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Een praktijkperspectief op de relatie tussen belastingregels en
belastinggedrag*

H.J.M. van Rooij & D. Geurts

1. Inleiding

In zijn oratie Sturende belastingheffer een monster?1 beschrijft hoogleraar belas‐
tingrecht Koos Boer de afbeelding van het zeemonster Leviathan. Het zeemonster
staat afgebeeld op de kaft van het gelijknamige boek van de zeventiende-eeuwse
filosoof Thomas Hobbes. Het stelt de soevereine macht voor en is opgebouwd uit
allemaal menselijke figuren. Hobbes heeft de soeverein heel bewust op deze
manier laten visualiseren, zegt Boer. Blijkbaar is niets menselijks de machthebber
vreemd. Wie van dichtbij de mechanismen achter beleid en bestuur kent, zal iets
in dat beeld herkennen. Voor zover wij weten, geeft Hobbes geen visueel zinnen‐
beeld van de burger die is onderworpen aan de macht van Leviathan. Hij
beschrijft wel de natuurlijke toestand die zou uitbreken als er geen soeverein zou
zijn. Daarin zouden mensen elkaar voortdurend bestrijden om eigen voordeel te
behalen.

Voor de uitoefening van overheidstaken zijn beelden van de menselijkheid van de
burger van grote betekenis. Ze bepalen, vaak impliciet, van welke maatregelen
gewenste effecten worden verwacht. Expliciete verbeeldingen van burgers zijn
vanuit het perspectief van de overheid niet vanzelfsprekend, wellicht staat het
adagium ‘zonder aanzien des persoons’ daarvoor te hoog in het vaandel. In ieder
geval lijkt het systematisch in kaart brengen van gedrag van klanten van oudsher
gewoner voor commerciële organisaties dan voor overheidspartijen.
Dat lijkt in hoog tempo te veranderen. De laatste jaren is de aandacht voor de
mechanismen achter het gedrag van burgers hand over hand toegenomen. De
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) publiceerde in 2009 het
rapport ‘De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en gedrag’. In
Engeland is al sinds 2010 een Behavioural Insights Team (BIT) in opdracht van
het kabinet op zoek naar goedkope en effectieve manieren om overheidsdoelen te
realiseren, zoals het incasseren van belastingschulden en het isoleren van huizen.
Het Britse voorbeeld vindt in Nederland navolging. Verschillende ministeries
beschikken inmiddels over een eigen BIT. Er is volop aandacht voor de mogelijk‐
heden, beperkingen en grenzen van het toepassen van ‘keuzearchitectuur’ in
beleid en wetgeving. Zo vroeg Van Gestel zich in een van de vorige edities van
RegelMaat af in hoeverre wetgevers en beleidsmakers mogen en kunnen inspelen

* De auteurs schrijven dit artikel op persoonlijke titel.
1 J.P. Boer, Sturende belastingheffer een monster?, Den Haag: Sdu Uitgevers 2013.
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op de onbewuste keuzeprocessen die een rol spelen in het gedrag van burgers.2

Het kabinet vindt blijkbaar dat dat kan en moet, getuige het feit dat gedrags‐
beïnvloeding en keuzearchitectuur als expliciet af te wegen beleidsinstrumenten
zijn opgenomen in het Integraal Afwegingskader beleid en regelgeving, dat moet
worden toegepast bij de ontwikkeling van beleid en wetgeving.3

Ook bij het heffen en innen van belastingen wordt langzamerhand met andere
ogen naar burgers gekeken. In dit artikel beschrijven we hoe de belastingheffer de
mens ontdekt.4 We willen vanuit een praktijkperspectief laten zien dat er sprake
is van een tamelijk paradigmatische vernieuwing, die allerlei vertrouwde mecha‐
nismen en reflexen van de belastingheffer uitdaagt. Hierbij ontstaan nieuwe
mogelijkheden, maar komen ook nieuwe vragen op. Vanuit onze praktijk hebben
deze vooral betrekking op de uitvoering van wetgeving in de vorm van processen,
procedures en instrumenten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijze waarop de
Belastingdienst toezicht uitoefent op ondernemingen. In toenemende mate vindt
differentiatie plaats op basis van het feitelijke belastinggedrag van ondernemers.
Aan de ene kant kiest de Belastingdienst voor benaderingen die zijn gericht op
dienstverlening, afspraken en samenwerking, en aan de andere kant – daar waar
het gedrag van belastingplichtigen hiertoe aanleiding geeft – voor een meer con‐
trole- en correctiegerichte aanpak. Daarnaast valt bij gedragsgerichte strategieën
te denken aan het ontwerp van instrumenten en middelen die de naleving van
regels (tegenwoordig vaak aangeduid als compliance) vergroten, zoals de vooringe‐
vulde aangifte en gedragsgeoriënteerde campagnes (‘32 maart bestaat niet’, ‘In
maart doet iedereen aangifte’).

