover-
tredingen begaan door andere bedrijven die vallen onder het eigen reguleringsregime dan wel
andere reguleringsregimes? Welke rol spelen motieven en identificaties bij de reactie op onbe-
strafte regelovertredingen door anderen?
We hebben deze vraagstelling beantwoord door een combinatie van kwalitatief en
kwantitatief onderzoek in de tuinbouwsector.

. RESULTATEN

De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat we geen aanwijzingen hebben
gevonden dat telers zich bij het al dan niet naleven van belastingregels laten beïnvloe-
den door het onbestraft blijven van belastingovertredingen van andere telers, tenzij
dit hun belangen schaadt. Het al dan niet deelnemen aan een zelfreguleringsregime
speelt hierbij geen enkele rol.



Op basis van de theorie verwachtten we dat telers die instrumentele motieven hebben
zelf belastingregels gaan overtreden als ze denken dat overtredingen van andere
telers onbestraft blijven om zo een concurrentieachterstand te voorkomen. Het instru-
mentele motief bleek bij telers wel voorop te staan, maar leidde tot een andere reactie.
In de eerste plaats zien telers belastingovertredingen niet altijd als gunstig voor hun
onderneming, en zien zij dit, gezien de goede aftrekmogelijkheden, vaak ook niet als
noodzakelijk. Dat wil niet zeggen dat telers de belastingregels altijd even precies nale-
ven. Telers geven echter niet aan dat zij overtredingen begaan als reactie op het onbe-
straft blijven ervan bij anderen. Ook zijn er telers die zich laten leiden door plichtsbesef.
In overeenstemming met de theorie vinden we dat zij zich bij hun nalevingsgedrag
niets gelegen laten liggen aan het gedrag van anderen, maar op hun eigen principes
varen.
Telers zeggen onderling geen sociale controle uit te oefenen met betrekking tot de
naleving van belastingregels. Zij roepen overtreders dus niet tot de orde en doen
ook niet zelf aan belangenbehartiging als zij vinden dat de regels anders moeten wor-
den geïnterpreteerd. Die functie wordt echter vervuld door de financiële dienstverle-
ners, die de naleving van belastingregels voor een belangrijk deel controleren en
coördineren. Zij regelen de interpretatiekwesties met de Belastingdienst. Dat ver-
klaart mogelijk waarom telers onderling weinig informatie uitwisselen over belas-
tingkwesties en ook weinig voorbeelden kunnen geven van onbestrafte
overtredingen van collega’s. Aan een van de belangrijke premissen voor een moge-
lijke reactie op onbestrafte regelovertredingen, namelijk het op de hoogte zijn van
deze overtredingen, wordt daarmee niet voldaan. Het horizontaal toezicht speelt
in de belevingswereld van de respondenten geen rol. We zijn ons onderzoek gestart
vanuit de vraag of deelname aan het horizontaal toezicht bepalend was voor de iden-
titeit van telers, en op die manier de reactie op onbestrafte overtredingen zou beïn-
vloeden. Op grond van de sociale identiteitstheorie verwachtten we dat telers
overtredingen zouden overnemen als zij die waarnemen bij collega’s die ze tot hun
ingroup rekenen, en zich zouden afzetten tegen overtredingen van leden van de out-
group. We hebben echter geen enkele bevestiging gevonden voor deze hypothese.
Wat betreft de groepsidentificatie als zodanig maken telers geen onderscheid tussen
ondernemers die deelnemen aan het horizontaal toezicht of niet. De meesten hebben
geen bewuste keuze gemaakt voor horizontaal toezicht, maar zijn hier door hun
financiële dienstverlener toe uitgenodigd of ongevraagd voor aangemeld. We vinden
wel andere onderscheidingen tussen in- en outgroups, bijvoorbeeld die tussen ‘zaai-
ers’ die nog in hun bedrijf investeren, en ‘oogsters’ die toewerken naar beëindiging,
maar ook deze zijn niet bepalend voor de reactie op overtredingen door leden van de
in- of outgroup. Resumerend hebben we in dit onderzoek vooraf de volgende ver-
wachtingen geformuleerd:
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Motief voor naleving Reactie op informatie over achterwege blijven van bestraffing

