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Inleiding
Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 

Achtergrond

• Dit onderzoek richt zich op het in kaart brengen van de perceptie rondom de ontwikkelingen in koopkracht, de (on)zekerheid rondom

de vaste uitgaven en inkomsten en de invloed die dit heeft op de achterban van De Unie en hun belastingmoraal.

• Deze verschillende onderwerpen zijn in een online enquête voorgelegd.

• Dit rapport bevat de resultaten op totaalniveau. Dit betekent dat de resultaten van alle respondenten bij elkaar worden weergegeven.

Doelstellingen

De centrale vragen voor het onderzoek zijn:

• Welke invloed heeft uitgaven(on)zekerheid op de perceptie van de koopkrachtontwikkeling bij de achterban? En op welke

domeinen manifesteert zich dit het sterkst?

• Welk effect heeft eventuele uitgavenonzekerheid op het welzijn van de achterban?

• Wat is het effect van deze uitgavenonzekerheid op de belastingmoraal?
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Inleiding
Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 

Doelgroep en onderzoeksperiode

• De doelgroep van het onderzoek zijn werkende of gepensioneerde Nederlanders van 18 jaar en ouder met een middelbaar- of hoger

opleidingsniveau.

• Voor deze doelgroep is gekozen omdat deze Nederlanders een afspiegeling geeft van huidige en toekomstige leden van de Unie.

• Het onderzoek vond plaats van 8 februari tot en met 17 februari 2019.

• De steekproef is ondervraagd via een accespanel. In dit panel zijn de respondenten automatisch naar de vragenlijst geleid in het geval

zij voldeden aan het juiste profiel. Uiteindelijk hebben er 1.485 panelleden meegedaan aan het onderzoek.

Vragenlijst en methode

• De vragenlijst is opgesteld door De Unie en gecontroleerd door MWM2. De vragenlijst bevat in totaal 30 vragen.

• Het accespanel is online ondervraagd via de CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) methode.

• Voor het verwerken van de data is gebruik gemaakt van SPSS. In SPSS zijn tabellen uitgedraaid en geëxporteerd naar Excel. Aan de hand

van deze tabellen zijn grafieken opgesteld die zijn verwerkt in deze rapportage.

• Bij het signaleren van significante verschillen tussen subgroepen is er gewerkt met een betrouwbaarheidsmarge van 95%.
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Inzichten
Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 

De bestedingsruimte is voor bijna 6 op de 10 midden en hoog opgeleiden de afgelopen jaren gelijk gebleven of gedaald. Voor ruim 4 op de 
tien is de bestedingsruimte gestegen. Overall zijn de noodzakelijke uitgaven toegenomen de afgelopen jaren. Het vertrouwen in de politiek 
is laag en deze speelt geen of geen positieve rol volgens de achterban. Met name 55 plussers en gepensioneerden zijn onzeker over de 
inkomsten en onzeker over toekomstige noodzakelijke uitgaven. Bij onzekerheid over uitgaven geeft men aan naar een oplossing te zoeken. 
Maar ook gevoelens van machteloosheid te ervaren en hier van wakker te liggen.

Inzicht

Bijna een kwart ervaart een negatieve ontwikkeling van netto inkomen, politiek speelt hier naar hun mening een 

negatieve rol in

• Bijna een kwart van de respondenten (23%) geeft aan dat hun netto inkomen zich afgelopen jaren licht negatief tot 

negatief heeft ontwikkeld. Volgens 70% van deze respondenten heeft de overheid hierbij een negatieve rol 

gespeeld.

• Driekwart van de respondenten (76%) heeft het netto inkomen overwegend positief zien ontwikkelen. Volgens bijna 

de helft (48%) heeft de overheid geen rol gespeeld in deze ontwikkeling. 

1

Inzicht

Verdeeldheid over zekerheid van inkomsten

• Bijna 6 op de 10 respondenten (57%) zijn vrij tot heel zeker over hun inkomsten komend jaar, waarvan 2 op de 10 

hier heel zeker over zijn.