Dit zijn zoals gezegd uitvoeringsaspecten van belastingwetgeving. Voor de Belas‐
tingdienst is wetgeving immers een gegeven: de Belastingdienst is er om wet- en
regelgeving effectief en efficiënt tot uitvoering te brengen. Het overwegen en toe‐
passen van inzichten over de gedragsaspecten van belastingheffing kan volgens
ons echter ook in de fase van wetgeving veel opleveren. Regels en wetten zijn er
immers om gedrag te sturen; ze vormen althans onderdeel van een keten van
maatregelen en activiteiten die moeten bevorderen dat mensen iets doen, méér
doen, niet meer doen, minder doen of anders doen. Wij betogen in deze bijdrage
dat het onderzoeken van gedragsaspecten die verbonden zijn aan de naleving van
wetgeving de moeite waard is, omdat het de relatie tussen beleid en wetgeving
kan versterken. Toetsing van wetten aan inzichten uit sociale en economische
psychologie zorgt voor antwoord op vragen als: gaat deze wetgeving inderdaad
bijdragen aan het verwezenlijken van het gedrag dat door beleidsmakers als wen‐
selijk wordt ervaren, is wetgeving inderdaad de meest effectieve en efficiënte
manier om het gewenste gedrag te doen plaatsvinden, en onder welke omstandig‐
heden zullen deze regels optimaal functioneren?

2 R.A.J. van Gestel, ‘De wetgever als keuzearchitect’, RegelMaat (28) 2013, afl. 1, p. 22-38.
3 Zie <www.kc-wetgeving.nl/kennisbank/alt-integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/6-

wat-is-het-beste-instrument/61-beleidsinstrumenten/>.
4 Met belastingheffer bedoelen we hier het systeem van belastingwetgeving en de uitvoering daar‐

van.
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De opbouw van dit artikel is als volgt. Allereerst geven we een kort beeld van de
‘menselijkheid’ van fiscaal gedrag. We schetsen een aantal bestaande praktijken
waarbij gedragsinzichten helpen om belastingwetgeving uit te voeren op een
manier die leidt tot meer efficiëntie en naleving. Vervolgens laten we zien hoe
‘reflexen in beleid en wetgeving’ impliciet uitgaan van wat mensen horen te doen,
en niet altijd rekening houden met wat ze echt doen. Daarna doen we een poging
om te beargumenteren dat ook het ontwerp van wetgeving kan bijdragen aan
nalevingsgedrag. Dat doen we door een aantal mogelijkheden te presenteren om
volgende stappen te zetten bij het toepassen van mensgerichte benaderingen
door de belastingheffer. Hierbij zullen we vanuit het perspectief van wetgeving
een aantal vragen opwerpen. Ten slotte staan we kort stil bij de vraag naar norme‐
ring: in hoeverre mag de overheid psychologische technieken en inzichten toepas‐
sen om burgers tot gedragsverandering te brengen? We bieden daarvoor enkele
vuistregels.

2. Belastinggedrag is menselijk

In de afgelopen decennia is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan (met name
in Europa, Australië en de Verenigde Staten) naar de achtergronden van de na‐
leving van belastingregels. Rond de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw
was het vooral de economische wetenschap die zich met belasting-compliance
bezighield. Onderzoek ging vooral over de hoogte van het belastingtarief, de pak‐
kans en de sanctiehoogte bij overtredingen. Het mensbeeld van de rationele
beslisser is in dit onderzoek duidelijk herkenbaar. Mensen staan voor de keuze
om al dan niet eerlijk te handelen, en deze keuze is afhankelijk van een afweging
van de mogelijke kosten (de kans ontdekt te worden, de hoogte van boetes)
tegenover de opbrengst (minder belasting betalen).5

Sinds de jaren negentig is compliance door belastingplichtigen verder verdiept en
gecategoriseerd. Een nog altijd veelgebruikte categorisering van compliance is de
handhavingspiramide van Ayres en Braithwaite.6 Deze piramide veronderstelt dat
de meeste belastingplichtigen welwillend zijn. Zij bevinden zich onder in de pira‐
mide. In het topje van de piramide bevindt zich een kleine groep van actieve frau‐
deurs. In de regionen daartussen vinden we groepen die fouten maken of die bij
gelegenheid de regels overtreden. In deze voorstelling zien we een uitbreiding van
factoren die invloed hebben op het gedrag ten opzichte van economische model‐
len. Tegelijk verklaart het model niet hoe het komt dat de meeste mensen hun
belastingverplichtingen nakomen. Ook suggereert het werken met een piramide
een sterk verband tussen individuele intenties en feitelijk gedrag.
Intenties spelen inderdaad een rol bij belastinggedrag. Maar de afgelopen jaren
laat steeds meer onderzoek zien dat belastinggedrag vooral menselijk gedrag is. Er

5 I.M. de Groot, Determinanten van compliance (interne rapportage van een verkenning van
gedragsfactoren rondom belastingen), Belastingdienst 2013.