Instrumenteel Overnemen van het waargenomen overtredingsgedrag als dat lonend is

Plichtsbesef Geen reactie (voortzetting van regelnaleving)

Sociale norm: overtreding Overnemen van het waargenomen overtredingsgedrag

Sociale norm: naleving Overtreders aanspreken en aanzetten tot naleving

Groepsidentificatie

Overtreders in ingroup Overnemen van het waargenomen overtredingsgedrag

Overtreders in outgroup Overtreders aanspreken en aanzetten tot naleving

Bron: hoofdstuk 2, verwachtingen omtrent reacties op informatie over onbestrafte overtredingen

In het onderzoek is duidelijk geworden dat ondernemers primair instrumenteel
gemotiveerd zijn, maar dat zij het overtreden van belastingregels niet altijd als lonend
beschouwen. Ook hebben zij weinig informatie over onbestrafte belastingovertredin-
gen. Dat verklaart mogelijk waarom zij waargenomen overtredingsgedrag niet altijd
overnemen. Daarbij geldt dat telers geen concurrentieachterstand ervaren als anderen
belastingregels overtreden; dat belastingovertredingen van anderen geen reputatie-
schade opleveren voor de branche en daarmee de belangen van individuele onderne-
mers schaden; en dat ondernemers ook geen morele verontwaardiging voelen als
anderen overtreden. Ook is belastingnaleving geen onderwerp van sociale normering
of aanleiding voor identificatie met anderen. Daarmee wordt aan verschillende rand-
voorwaarden voor het kunnen vaststellen en verklaren van reacties op onbestrafte
regelovertredingen niet voldaan. Alleen voor de ondernemers die handelen vanuit
plichtsbesef komen de verwachtingen die we hadden geformuleerd op grond van
de theorie uit.
We hebben echter diverse aanwijzingen gevonden voor sociale controle op het gebied
van regelovertredingen die wel reputatieschade toebrengen aan de branche en daar-
door de belangen van anderen schaden en waar de kosten van naleving als hoger
worden ervaren, zoals het overtreden van regels omtrent bestrijdingsmiddelen of ille-
gale arbeid. In een sector waarin overtreden in de ogen van ondernemers meer loont
of juist meer reputatieschade oplevert voor de branche, waarinmeer informatiewordt
uitgewisseld over regelovertredingen, en waar de pakkans als lager wordt ervaren,
roepen overtredingen van anderen mogelijk sterkere reacties op. Daarbij is overigens
niet op voorhand duidelijk of dit zal leiden tot het overnemen van overtredingen of
tot het tot de orde roepen van overtreders.

. BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK

Bij de uitvoering van ons onderzoek zijn we tegen een aantal problemen aangelopen.
In de eerste plaats was de respons beperkt, zowel in het kwalitatieve als kwantitatieve
onderzoek.We hebben voor ons onderzoek interviews gehoudenmet zestien telers en
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vijf financiële dienstverleners die zich hebben toegelegd op de tuinbouwsector.
Omdat een aanzienlijk aantal telers niet bereid was met ons een gesprek te voeren,
is het denkbaar dat juist degenen die geneigd zijn tot regelnaleving hebben willen
meewerken. Hetzelfde geldt voor financiële dienstverleners. We hebben getracht
dit te ondervangen door via de sneeuwbalmethode ook te zoeken naar ondernemers
die wat meer geneigd zijn tot overtreden, en we hebben op die manier enkele telers
gesproken die naar eigen zeggen meer de grenzen van de wet opzoeken. Bij de inter-
pretatie van de resultaten moet echter rekening gehouden worden met het feit dat de
bevindingen mogelijk gekleurd zijn. Onze bevindingen zijn daarom niet representa-
tief voor de tuinbouwsector als geheel en zeker niet voor het MKB.
Daarnaast hebben we een enquête uitgestuurd aan een steekproef van 1860 willekeu-
rig gekozen telers. De respons na rappel was met 8% zeer laag. Het gebrek aan sail-
lantie van het onderwerp, de terughoudendheid om over het gedrag van andere telers
te praten alsmede de boycot van Nederlandse tuinbouwproducten die vlak voor het
verzenden van de enquête werd afgekondigd, zijn hier mogelijk debet aan. Vanwege
de lage respons hebben we de enquêteresultaten alleen ter illustratie en als aanvulling
op het kwalitatieve materiaal gebruikt. De bevindingen uit de enquête geven overi-
gens hetzelfde beeld als de interviews. Omdat de enquête anoniem was, is het niet
mogelijk een analyse van de non-respons te geven.
De belangrijkste beperking die we tijdens dit onderzoek hebben ervaren is dat belas-
tingregelgeving in het algemeen, en deelname aan het horizontaal toezicht in het bij-
zonder, geen belangrijke rol bleek te spelen in de belevingswereld van telers. De
beslissing om deel te nemen aan horizontaal toezicht wordt genomen door financiële
dienstverleners en niet door ondernemers zelf. Het is daarom de vraag of wel gespro-
ken kan worden van ‘zelfregulering’. Vanwege de gebrekkige saillantie van het
onderwerp belastingen, hebben we onze interviewstrategie aangepast en het onder-
zoek verbreed. We vonden wel andere onderwerpen waarop telers zich conformeren
aan sociale normen vanwege de behoefte aan sociale acceptatie en ook andere onder-
werpenwaarop zij zich identificerenmet anderen.We vonden echter niet dat op over-
tredingen van leden van de in- of outgroup verschillend wordt gereageerd, hoewel
we enkele voorbeelden aantroffen waarin dit wel zo was, zoals biologische boeren.

. IMPL ICATIES VOOR HET TOEZICHT EN AANBEVEL INGEN

Dit onderzoek is ingegeven door de vraag of zichtbaar onbestrafte overtredingen van
anderen de bereidheid tot naleving van ondernemers ondermijnen. In een tijd waarin
de handhavingscapaciteit van de overheid afneemt en een groter beroep wordt
gedaan op zelfregulering, is deze vraag zeer actueel. We hebben in dit onderzoek ech-
ter geen bevestiging gevonden dat onbestrafte belastingovertredingen de bereidheid
tot naleving ondermijnen. Hoewel het onderzoek niet representatief is, zijn er kenne-
lijk wel situaties waarin het onbestraft laten van overtredingen geen grote consequen-
ties heeft voor de naleving van anderen.
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Het onderzoek geeft aanwijzingen dat ondernemers de pakkans van de Belasting-
dienst voor ernstige overtredingen als hoog ervaren en de straffen als ernstig kwali-
ficeren. De handhaving lijkt bovendien een motief te vormen voor naleving voor
instrumenteel georiënteerde telers. Het blijft daarom voor de Belastingdienst van
belang om fraude te detecteren en te bestraffen en om informatie over sancties binnen
de doelgroep te verspreiden, temeer omdat telers in belangrijke mate instrumenteel
gemotiveerd lijken.
Een belangrijke verklaring voor het sterk individueel gemotiveerde nalevingsgedrag
op het gebied van belastingen, is dat de belastingaangifte en bedrijfsadministratie
worden uitbesteed aan financiële dienstverleners. Zij hebben een grote invloed op
het nalevingsgedrag van hun cliënten. Deelname aan het horizontaal toezicht ver-
sterkt deze invloed nog verder. Tussen financiële dienstverleners vindt ook coördina-
tie en uitwisseling plaats die ontbreekt op het niveau van individuele ondernemers.
Een aanbeveling is dan ook om de controle en handhaving (nog) meer te richten op
financiële dienstverleners.
Voor ondernemers is de Belastingdienst niet de belangrijkste handhaver. Zij ervaren
meer sociale druk van certificerende instanties, afnemers en banken. Deze private toe-
zichthouders oefenen bijvoorbeeld controle uit op het gebied van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en arbeidsomstandigheden. De naleving van belastingregels
maakt niet altijd deel uit van de controle. De kracht van private controle kan nog ver-
der worden benut als ook de belastingnaleving er onderdeel van gaat uitmaken. De
Belastingdienst zou kunnen trachten te bevorderen dat banken of certificerende
instanties ook gevolgen aan regelovertredingen verbinden en/of hierop toezien,
zodat belastingovertredingen ook reputatieschade opleveren.
Tot slot suggereert dit onderzoek dat ondernemers die hun telersbedrijf binnen
afzienbare termijn willen beëindigen zonder dat zij dit kunnen overdragen aan een
volgende generatie (‘oogsters’), eerder geneigd zullen zijn belastingregels te overtre-
den dan ‘zaaiers’ die hun bedrijf nog lang willen voortzetten en uitbouwen. De relatie
tussen de levenscyclus van de onderneming en (vormen van) nalevingsgedrag zou
mogelijk betrokken kunnen worden in het toezicht.
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BIJLAGE 1
TOPICLIJST INTERVIEWS FISCALE DIENSTVERLENERS