• 1 op de 10 respondenten voelt zich juist vrij tot heel onzeker over hun inkomsten voor komend jaar. 

Gepensioneerden zijn vaker (heel) onzeker over hun inkomsten voor volgend jaar dan werkenden. 

• Inkomsten waar de achterban onzeker over is op korte en lange termijn zijn inkomsten uit het bedrijf, pensioen en 

waarde van aandelen. Dit verschilt wel per groep, jongeren(<35) zijn bijvoorbeeld vaker onzeker over de 

zorgtoeslag.
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Inzichten
Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 

Inzicht

Voor bijna 6 op de 10 is de bestedingsruimte gelijk gebleven of achteruit gegaan

• Voor bijna 6 op de 10 respondenten is de bestedingsruimte gelijk gebleven of achteruit gegaan (57%). Vooral voor 

gepensioneerden (59%) is de bestedingsruimte achteruitgegaan.

• Ruim 4 op de 10 respondenten is er in bestedingsruimte juist op vooruit gegaan (43%). Hoe jonger de respondenten 

zijn, hoe vaker zij aangeven sterk vooruit te zijn gegaan. 

• Drie kwart van de achterban ziet een stijging in de noodzakelijke uitgaven. De politiek heeft hier volgens 6 op de 10 

(62%) een negatieve rol in gespeeld. Gepensioneerden zeggen vaker een daling te zien in hun noodzakelijke uitgaven. 

3

Inzicht

Energiekosten en zorgverzekeringskosten onzeker en meeste impact

• De energiekosten en de zorgverzekeringskosten zijn de noodzakelijke uitgaven die de meeste impact hebben en waar 

men het meest onzeker over is. Respondenten maken zich het meeste zorgen over de huur, energiekosten en de 

hypotheek. Vooral gepensioneerden en 55 plussers zeggen onzeker te zijn over hun toekomstige noodzakelijke 

uitgaven. 

• Een derde van de respondenten geeft aan het gevoel te hebben geen invloed te kunnen uitoefenen op deze 

zorgwekkende kosten. Bij onzekerheid over de uitgaven gaat de meerderheid opzoek naar een oplossing. Toch geeft 

ook 3 tot 4 op de 10 aan gevoelens van machteloosheid te ervaren en wakker te liggen van de noodzakelijke uitgaven. 

4

Inzicht

Ontevredenheid over belastingen

• Er is ontevredenheid over de besteding van belastingen en wat hiervoor wordt teruggekregen. Hoogopgeleiden 

en werkenden zijn hier wel positiever over. Met inkomstenbelasting en energieheffingen heeft men het meeste 

moeite.
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Verdieping

• Onder de Nederlandse bevolking* zien 

gepensioneerden (60%) vaker (licht) negatieve 

ontwikkelingen in hun netto inkomen dan werkenden

(15%). 

• 55+’ers (39%) zijn beduidend vaker (licht) negatief over 

de ontwikkeling van hun inkomen dan mensen jonger 

dan 35 jaar (11%) en 35-34 jarigen (17%). 

• De politiek speelt volgens jongeren (23% <35 en 17% 35 

t/m 54) vaker een positieve rol dan volgens 55+’ers 

(9%). 

• Volgens gepensioneerden (63%) speelt de overheid 

vaker een negatieve rol dan volgens werkenden (26%). 

• Hier hebben midden opgeleiden (14%) vaker geen 

mening over dan hoog opgeleiden (8%). 

Voor bijna een kwart van de Nederlanders* heeft het netto inkomen 
zich afgelopen jaren (licht) negatief ontwikkeld 

• Bijna een kwart van de respondenten (23%) geeft aan dat hun netto inkomen zich afgelopen jaren licht negatief tot negatief heeft ontwikkeld. Naarmate 

respondenten ouder zijn, ervaren zij vaker een (licht) negatieve ontwikkeling in hun inkomen. Volgens 70% van deze respondenten heeft de overheid hierbij een 

negatieve rol gespeeld.