6 I. Ayres & J. Braithwaite, Responsive Regulation. Transcending the Deregulation Debate, New York:
Oxford University Press 1992, p. 35.
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spelen allerlei factoren mee die ook in het dagelijkse leven veel bepalen: (intrin‐
sieke en extrinsieke) normen, emoties, sociale omgeving, tijdgebrek en toevallige
omstandigheden. Hieronder volgt een kleine greep uit de bevindingen.

Niet-naleving vloeit vaak voort uit fouten, onbekendheid en slordigheden
Verreweg de meeste non-compliance is het gevolg van gebrek aan kennis van
regels, ingewikkeldheid van regels, moeilijke formulieren, desinteresse of tijd‐
gebrek. Van moedwillige overtreding van de regels is dus geen sprake.7 Uit onder‐
zoek bij de Belastingdienst blijkt bijvoorbeeld dat relatief veel fiscale problemen
ontstaan rondom echtscheidingen. Enerzijds doordat een echtscheiding een aan‐
tal complexe fiscale situaties met zich meebrengt in een periode waarin mensen
veel andere dingen aan hun hoofd hebben. Anderzijds doordat de aangiften vaak
al die jaren door een van beide echtelieden werden geregeld; de ander voelt zich
na de scheiding onmachtig tegenover alle vragen van de Belastingdienst.

Normen zijn belangrijk
Waarom betalen mensen eigenlijk belasting? Voor een groot deel omdat het zo
hoort en omdat het normaal is. Uit jaarlijks onderzoek van de Belastingdienst
blijkt dat meer dan 90 procent van alle Nederlanders het vanzelfsprekend vindt
om belasting te betalen. Hierbij spelen normen een grote rol. Iedereen moet een
steentje bijdragen, maar de regels moeten wel legitiem zijn en de Belastingdienst
moet ze bij iedereen op dezelfde manier toepassen. Als de perceptie is dat dit niet
gebeurt, heeft dat een sterk negatief effect op de bereidheid om na te leven.8 Ook
de sociale norm is van grote invloed: veel onderzoeken hebben laten zien dat sig‐
nalen over anderen die de regels (niet) naleven, een sterk effect op de compliance
hebben.9

Dienstverlening is goed voor de naleving
Er is een positieve relatie tussen een dienstverlenende bejegening door de Belas‐
tingdienst en de bereidheid om regels na te leven.10 Zeker bij groepen die neutraal
of positief staan tegenover naleving werken dienstverlenende benaderingen meer
compliance in de hand dan (berichten over) controles en sancties. Bij zowel parti‐
culieren als ondernemers blijkt dat het effect van dienstverlening op belasting-
compliance via vertrouwen verloopt. Dus naarmate de dienstverlening als positie‐
ver wordt ervaren, neemt het vertrouwen in de Belastingdienst toe, en naarmate
het vertrouwen toeneemt, is de intentie om compliant te zijn sterker.11

7 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Understanding and Influenc‐
ing Taxpayers’ Compliance Behaviour, november 2010.

8 OECD 2010, p. 27-28.
9 OECD 2010, p. 20.
10 K. Gangl e.a., ‘“How Can I Help You?” Perceived Service Orientation of Tax Authorities and Tax

Compliance’, FinanzArchiv/Public Finance Analysis (69) 2013, afl. 4, p. 487-510.
11 Gangl e.a. 2013.
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3. Gedragssturing door de overheid: drie beleidsreflexen

Gedragssturing door de overheid is niets nieuws. De overheid is voortdurend
bezig gedragingen van burgers en ondernemingen te bevorderen, voorkomen,
stoppen, verminderen of vermeerderen. Of het nu gaat om snelheidslimieten,
alcoholconsumptie of belastingaangifte. Om burgers in de gewenste richting te
bewegen hanteert de overheid van oudsher drie typen instrumenten, al dan niet
gelijktijdig. Met een losse verwijzing naar de socioloog Habermas noemen we ze
macht, ruil en communicatie.12 Of meer populair gezegd: de zweep, de peen en de
preek. De overheid lijkt deze drie instrumenten nogal routinematig, bijna als
reflex, in te zetten. Ook op het gebied van de belastingheffing zien we ze dus
terug. Er zijn controles en boetes om onwilligen te dwingen aan hun plichten te vol‐
doen. Er zijn ruilprikkels, bijvoorbeeld rondom de aangifte (‘Doe aangifte voor
1 april, dan krijgt u voor 1 juli bericht’). En er is communicatie, veel communicatie.
Over wat de regels zijn, hoe je een formulier invult, wanneer je aangifte binnen
moet zijn. Een korte verkenning leert echter dat aan alle drie de instrumenten
nogal wat beperkingen en bezwaren kleven. De vraag is of de reflexmatige inzet
ervan wel zo effectief is. We bespreken ze hier kort.