Introductie

• Uitleg aanleiding en doel van het onderzoek.
Onderzoek binnen het programma handhaving en gedrag (onderzoeks- en kennis-
centra en toezichthouders) naar aspecten die nalevingsgedrag beïnvloeden, ook
naast afschrikking. In het verleden is al veel onderzoek gedaan naar waarom
men regels naleeft of juist overtreedt. In dit onderzoek willen we nu kijken of
het uitblijven van controles of sancties bij anderen reacties oproept. Als onderne-
mers in hun omgeving zien dat anderen wegkomen met regelovertredingen, heeft
dat dan invloed op hun eigen gedrag? Welke rol speelt hierbij of de overtredingen
zijn begaan door bedrijven die deelnemen aan HT of niet? Het belang van een
gelijk speelveld bij nalevingsgedrag.

• Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Erasmus Universiteit
Rotterdam (faculteiten Rechtsgeleerdheid en Sociale wetenschappen), in opdracht
van enkele handhavende instanties waaronder de Belastingdienst. Wij zullen wat
wij hier bespreken in ons rapport verwerken, maar u bent daarbij niet herkenbaar
en u blijft anoniem. Uw naam komt dus niet in het rapport en wordt niet aan toe-
zichthouders verstrekt.

• Dit gesprek wordt opgenomen, maar gespreksverslag en opnames worden niet
aan derden verstrekt.

Achtergrond

• Kunt u iets vertellen over uw organisatie en uw rol hierin?
• Kunt u iets vertellen over uw ervaringen met het horizontaal toezicht?

Motieven

• Wat zijn de overwegingen voor ondernemers om deel te nemen aan HT?
• Komen klanten hier zelf mee?
• Wat zijn redenen voor jullie zelf als fiscale dienstverleners om deel te nemen?
• Wat zijn overwegingen voor ondernemers om niet deel te nemen aan HT?



• Wat zijn overwegingen voor jullie zelf om (met klanten) niet deel te nemen aan
HT?

• Zijn er ook niet juist meer kosten aan verbonden door deel te nemen aan het HT,
i.v.m. de extra contactmomenten en overleggen tussen klant, dienstverlener en
BD?

Breuklijnen

• Voor mensen die overstappen naar HT, welk soort motieven zijn het meest van
belang?