• Driekwart van de respondenten (76%) heeft het netto inkomen overwegend positief zien ontwikkelen. Dit geldt sterker voor werkenden dan voor gepensioneerden. 

Volgens bijna de helft (48%) heeft de overheid geen rol gespeeld in deze ontwikkeling. Voor 2 op de 10 heeft de overheid hier een positieve rol in gespeeld en voor 

nog eens 2 op de 10 speelde de overheid juist een negatieve rol.

Vraag: Hoe heeft uw netto inkomen zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Basis: allen, n=1.485

Vraag: Heeft de politiek van de afgelopen jaren hier naar uw mening een rol in gespeeld? Basis: allen, n=1.485 

29%

47%

15%

8%

1%

Positief

Licht positief

Licht negatief

Negatief

Dat wil ik liever niet zeggen

Ontwikkeling inkomen 

16%

20%

6%

32%

19%

70%

40%

48%

17%

12%

13%

7%

Totaal

(Licht) positieve ontwikkeling
inkomen

(Licht) negatieve ontwikkeling
inkomen

Ja, een positieve rol Ja, een negatieve rol Nee Dit weet ik niet

Rol politiek in ontwikkeling inkomsten

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken 9



Verdieping

• Deelnemers die gepensioneerd zijn (26%), zijn vaker 

(heel) onzeker over hun inkomsten van volgend jaar dan 

werkenden (7%).

• Daarnaast zijn ouderen (55+’ers) (18%) ook beduidend 

vaker onzeker over hun inkomsten komend jaar dan 

mensen die jonger dan 35 zijn (4%). 

Bijna 6 op de 10 Nederlanders* zijn vrij tot heel zeker over hun 
inkomen van komend jaar. 

• Bijna 6 op de 10 respondenten (57%) zijn vrij tot heel zeker over hun inkomsten komend jaar, waarvan 2 op de 10 hier heel zeker over zijn.

• 10% van de Nederlanders voelt zich juist vrij tot heel onzeker over hun inkomsten voor komend jaar. Gepensioneerden zijn vaker (heel) onzeker over hun 

inkomsten voor volgend jaar dan werkenden. 

Vraag: Als u kijkt naar het komende jaar. Hoe zeker of onzeker bent u dan van uw inkomsten? Basis: allen, n=1.485

18%

45%

27%

9%

1%

Heel zeker

Vrij zeker

Neutraal

Vrij onzeker

Heel onzeker

Zekerheid inkomsten komend jaar

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken 10



Inkomsten uit bedrijf, pensioen en waarde van aandelen worden het 
vaakst als onzeker ervaren

• Aan de respondenten die iets anders dan ‘heel zeker’ waren als het gaat om hun inkomsten voor komend jaar, vroegen we welke inkomsten voor 

hen komend jaar onzeker zijn. Zij kregen alleen die inkomsten te zien die op hen van toepassing zijn. De meest onzekere inkomsten zijn 

inkomsten uit het bedrijf, pensioen en waarde van aandelen.

Vraag: Welke inkomsten die u nu ontvangt, zijn voor u onzeker in het komende jaar? Basis: is Vrij onzeker, neutraal, vrij zeker of heel zeker van inkomsten komend jaar. n=1.240 

74%

70%

66%

40%

38%

36%

35%

33%

32%

28%

26%

20%

19%

15%

3%

32%

Inkomsten uit mijn bedrijf (n=65)

Pensioen (n=204)

Waarde van aandelen (n=135)

Belastingteruggave (n=366)

Overig genoemden (n=47)

Maandelijks loon (n=927)

Huurtoeslag (n=75)

Hypotheekrente aftrek (n=432)

Zorgtoeslag (n=250)

Kindgebonden budget (n=86)