3.1 De zweep: controles en sancties
Onderzoek naar belastinggedrag laat zien dat repressieve benaderingen soms op
de korte termijn tot meer compliance leiden, maar dat vrijwel altijd negatieve bij‐
effecten optreden. Controles bij belastingplichtigen die zich aan de regels houden,
hebben een negatief effect op de bereidheid om na te leven.13 Ze kunnen gevoe‐
lens van gekrenktheid en onderdrukking opwekken.14 Boetes kunnen het motief
aanwakkeren om ‘de geleden schade te compenseren’. Meer in het algemeen laat
onderzoek naar boetes zien hoe transacties in een heel ander frame terechtko‐
men. Waar vroeger normen en gewoontes een belangrijke rol speelden, gaan men‐
sen zich calculerend opstellen op het moment dat er over geld en controles wordt
gepraat. Dat heeft vooral een funeste uitwerking bij de groep die zich uit zichzelf
al aan de regels houdt, doorgaans een grote meerderheid. Een experiment met
een Israëlisch kinderdagverblijf liet bijvoorbeeld zien hoe de instelling van een
boete voor het te laat ophalen van kinderen leidde tot een forse toename van het
aantal kinderen dat te laat werd opgehaald. De verklaring hiervoor is dat gebrui‐
kelijke (fatsoens)normen door de boetes worden uitgeschakeld. In de plaats daar‐
van komen irritatie en een economische opstelling: ‘Voor tien euro extra kan ik
mijn zoontje dus later ophalen?’15

Bij de keuze voor controleaanpak en sancties in nieuw beleid en nieuwe wetgeving
is het dus van belang met dit gegeven steeds rekening te houden.

12 M. Hetenbrij, Communicatief management. Tussen macht en communicatie, Alphen aan den Rijn:
Samsom 2000.

13 OECD 2010, p. 17.
14 OECD 2010, p. 14.
15 W. Tiemeijer, C. Thomas & H. Prast, De menselijke beslisser. Over de psychologie van keuze en

gedrag, Amsterdam: Amsterdam University Press 2009, p. 58.
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3.2 De peen: financiële prikkels
Een soortgelijk mechanisme zien we terug bij beloningen. Ook financiële belonin‐
gen kunnen een context van calculatie oproepen. Gekrenktheid en verstoorde
relaties liggen hierbij minder snel op de loer dan bij boetes, maar ontmoedigings‐
effecten zijn zeker niet uitgesloten. Bij bloedbanken die donoren geld gingen
betalen voor bloed bleken veel donateurs die het daarvóór ‘gratis’ deden, niet
meer te willen komen: ‘Laat voor die tien euro iemand anders zich maar lek prik‐
ken.’ Zulke voorbeelden laten zien dat geldprikkels veel minder eenvoudig werken
dan ze op het eerste gezicht lijken te doen. Ze verstoren makkelijk de intrinsieke
motivatie van mensen die in de meeste gevallen aanwezig is en die veel krachtiger
is dan externe prikkels.16 Zulke analyses maken het belangrijk om beleidsmaat‐
regelen, zoals het verlagen van collegegeld bij impopulaire studies of het betalen
van geld aan spitsmijders, vooraf zorgvuldig te onderzoeken.

In de uitvoering van belastingen spelen financiële prikkels niet zo’n grote rol. Op
het niveau van wetgeving des te meer. Belastingen worden immers volop ingezet
als prikkels om gedrag op uiteenlopende terreinen te beïnvloeden. Denk bijvoor‐
beeld aan accijnzen om consumptie van tabak en alcohol te ontmoedigen of aan
btw-verlagingen die het (ver)bouwen van woningen aantrekkelijker maken. In de
uitvoering worden wel symbolische beloningen ingezet, zoals bedankjes, aardig‐
heidjes, complimenten en persoonlijke aandacht. Denk aan een sms-bedankje na
een btw-aangifte, of aan de belofte ‘Doe voor 1 april aangifte, dan krijgt u voor
1 juli bericht.’ Zulke beloningen kunnen de intrinsieke motivatie om iets te doen
een zetje geven, zo blijkt uit veel onderzoek. Immateriële of symbolische belonin‐
gen kunnen stimulerend werken zonder dat het de samenwerking in een licht van
calculatie plaatst.17 Met andere woorden, de homo economicus blijft buiten de
interactie. Bij de keuze voor een ‘beloningsbeleid’ moet de aansluiting tussen
doelgroep en aard van de beloning dus steeds in de gaten worden gehouden.