• Wat is de opvatting van ondernemers buiten het HT over bedrijven in het HT?
• Hebben ondernemers het idee dat zij anders worden behandeld binnen/buiten

HT?
• Zijn er ook overstappers die terug komen van HT, er weer uitstappen?

Ongelijk speelveld

• Kent u voorbeelden van ondernemers die weten van overtredingen van belasting-
regels door andere ondernemers waar deze niet op bestraft worden?

• Op welke informatiebronnen baseren ondernemers hun oordeel daarover?
• Spreken ondernemers hier onderling over?
• Welke opvattingen bestaan hierover?
• Wat voor reactie roepen die opvattingen (mogelijk verontwaardiging) op bij

ondernemers?
– Informeren BD
– Informeren fiscale dienstverlener, brancheorganisatie, zakenrelaties…
– Praten met anderen hierover
– de betreffende onderneming erop aanspreken
– lobbyen voor de aanscherping/aanpassing van toezicht
– zelf regels gaan overtreden

Afronding

• Wilt u tot slot nog iets toevoegen aan wat we besproken hebben?
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BIJLAGE 2
TOPICLIJST INTERVIEWS TELERS

Introductie

• Uitleg aanleiding en doel van het onderzoek.
Onderzoek binnen het programma handhaving en gedrag (onderzoeks- en kennis-
centra en toezichthouders) naar aspecten die nalevingsgedrag beïnvloeden, ook
naast afschrikking. In het verleden is al veel onderzoek gedaan naar waarom
men regels naleeft of juist overtreedt. In dit onderzoek willen we nu kijken of
het uitblijven van controles of sancties bij anderen reacties oproept. Als u in uw
omgeving ziet dat anderen wegkomen met regelovertredingen, heeft dat dan
invloed op uw eigen gedrag? Welke rol speelt hierbij of de overtredingen zijn
begaan door bedrijven die deelnemen aan HT of niet? Het belang van een gelijk
speelveld bij nalevingsgedrag.

• Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Erasmus Universiteit
Rotterdam (faculteiten Rechtsgeleerdheid en Sociale wetenschappen), in opdracht
van enkele handhavende instanties waaronder de Belastingdienst. Uw onderne-
ming is door ons geselecteerd, de BD is hiervan niet op de hoogte. Wij zullen
wat wij hier bespreken in ons rapport verwerken, maar u bent daarbij niet herken-
baar en u blijft anoniem. Uw naam komt dus niet in het rapport en wordt niet aan
toezichthouders verstrekt.

• Dit gesprek wordt opgenomen, maar gespreksverslag en opnames worden niet
aan derden verstrekt.

Achtergrondinformatie en contact met andere ondernemingen

• Kunt u iets vertellen over uw bedrijf en uw rol daarin?
• Kunt u iets vertellen over de positie van uw bedrijf in de keten en met welke par-

tijen u in dat opzicht contact onderhoudt?
• Kunt u iets vertellen over het contact met andere bedrijven in uw branche?

– Aard/frequentie/gelegenheid/doel/clubs en verenigingen



Uitblijven reactie BD op overtredingen door andere bedrijven

• Wat is uw inschatting over het nalevingsgedrag van andere bedrijven in uw bran-
che m.b.t. belastingregels?

• En daarbuiten (breder dan de specifieke belastingmiddelen en breder dan
fiscaliteit)?

• Bent u op de hoogte van concrete gevallen van overtredingen van branchegeno-
ten? Of heeft u hiervan vermoedens? U hoeft geen namen te noemen!