Kinderopvangtoeslag (n=122)

Alimentatie (n=15)

AOW (n=177)

Kinderbijslag (n=287)

Anders (n=1224)

Geen van bovenstaande (n=1224)

Onzekere inkomsten komend jaar

Anders, namelijk (o.a.): 

Nabestaanden pensioen

Revenuen belleginspolis

Ontslagvergoeding

Inkomsten uit lijfrente

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken 11



Pensioen, inkomsten uit bedrijf en waarde van aandelen zijn de meest 
onzekere inkomsten op lange termijn

• De respondenten kregen alleen die inkomsten te zien die op hen van toepassing zijn. De meest onzekere inkomsten op lange termijn zijn pensioen, 

inkomsten uit het bedrijf en waarde van aandelen.

Vraag: Welke inkomsten zijn voor u onzeker op de langere termijn (denk aan de komende 5 jaar)? Basis: allen, alleen de inkomsten zijn getoond die men heeft aangegeven te ontvangen. n=1 485. 

70%

65%

65%

57%

56%

56%

49%

49%

45%

42%

42%

35%

27%

25%

3%

28%

Pensioen (n=233)

Inkomsten uit mijn bedrijf (n=78)

Waarde van aandelen (n=174)

Overig genoemden (n=53)

Huurtoeslag (n=89)

Alimentatie (n=27)

Kindgebonden budget (n=104)

Hypotheekrente aftrek (n=524)

Belastingteruggave (n=450)

Kinderopvangtoeslag (n=156)

Zorgtoeslag (n=289)

Maandelijks loon (n=1151)

Kinderbijslag (n=348)

AOW (n=204)

Anders (n=1485)

Geen van bovenstaande (n=1485)

Onzekere inkomsten op lange termijn

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken 12



Voor bijna 6 op de 10 Nederlanders* is de bestedingsruimte gelijk 
gebleven of achteruit gegaan

• Voor bijna 6 op de 10 respondenten is de bestedingsruimte gelijk gebleven of achteruit gegaan (57%): 31% is gelijk gebleven en 26% is achteruit 

gegaan. Vooral voor gepensioneerden (59%) is de bestedingsruimte achteruitgegaan.

• Ruim 4 op de 10 respondenten is er in bestedingsruimte juist op vooruit gegaan (43%). We zien dat de bestedingsruimte zich vooral voor 

werkenden positief heeft ontwikkeld. Hoe jonger de respondenten zijn, hoe vaker zij aangeven sterk vooruit te zijn gegaan. Ook voor hoger 

opgeleiden heeft de bestedingsruimte vaker een positieve ontwikkeling doorgemaakt.

Vraag: Hoe heeft uw bestedingsruimte zich afgelopen jaren ontwikkeld? Bestedingsruimte is uw inkomen min uw uitgaven. Basis: allen, n=1.485

10% 33% 31% 20% 6%

Ontwikkeling bestedingsruimte

sterk vooruit gegaan enigzins vooruit gegaan vrijwel gelijk gebleven enigzins achteruit gegaan sterk achteruit gegaan

Verdieping

• De bestedingsruimte is bij jongeren (57% t/m 35 jaar en 

46% 35 t/m 54 jaar) vaker (sterk) vooruit gegaan dan bij 

55+’ers (27%). 

• Hoog opgeleiden (49%) geven vaker aan dat hun 

bestedingsruimte (sterk) vooruit is gegaan dan midden 

opgeleiden (38%). 

• Werkenden (48%) geven beduidend vaker aan dat hun 

bestedingsruimte de afgelopen jaren (sterk) vooruit is 

gegaan dan gepensioneerden (16%).

• Voor 59% van de gepensioneerden is de bestedingsruimte 

er vaker (sterk) op achteruit gegaan, versus 19% bij 

werkenden.