3.3 De preek: argumenten, informatie, instructies
Belastingen vragen om veel communicatie, want de wetgeving is ingewikkeld en
verandert bovendien voortdurend. Van communicatie wordt veel verwacht. Com‐
municatieprofessionals bij de overheid kennen de lastige opgaven waarvoor
beleidsmakers hen regelmatig stellen. Je kunt weliswaar niet recht praten wat
krom is, maar met (veel) voorlichting kun je moeilijk beleid toch uitleggen, met
hippe campagnes zorg je voor bewustwording en ander gedrag, en voor pijnlijke
maatregelen kun je met de juiste argumenten draagvlak creëren.
Is dat inderdaad zo? Dat valt vaak erg tegen:
– Analyses laten zien dat bij meer dan 80 procent van de factoren die tot beslis‐

singen leiden, kennis of inzicht geen enkele rol speelt.18

16 D. Ariely, Predictably Irrational. The Hidden Forces That Shape Our Decisions, New York: Harper‐
Collins Publishers 2008, p. 70-73.

17 Ariely 2008, p. 76.
18 P. Dolan e.a., Mindspace. Influencing Behaviour through Public Policy, Cabinet Office 2010, p. 15.
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– Brieven en brochures blijven vaak ongelezen. Veel kopers van financiële pro‐
ducten blijken de financiële bijsluiter bijvoorbeeld niet te lezen.19 Op anderen
blijkt de waarschuwing voor een ‘hoog risico’ een onverwachte aantrekkings‐
kracht te hebben. Dat betekent immers een hoge winstkans! Ondertussen
bestaat wel degelijk de kans dat aanbieders de bijsluiter als een disclaimer
beschouwen: we hebben toch duidelijk gewaarschuwd?

– Waar informatie mensen wel bereikt, hoeft dat nog helemaal niet te leiden
tot andere attitudes of ander gedrag. Informatie is in het algemeen een
zwakke bron voor ander of nieuw gedrag.

– De beïnvloedingskracht van argumenten wordt substantieel overschat. Bur‐
gers die boos of ‘tegen’ zijn, zullen door je argumenten alleen maar sterker
overtuigd raken van hun eigen gelijk.

Met andere woorden, waar we onze toevlucht moeten nemen tot de ‘preek’ is vaak
al een moeizame situatie ontstaan. Omgekeerd zien we dat bij veel succesvolle
gedragsinterventies communicatie nauwelijks een rol speelt.

4. Waarom we niet altijd verstandige beslissingen nemen

Het instrumentarium van peen, zweep en preek lijkt een duidelijke voorkeur
bloot te leggen voor bewuste beslissingen en afwegingen. Een boete, een argu‐
ment of een subsidie plaatst ons in een positie dat we bij onszelf te rade gaan over
de vraag: doen of niet doen? Deze voorkeur onthult een kijk op mensen waarbij
dit soort prikkels inderdaad doorslaggevend zijn. Maar een beperkte kritische
beschouwing zoals hierboven laat al zien dat er heel andere factoren vaak een
sterkere invloed hebben op beslissingen van burgers. De vraag is dan of er andere
instrumenten denkbaar zijn, die zich onttrekken aan de beperkingen en ongewen‐
ste bijeffecten van peen, zweep en preek.

Voordat we deze zoektocht beginnen, is het nuttig om het beeld van de mens als
rationele beslisser te relativeren. Heel wat onderzoek heeft laten zien hoe veel
inspanning verstandige keuzes kosten. Denkkracht en zelfdiscipline zijn schaarse
goederen die je zuinig moet inzetten. Anders raakt het brein vermoeid, met als
gevolg dat er van verstandige keuzes niets terechtkomt.20

Volgens de psychologen Kahneman en Tversky kunnen we in het brein twee sys‐
temen onderscheiden: een automatisch systeem (systeem 1), dat weinig energie
kost, en een reflectief systeem (systeem 2), dat veel energie kost.21 Systeem 1 is
dominant, krachtig en altijd actief. Het is de automatische piloot waar we het
grootste deel van onze tijd op vertrouwen. Het maakt ruwe inschattingen, baseert

19 TNS NIPO, De effectiviteit van de Financiële Bijsluiter. Resultaten van onderzoek onder consumenten
(rapportage in opdracht van het ministerie van Financiën), 13 maart 2009.

20 R. Baumeister e.a., ‘Ego Depletion: Is the Active Self a Limited Resource?’, Journal of Personality
and Social Psychology (74) 1998, afl. 5, p. 1252-1265.

21 De termen systeem 1 en systeem 2 zijn bedacht door de psychologen Keith Stanovic en Richard
West, zoals Daniel Kahneman vermeldt in zijn boek Ons feilbare denken. Thinking fast and slow,
Amsterdam: Contact 2011, p. 28.
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zich op eerdere ervaringen en imiteert wat anderen doen. Systeem 2 is nauw‐
keuriger, kritisch en op de lange termijn gericht. Hier worden ‘verstandige’ keu‐
zes voorbereid. Systeem 2 is snel uitgeput. De experimenten van Kahneman en
Tversky laten zien hoe systeem 2 meestal het werk aan systeem 1 overlaat.