• Heeft de Belastingdienst deze overtredingen ook ontdekt? Zo ja, hoe is hierop
gereageerd?
– Sancties
– Intensievere controles bij bedrijf of anderen
– Maatregelen tegen sector als geheel

Opvattingen en reacties in geval overtredingen door de vingers werden gezien

• Heeft u naar aanleiding hiervan iets ondernomen?
– Informeren BD
– Informeren fiscale dienstverlener, brancheorganisatie, zakenrelaties…
– Praten met anderen hierover
– de betreffende onderneming erop aanspreken
– lobbyen voor de aanscherping/aanpassing van toezicht

• Heeft dit ook iets veranderd in de naleving door uw eigen onderneming?
– Zelf regels overtreden
– Minder interesse in naleving/terugtrekken

• Waarom heeft u hierop wel/niet gereageerd?
– Voordelen naleving
– Kans op straf en hoogte ervan bij overtreding
– Eigen normen
– Imagoschade/informele sancties
– Geen gelegenheid
– Eerdere ervaringen
– Groepsdruk
– Imagoschade van de sector

Informatiebronnen

• Op welke wijze houdt u uzelf op de hoogte van datgene dat binnen uw branche
speelt op het gebied van belastingregels en controles en handhaving door de BD?

• Bent u zelf actief op zoek naar deze informatie?
• Welke bronnen hanteert u hierbij? (FD, brancheorganisatie/andere bedrijven/

media/Belastingdienst)
• In hoeverre bent u speciaal alert op het door de vingers zien van overtredingen bij

anderen?
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• Spreekt u met collega’s over belastingregels? Wat bespreekt u dan?
– HT
– Regelingen of tips om minder belasting te betalen
– Overtredingen

Homogeniteit/heterogeniteit branche
(scheidslijnen: homogeen/gedifferentieerd/gefragmenteerd/netwerk)

• In hoeverre is in het contact tussen uw bedrijf en andere bedrijven in uw branche
sprake van samenwerking of concurrentie?

• Zijn er bedrijven die u als collega’s of gelijkgezinden beschouwt?Welk type bedrij-
ven is dit?
– Lokaal, keten, branche, zelfde FD’er?
– Is HT onderdeel van groepsidentiteit?

• Welke bedrijven beschouwt u als primaire concurrenten?
• Bent u lid van brancheorganisatie/branchevereniging?

– Waarom wel/niet?
• Verschilt het contact met branchegenoten tussen HT en niet-HT?

Motieven naleving

• Is het over het algemeen moeilijk, of goed mogelijk om de belastingregels na te
leven voor uw type onderneming?

• Vindt u de belastingdruk over het algemeen redelijk of te zwaar voor uw type
onderneming?

• Vindt u de administratieve lasten redelijk of te zwaar?
• In hoeverre vindt u het belangrijk om belastingregels correct na te leven?
• Wat zouden voor uw onderneming de gevolgen kunnen zijn als u de belasting-

regels zou overtreden?
• Heeft u een fiscale dienstverlener? Zo ja, heeft deze u geadviseerd deel te nemen

aan HT?
• Heeft u recent te maken gehad met toezichtactiviteiten van de Belastingdienst?

(inspectie/correspondentie etc.)

Afronding

• Wilt u tot slot nog iets toevoegen aan wat we besproken hebben?

Bijlage 2 Topiclijst interviews telers
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BIJLAGE 4
VRAGENLIJST TELERS

TOELICHTING VRAGENLI J ST

Met deze vragenlijst willen we meer te weten komen over de manier waarop telers
elkaar beïnvloeden waar het de naleving van belastingwetgeving betreft. De vragen-
lijst bestaat uit drie onderdelen: a) uw reactie op gedragingen van andere telers die de
Belastingdienst door de vingers ziet, b) uw houding ten aanzien van belastingwetge-
ving in het algemeen, c) algemene vragen over u en uw bedrijf. We zijn alleen geïn-
teresseerd in uw persoonlijke mening; dit betekent dat er geen goede of foute
antwoorden zijn.

We behandelen uw antwoorden anoniem en vertrouwelijk. Er vinden geen extra con-
troles plaats door de Belastingdienst naar aanleiding van dit vragenlijstonderzoek.