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken 13



Noodzakelijke uitgaven zijn de afgelopen jaren voor bijna 8 op de 10 
Nederlanders* gestegen

• Voor 78% van de respondenten zijn de noodzakelijke uitgaven afgelopen jaren (licht) gestegen. De politiek heeft hier volgens 6 op de 10 (62%) 

een negatieve rol in gespeeld. 

• 21% van de respondenten geeft aan dat hun noodzakelijke uitgaven afgelopen jaren juist zijn gedaald. Volgens de helft (49%) heeft de politiek 

hier geen rol in gespeeld. 

Vraag: Hoe hebben uw noodzakelijke uitgaven zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Basis: allen, n=1.485

Vraag: Heeft de politiek van de afgelopen jaren hier naar uw mening een rol in gespeeld? Basis: allen, n=1.485

Verdieping

• De noodzakelijke uitgaven zijn voor gepensioneerden

(8%) vaker gedaald dan voor werkenden (4%). 

• De politiek heeft vaker een negatieve rol gespeeld in de 

ontwikkelingen in noodzakelijke uitgaven voor 35 t/m 54 

jarigen (55%) en 55+’ers (67%) dan voor jonger dan 35 

jarigen (44%). 

• Gepensioneerden (71%) vinden vaker dat de politiek een 

negatieve rol heeft gespeeld dan werkenden (53%). 

• Werkenden (12%) vinden vaker dat de politiek hier geen 

rol in heeft gespeeld dan gepensioneerden (4%). 

31%

47%

16%

5%

1%

Gestegen

Licht gestegen

Licht gedaald

Gedaald

Dat wil ik liever niet zeggen

Ontwikkeling noodzakelijke 
uitgaven

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken

7%

7%

10%

56%

62%

33%

26%

19%

49%

11%

12%

7%

Totaal

(Lichte) stijging noodzakelijke
uitgaven

(lichte) daling noodzakelijke
uitgaven

Rol politiek in ontwikkeling uitgaven

Ja, een positieve rol Ja, een negatieve rol Nee Dit weet ik niet
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2 op de 10 is (vrij) onzeker over de hoogte van de noodzakelijke 
uitgaven komend jaar 

• 2 op de 10 respondenten is vrij tot heel onzeker over de hoogte van de noodzakelijke uitgaven voor het komende jaar. Gepensioneerden zijn 

hier vaker onzeker over (34%) dan werkenden (19%).

• Ruim 4 op de 10 is juist vrij tot heel zeker over de hoogte van hun noodzakelijke uitgaven.  Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe vaker 

respondenten zeker zijn over de hoogte van hun noodzakelijke uitgaven.

Vraag: Als u kijkt naar het komende jaar. Hoe zeker of onzeker bent u dan over de hoogte van uw noodzakelijke uitgaven? Basis: allen, n=1.485)

Verdieping

• Hoog opgeleiden (48%) zijn vaker (heel) zeker dan 

midden opgeleiden (40%). 

• Gepensioneerden (34%) geven vaker aan (heel) onzeker 

te zijn over de hoogte van hun noodzakelijke uitgaven 

dan werkenden (19%). 

• 55+’ers (27%) zijn vaker (heel) onzeker over hun 

noodzakelijke uitgaven dan mensen jonger dan 35 jaar 

(17%) en 35 t/m 54 jarigen (20%). 

6% 37% 35% 20% 2%

Zekerheid hoogte noodzakelijke uitgaven

Heel zeker Vrij zeker Neutraal Vrij onzeker Heel onzeker

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken 15



Energiekosten zijn het 
vaakst onzeker

• In het onderzoek is gevraagd in welke mate noodzakelijke 
uitgaven van respondenten invloed hebben op hun 
bestedingsruimte. Uit de 26 voorgelegde uitgaveposten komt 
voor Nederlanders* de volgende top 5 impactvolle uitgaven naar 
voren:

1. Zorgverzekering
2. Huur
3. Energiekosten
4. Levensmiddelen
5. Hypotheek

• Vervolgens stelden we respondenten de vraag welke 
noodzakelijke uitgaven voor hen onvoorspelbaar en daarmee 
onzeker zijn het komende jaar. De respondenten kregen alleen 
de uitgaven voorgelegd die op hen van toepassing zijn. De top 5 
uitgaven die het vaakst onzeker zijn, ziet er als volgt uit:

1. Energiekosten
2. Onderhoud woning
3. Zorgverzekering
4. Onderhoud voertuigen / brandstof
5. Levensmiddelen

• In het diagram hiernaast zijn de uitgaven geplot naar de mate 
van impact en onzekerheid. Hieruit komt duidelijk naar voren 
dat de energiekosten voor Nederlanders* een grote impact heeft 
op de bestedingsruimte en voor veel Nederlanders* onzeker is.
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Nederland* - Impact versus onzekerheid

Vraag: Welke impact hebben de volgende uitgaven op uw financiën?

Vraag: De hoogte van welke noodzakelijke uitgaven zijn voor u onvoorspelbaar en daarmee 

onzeker het komende jaar?

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken 16



Een derde heeft het gevoel geen invloed te kunnen uitoefenen op 
zorgwekkende kosten 

• Men maakt zich het meest zorgen over kosten voor huur, energiekosten en hypotheek. 

Vraag: Welke uitgave, die door u als onzeker is genoemd, baart u de meeste zorgen? Basis: allen, n=1.485

Vraag: In hoeverre heeft u het gevoel dat u zelf invloed heeft op deze kosten? Basis: allen, n=1.485

Verdieping

• Gepensioneerden (80%) maken zich vaker zorgen over de 

huur dan werkenden (60%). 

• 35 t/m 54 jarigen (70%) maken zich vaker zorgen over 

energiekosten dan 55+’ers (59%). 

• Hypotheek is voor 55+’ers (89%) vaker zorgwekkend dan 

voor mensen jonger dan 35 jaar (48%). 

• Jonger dan 35 jarigen (77%) en 55+’ers (77%) maken zich 

vaker zorgen over kosten voor onderhoud van hun woning 

dan 35 t/m 54 jarigen (60%). 

35%

35%

31%

30%

28%

25%

22%

18%

17%

8%

8%

8%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

Huur

Energiekosten

Hypotheek

Onderhoud woning

Studie/scholing

Kinderopvang

Zorgverzekering

Onderhoud voertuig/brandstof

Levensmiddelen

Alimentatie

OZB

Openbaar vervoer

Auto/motorverzekering

Persoonlijke verzorging

Motorrijtuigbelasting

Parkeervergunning

Hondenbelasting

Uitgaan/sociale activiteiten

Mobiel bellen

Kleding

Woonverzekering

Internet/tv

Afvalstofheffing

Waterschapsbelasting

Rioolheffing

Meest zorgwekkende uitgaven

7%

25%

37%

32%

In sterke mate

In redelijke mate

In beperkte mate

Helemaal niet

Invloed op deze kosten

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken 17



4 op de 10 Nederlanders* voelen zich machteloos als ze onzeker zijn 
over de hoogte van hun noodzakelijke uitgaven

• Aan de respondenten zijn enkele stellingen voorgelegd rondom hun gedrag bij onzekerheid over de hoogte van noodzakelijke uitgaven. De 

meerderheid zoekt meteen een oplossing (69%). Toch voelen 4 op de 10 zich machteloos (41%), liggen bijna 3 op de 10 Nederlanders* er wakker 

van (28%) en schuiven 2 op de 10 het zoeken naar een oplossing voor zich uit (20%). 

Vraag: In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraken? Als ik onzeker ben over de hoogte van mijn noodzakelijke uitgaven...? Basis: allen, n=1.485

Verdieping

• Werkenden (72% (helemaal) eens) geven vaker aan zo 

snel mogelijk op zoek te gaan naar een oplossing dan 

gepensioneerden (57%). 