In schema:

Automatisch systeem Reflectief systeem

Intuïtief Beheerst

Snel Langzaam

Kost weinig energie Kost veel energie

Associatief Analytisch

Onbewust Volgt regels

Bekwaam Zelfbewust

Het automatische systeem is zeer vatbaar voor allerlei invloeden. Voor verleidin‐
gen van reclamemakers en trucs van verkopers bijvoorbeeld. Het valt niet mee om
je daartegen te verzetten. Niet voor niets zijn er veel hulpmiddelen op de markt
om onze neigingen te bedwingen. Denk maar aan het alcoholslot in je auto, de
maagband of de standaardinstellingen op je telefoon. Het succes van McDonalds
is voor een groot deel gebaseerd op een verzameling verleidingen waar systeem 1
dol op is, en ondertussen het kalm en mild stemmen van systeem 2, bijvoorbeeld
via voorlichting over de waarde die het McDonaldsconcern hecht aan gezonde
leefgewoontes.
Tegenover zulke verleidingen, inclusief indrukwekkende marketingbudgetten,
moet de overheid bescheiden en cerebrale boodschappen stellen over matiging en
gezonde voeding. Kortom, de clash tussen McDonalds en het Voedingscentrum is
een strijd met ongelijke middelen. De peen, de zweep en de preek lijken geijkt
voor systeem 2. Maar verreweg de meeste beslissingen van burgers, ook over
belastingen, ontspringen in systeem 1. Hoe kan de belastingheffer rekening hou‐
den met dat gegeven? Om die vraag te beantwoorden is het nuttig om rekening te
houden met drie fasen in het proces van belastingheffing en -inning.

4.1 Wetgeving
Aan belastingheffing worden drie functies toegekend.22 De eerste is de budget‐
taire functie, het bijeenbrengen van voldoende middelen bestemd voor het uit‐
voeren van overheidstaken. De tweede is de ‘herverdelende functie’. Hierbij wordt
het belastingrecht ingezet om inkomen en vermogen beter te verdelen. De derde
functie is de ‘instrumentele functie’ of ‘regulerende functie’ van het belasting‐
recht. Het gaat daarbij om de inzet van het belastingrecht voor het bereiken van
‘niet-fiscale beleidsdoelstellingen’. Voorbeelden van instrumentalisme kunnen
onder andere worden gevonden op het terrein van het stimuleren van onderne‐
merschap en innovatie, het bevorderen van investeringen en het verbeteren van

22 Boer 2013, p. 13.

82 RegelMaat 2014 (29) 2

Dit artikel van BJu Tijdschriften is gemaakt voor de Rijksoverheid



Hoe de belastingheffer de mens ontdekt

het milieu. Instrumentalisme kan ook worden ingezet voor het ontmoedigen van
financiële risico’s, het gebruik van tabak en alcohol en milieuvervuilend handelen.
Zoals we hiervoor al zagen, gaan financiële prikkels gemakkelijk gepaard met ver‐
lies van de intrinsieke waarde van een activiteit, hetgeen soms leidt tot averechtse
effecten. Dat is reden genoeg om de mogelijkheden kritisch te beschouwen: gaat
dit werkelijk tot een gedragsverandering leiden, hoe duurzaam is deze verande‐
ring, en wat als de financiële prikkel wegvalt?
Waar gekozen wordt voor een fiscale of andere financiële prikkel is het onder
andere belangrijk om inzicht te hebben in framingseffecten. Het blijkt bijvoorbeeld
dat mensen in veel situaties meer moeite doen om een verlies af te wenden dan
om iets te krijgen. Kahneman en Tversky hebben ontdekt dat mensen verliezen
gemiddeld tweemaal zwaarder wegen dan ze winsten waarderen.23 Met andere
woorden: als de financiële prikkel gelijk is, reageren mensen toch anders naarge‐
lang de prikkel als een verlies of als ‘minder winst’ wordt ervaren. Zo wordt door‐
gaans aangenomen dat met een eigen risico voor zorgkosten meer wordt bespaard
dan met een no claim.24 De no claim wordt aan het eind van het jaar uitgekeerd
als minder zorg is afgenomen dan het bedrag van de no claim. Gebruik van zorg
leidt er dus toe dat de ‘winst’ aan het einde van het jaar lager uitvalt. Het eigen
risico voelt daarentegen als een ‘direct verlies’ bij gebruikmaking van de zorg. Dat
wordt als vervelender ervaren dan een lagere no-claimuitkering , die bovendien
later in de tijd plaatsvindt. Economisch gezien zijn beide opties gelijk, maar ook
het Centraal Planbureau (CPB) gaat ervan uit dat met een no claim slechts twee
derde van de gedragseffecten van het eigen risico wordt bereikt.25 We zullen in
paragraaf 5 terugkomen op het wetgevingsaspect van belastinggedrag.