Om uw privacy te kunnen waarborgen is het niet mogelijk de vragenlijst tussendoor
op te slaan. We willen u daarom vragen om de vragenlijst in een keer helemaal in te
vullen.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag.
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BIJLAGE 5
ANALYSERESULTATEN

Tabel 3 Factor- en betrouwbaarheidsanalyse motieven om belastingwetgeving niet altijd
na te leven (N=105)

FL

Instrumentele motivatie

Het levert mij concurrentievoordeel op 0,66

Ik ben een dief van mijn eigen portemonnee als ik belastingregels wel altijd naleef 0,75

Ik probeer zo doelgericht mogelijk te ondernemen 0,58

Ik wil niet dat anderen profiteren van mijn inspanningen om geld te verdienen 0,60

Ik denk dat de kans om gepakt te worden heel klein is 0,63

Hierdoor kan ik winstgevender zijn 0,82

Ik voorkom zo concurrentieachterstand 0,88

Cronbach’s alpha 0,82

Plichtsbesef

Het is mij niet duidelijk wat er met geïnd belastinggeld gebeurt 0,68

Ik begrijp vaak niet waarom belastingregels er zijn 0,76

Ik ben het niet eens met de gedachte achter de regels 0,80

Ik voel mij niet moreel verplicht om belastingregels altijd na te leven 0,77

Ik vind dat belastingwetgeving ondernemerschap ondermijnt 0,49

Cronbach’s alpha 0,74

Normering

Ik wil niet uit de toon vallen bij andere telers die de regels ook overtreden 0,75

Anderen doen het ook 0,81

We hebben het altijd op deze manier gedaan 0,77

De meeste andere telers leven ook niet alle belastingregels na 0,80

Ik ervaar dat andere telers mij hiertoe aanzetten 0,76

Ik denk dat andere telers dit van mij verwachten 0,74

Cronbach’s alpha 0,86



Tabel 4 Factor- en betrouwbaarheidsanalyse identificatiegronden termijnperspectief en
perspectief op andere telers (N=82).

In welke mate voelt u zich verbonden met de telers die… FL

Termijn perspectief

… op korte termijn winst uit hun bedrijf halen ook al gaat dat ten koste van de lange termijn 0,58

… de grenzen van de wet opzoeken om te kunnen overleven 0,60

… winst maken belangrijker vinden dan milieuvriendelijk ondernemen 0,74

… de belasting ontduiken om financieel te kunnen overleven 0,60

… op zoek gaan naar fiscale dienstverleners die op de grens van de wet opereren 0,56

Perspectief op andere telers

… hun producten buiten de veiling om verkopen 0,55

… proberen om de marktprijs voor producten naar hun eigen hand te zetten 0,52

… geen lid zijn van een studieclub, branche- of telersvereniging of coöperatie 0,71

… in hun bedrijfsvoering meer rekening houden met hun eigen belangen dan die van de sector 0,77

… het liefst op eigen houtje werken 0,71

… terughoudend zijn om kennis en ervaring te delen 0,80

… liever niet met anderen samenwerken 0,74

Cronbach’s alpha 0,88

Tabel 5 Samenhangen tussen het zelf overtreden van belastingregels als reactie op
onbestrafte regelovertredingen door andere telers en nalevingsmotieven en
controlevariabelen (correlaties)

Zelf

overtreden

Instrumenteel

motief

Plichtsbesef Sociale

druk

Ervaren

pakkans

Geslacht Leeftijd Opleidings-

niveau

Zelf overtreden -

Instrumenteel

motief

0,06 -

Plichtsbesef −0,05 0,70*** -

Sociale druk −0,01 0,70*** 0,64*** -

Ervaren pakkans −0,09 −0,19* −0,09 -

Geslacht 0,00 −0,04 −0,09 −0,01 0,18 -

Leeftijd −0,12 0,16 0,05 0,16 0,19* −0,07 -

Opleidingsniveau 0,02 0,09 −0,04 0,04 −0,10 0,16 −0,28*** -

* p < 0,10 ** p < 0,05 *** p < 0,01
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