• Gepensioneerden (51%) voelen zich vaker machteloos dan 

werkenden (40%). 

• Midden opgeleiden (31%) liggen er vaker wakker van dan 

hoog opgeleiden (24%). 

• Werkenden (26%) zoeken vaker de oorzaak bij zichzelf 

dan gepensioneerden (11%). 

• Hoog opgeleiden (6%) maken zich hier vaker niet zo druk 

om dan midden opgeleiden (4%). 16% 11% 6% 3% 5%

4%
21% 30%

29%
36%

26%

31%

32% 38%
32%53%

31%

22%
20% 15%

16% 11% 6% 3% 5%

Zoek ik zo snel mogelijk
een oplossing

Voel ik me machteloos Lig ik daar wakker van Zoek ik de oorzaak bij
mezelf

Maak ik me daar niet
druk om

Als ik onzeker ben over de hoogte van mijn noodzakelijke uitgaven…

Helemaal oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Helemaal eens

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken 18



Ruim de helft van de Nederlanders* heeft geen vertrouwen in de 
politiek

• Zowel het vertrouwen in de politiek als in de media is laag. 6 op de 10 respondenten geven een 5 of lager aan de politiek en 5 op de 10 geven 

een 5 of lager aan de media.

Vraag: In hoeverre heeft u vertrouwen in de politiek? Basis: allen, n=1.485

Vraag: In hoeverre heeft u vertrouwen in de media? Basis: allen, n=1.485

Verdieping

• Gepensioneerden (4,3) hebben minder vertrouwen in de 

politiek dan werkenden (4,9). 

• Hoog opgeleiden (5,2) hebben meer vertrouwen in de 

politiek dan midden opgeleiden (4,6). 

• Mensen t/m 54 jaar (5,0) hebben meer vertrouwen in de 

politiek dan 55+’ers (4,4). 

• Hoog opgeleiden (5,5) geven de media een lager cijfer 

dan midden opgeleiden (5,3). 
56%

48%

36%
40%

8% 11%

Politiek De media

Vertrouwen in de media en politiek

Onvoldoende (5 of lager) Voldoende (6 of 7) Goed (8 of hoger)

4,8 5,3Gemiddelden
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Bijna de helft van de Nederlanders vindt dat belastinggeld niet goed 
wordt besteed

• 4 op de 10 respondenten vinden de hoogte van de belastingen (vaak) te rechtvaardigen. Ook vindt bijna de helft dat zij niet genoeg terug 

krijgen voor de belasting die zij betalen.    

Vraag: In hoeverre bent u het eens of oneens met deze uitspraken? Basis: allen, n=1.485

Verdieping

• Midden opgeleiden (36%) vinden vaker dan hoog 

opgeleiden (30%) (helemaal) dat anderen meer belasting 

zouden moeten betalen.

• Hoog opgeleiden (29%) vinden vaker (helemaal) hun 

hoogte van de belastingen te rechtvaardigen dan midden 

opgeleiden (16%). 

• Werkenden (18%) vinden vaker dat zij genoeg 

terugkrijgen voor de belasting die ze betalen dan 

gepensioneerden (12%). 

• Werkenden (19%) vinden vaker dat hun belasting goed 

wordt besteedt dan gepensioneerden (8%). 
3%

12% 13% 14%
19%

29% 32% 31%

45%

38%
37% 38%

24%

19% 15% 15%
10% 2% 3% 3%

Ik vind dat anderen meer
belasting zouden moeten

betalen

Ik vind de hoogte van mijn
belastingen te
rechtvaardigen

Ik krijg genoeg terug voor
de belasting die ik betaal

Mijn belastinggeld wordt
goed besteed

Belastingen

Helemaal oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Helemaal eens
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Men heeft het meeste moeite met inkomstenbelasting en 
vermogensbelasting

De top drie belastingen waar respondenten het meeste moeite mee hebben zijn: inkomstenbelasting, energieheffingen en vermogensbelasting. 