4.2 Uitvoering: processen en methoden
In de uitvoering van belastingregels zijn al heel wat praktijken ontwikkeld die zijn
gebaseerd op analyses van menselijk gedrag. We noemen hier enkele voorbeelden.

Gemak als norm: het OECD-rapport Right from the start ziet gemak als een van de
krachtigste beïnvloeders van nalevingsgedrag, vooral waar dat gedrag gaat over
het voeren van administraties, het invullen van formulieren of het betalen van
schulden. Gemak wordt het meest gediend waar burgers of bedrijven (bijna) niets
hoeven te doen.26 Sinds een aantal jaren vult de Belastingdienst rubrieken voor
de aangifte Inkomstenbelasting van burgers vooraf in. Dat gebeurt op basis van
gegevens die worden aangeleverd door onder andere werkgevers, banken en ver‐
zekeraars. De meeste burgers ervaren dit als een groot gemak. In de terminologie
van de auteurs Thaler en Sunstein is hier sprake van een default, een eenvoudige

23 D. Kahneman & A. Tversky, ‘Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk’, Econometrica
(47) 1979, afl. 2, p. 263-291.

24 J.D. Brilman & H. Nijboer, ‘Het fiscale stelsel vanuit gedragseconomisch perspectief’, Tijdschrift
voor Openbare Financiën 2010, afl. 1, p. 46-54.

25 CPB, Het effect van de invoering van eigen betalingen in de ZFW, 7 oktober 2004.
26 OECD, Right from the start. Influencing the compliance environment for small and medium enter‐

prises, januari 2012, p. 20. Rapport van een onderzoek door de Organisation for Economic
Co-operation and Development (OECD).
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standaard waardoor het bijna vanzelf goed gaat.27 Dat burgers werkelijk ‘niets
doen’ is echter niet het oogmerk van de Belastingdienst: de burger moet de gege‐
vens zorgvuldig controleren en aanvullen. Het triggeren van de aandacht van de
invuller op het juiste moment, maakt daarom deel uit van het ontwerp en de
voorlichtingscampagnes. Oftewel: systeem 2 wordt geactiveerd op momenten dat
het nodig is. Andere voorbeelden van ‘gemak door niets doen’ zijn de automati‐
sche continuering van de voorlopige teruggaaf, en de automatische aanmelding
bij de Belastingdienst van nieuwe ondernemers bij de Belastingdienst. Zulke
defaults brengen ook vragen met zich mee: blijven mensen wel opletten als alles
automatisch verloopt? Wat doet een dergelijke default met de eigen verantwoor‐
delijkheid, en zijn mensen zich daarvan nog voldoende bewust? In de communica‐
tie rond de aangifte wordt op de noodzaak om de vooringevulde gegevens goed te
controleren dan ook nadruk gelegd.

Horizontaal toezicht: het instrument horizontaal toezicht is gebaseerd op samen‐
werking tussen de Belastingdienst en ondernemers aan de hand van afspraken
in convenanten. Die afspraken zien op preventieve, nalevingsondersteunende
maatregelen rond de inrichting van de administratie, de daarvoor gebruikte soft‐
ware, de inzet van een fiscaal adviseur, enzovoort. Daar gaat een uitgebreide
‘compliance-verkenning’ aan vooraf: hoe staat deze ondernemer tegenover belas‐
tingheffing en hoe was zijn aangifte- en betaalgedrag in het verleden?
De minder intensieve controles achteraf die bij deze aanpak horen, doen recht
aan het feit dat verreweg de meeste ondernemers zich aan de regels willen hou‐
den. Daarnaast bevat een ‘horizontale’ benadering veel ingrediënten waarvan we
op basis van inzichten uit de sociale en economische psychologie mogen verwach‐
ten dat ze een positieve uitwerking hebben op compliance. Denk hierbij onder
andere aan het bieden van zekerheid, duidelijkheid, vertrouwen, autonomie,
wederkerigheid en voorspelbaarheid.

Sms-alerts voor de btw-aangifte: ondernemers moeten periodiek hun btw-aangifte
doen. De wet bepaalt dat de uiterste datum niet mag worden overschreden, dan
volgt vrijwel meteen een boete. De Belastingdienst biedt ondernemers sinds enige
tijd de gelegenheid om enkele dagen voor de deadline een sms’je te ontvangen.
Dit eenvoudige middel leidt tot een toename van het aantal tijdige aangiften met
een paar procentpunten.