Vraag: Met welke belasting heeft u de grootste moeite? Basis: allen, n=1.485 

Verdieping

• Jonger dan 35 jarigen (39%) en 35 t/m 54 jarigen (32%) 

hebben vaker moeite met inkomstenbelasting dan 

55+’ers (24%). 

• Ook werkenden (34%) hebben meer moeite met 

inkomstenbelasting dan gepensioneerden (20%). 

• Vermogensbelasting is voornamelijk voor hoog opgeleiden

(16%) een groter probleem dan voor midden opgeleiden 

(10%). 

• Ouderen (34 t/m 54 15% en 55+ 31%) hebben meer 

moeite met energieheffingen dan jongeren (7%). 

31%

18%

13%

10%

4%

4%

3%

3%

1%

2%

10%

Inkomstenbelasting

Energieheffingen

Vermogensbelasting

Onroerend zaak belasting (Ozb)

Afvalstoffenheffing

Hondenbelasting

Waterschapsbelasting

Motorrijtuigenbelasting

Rioolheffing

Anders, namelijk

Geen van deze

Moeite met belastingen

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken 21



Bijlagen
Onderzoeksverantwoording
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87%

8%

3%

2%

Vast contract

Flexibel contract

0-uren contract

Anders, namelijk:

Type contract

Achtergrond 

52%

25%

17%

5%

1%

Ik ben fulltime werkzaam in een
betaalde baan

Ik ben parttime werkzaam in een
betaalde baan

Ik ben gepensioneerd / met de VUT

Ik ben zelfstandig ondernemer

Ik combineer loondienst met
zelfstandig ondernemerschap

Type contractSituatie
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37%

35%

18%

5%

5%

Getrouwd / samenwonend met thuiswonende kinderen

Getrouwd / samenwonend zonder thuiswonende kinderen

Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen

Inwonend bij ouders / anderen

Alleenstaand met thuiswonende kinderen

Wil ik niet zeggen

Achtergrond 

54%
46%

Nederland

Man Vrouw

Geslacht

0%

8%

18%

20%

20%

18%

10%

6%

0%

Jonger dan 18 jaar

18 tot 24 jaar

25 tot 34 jaar

35 tot 44 jaar

45 tot 54 jaar

55 tot 65 jaar

66 tot 70 jaar

71 jaar of ouder

Wil ik niet zeggen

Leeftijd

58%

42%

Midden

Hoog

Opleiding Huishouden
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Onderzoeksverantwoording

Methode

CAWI-online 
onderzoek

30 vragen

Doelgroep
& steekproef

de NL bevolking*

netto n=1.485

Extern panel

Geen weging

Veldwerk

Van 8-2 tot 17-
2 2019

* In dit onderzoek zijn midden en hoog opgeleide, werkende of gepensioneerde Nederlanders betrokken
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Onderzoeksverantwoording

VERANTWOORDING STEEKPROEF

Doelgroep (totale populatie):
Werkend (loondienst of ZZP) of gepensioneerd, 18+ jaar met een middelbaar- of hoger opleidingsniveau

Steekproefbron(nen): Extern accespanel via vaste panelpartner

Quota:
Man (n=802), Vrouw (n=682) / 18-24jr (n=87),  25-34jr (n=289), 35-44jr (n=278), 45-54jr (n=311), 55-64jr (n=217), 65 
jaar of ouder (n=303) / Middelbaar opleidingsniveau (n=778), Hoger opleidingsniveau (n=707)

Bruto steekproef: Via extern accespanel wordt men random naar een vragenlijst geleid wanneer hij/zij voldoet aan het benodigde profiel

Respons: Totaal n=1.485

Overige opmerkingen t.a.v. de representativiteit:
De steekproef kan representatief genoemd worden op de volgende onderdelen:
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau
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Tot ziens bij MWM2
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