Gedragsbeïnvloedende voorlichting: in de voorlichtingsactiviteiten van de Belasting‐
dienst staat compliance altijd centraal. In uitingen van de Belastingdienst komt
altijd de belofte van gemak naar voren, ondersteund door sociaal bewijs (‘Belas‐
tingen horen erbij’) en wederkerigheid (‘We hebben de gegevens voor u klaarge‐
zet. Controleert u ze even?’). Via webcare (gebruik van internet en sociale media)
worden signalen en klachten snel opgepikt en omgezet in persoonlijke service en
voorlichting. Daarnaast wordt er bij berichtgeving over toezicht sterk op gelet dat
de Belastingdienst zichtbaar is als een handhaver die erop toeziet dat iedereen

27 R. Thaler & C. Sunstein, Nudge. Improving Decisions about Health, Wealth and Happiness,
New Haven/Londen: Yale University Press 2008.
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zijn of haar verplichtingen nakomt (rechtvaardigheid). Maar dan zonder dat men‐
sen zich persoonlijk bedreigd voelen: in de interactie met burgers en bedrijven
wordt niet gesproken over controles en boetes zolang daar geen concrete aanlei‐
ding voor is.

4.3 Design: middelen en micro-ontwerp
Onze – geheel subjectieve – ervaring is dat in veel geledingen van de overheid
‘beleid en strategie’ meer tot de verbeelding spreken dan ‘producten en middelen’:
een visienota is prestigieuzer dan een formulier. In de wereld van gedragsbeïnvloe‐
ding konden de verhoudingen wel eens omkeren. Daar vinden veranderingen die
ertoe doen plaats in de ‘kelder’, waar de formulieren en brieven worden ontwor‐
pen. In een experiment van het Britse BIT werd in een brief over belastingen ver‐
meld dat ‘de meeste mensen in uw gemeente’ al betaald hadden. Deze simpele
ingreep leidde tot 15 procent meer betalingen. Een opmerking die refereerde aan
het belang van publieke middelen had nauwelijks effect.28

Een ander voorbeeld: experimenten bij onder andere verzekeraars lieten zien dat
het aanzienlijk verschil maakt of klanten aan het begin of aan het einde een ver‐
klaring ondertekenen dat ze het formulier ‘naar waarheid’ invullen. Het blijkt dat
het moeilijker is om een formulier oneerlijk in te vullen als je eerst de verklaring
hebt ondertekend. Dat komt doordat het formulier mensen herinnert aan hun
eigen wens om eerlijk te zijn. Vervolgens is het moeilijk om er niet naar te han‐
delen.29 Ook rondom belastingen wordt op dit moment in verschillende landen,
waaronder Nederland, onderzoek gedaan naar dit fenomeen.

Meer in het algemeen is de rol van ontwerp op gedrag niet te onderschatten.
Dat besef wint bijvoorbeeld terrein in het denken over duurzaamheid. Zo leert
een simpele analyse dat waterkokers veel energie verspillen. Volgens berekenin‐
gen wordt voor één kopje thee gemiddeld 2,4 keer de waterkoker aangezet. Dat
komt doordat we het apparaat inschakelen, een telefoontje aannemen of de mail
checken en vervolgens het hele theewater vergeten. We denken er weer aan als
het niet meer kookt. Opnieuw dan maar ... Ontwerpers die zich bezighouden met
duurzaamheid proberen verspilling tegen te gaan door oplossingen in het ont‐
werp aan te brengen. Een simpele oplossing is hier om de aloude fluittoon terug
te brengen.

Als overheid zijn we gewend om mensen via campagnes bewustzijn bij te brengen
over milieuvriendelijk gedrag. Maar zoals gezegd zijn de mogelijkheden van com‐
municatie beperkt. Als het al tot bewustzijn komt, dan is een gedragseffect nog
lang niet vanzelfsprekend. Onderzoek naar het ontwerp van dingen in de directe
omgeving blijkt vaak wel de sleutel naar effectieve gedragsveranderingen. Denk
maar aan de grootschalige beschikbaarheid van afvalscheidingsbakken.

28 ‘The Nudge Unit – Has It Worked So Far?’, The Guardian 2 mei 2013, <www.theguardian.com/
politics/2013/may/02/nudge-unit-has-it-worked>.

29 L. Shua e.a., ‘Signing at the Beginning Makes Ethics Salient and Decreases Dishonest Self-reports
in Comparison to Signing at the End’, PNAS Early Edition 2012, <pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.
1209746109>.
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5. Wetgeving en belastinggedrag: enkele perspectieven en vragen

Nieuwe perspectieven op de relatie tussen gedrag en beleid leveren nieuwe vragen
en mogelijkheden op. Er is steeds meer relevante en praktijkgerichte kennis
beschikbaar. Tegelijk staan we nog maar aan het begin. Hieronder volgt een greep
uit de onderwerpen waarop we kennis verzamelen en toepassen. Per onderwerp
bespreken we de mogelijke relevantie voor het ontwerp van wetgeving.

5.1 Complexiteit en regelnaleving
Tijdens een leer- en trainingstraject werden ongeveer twintig praktijkcasussen
van de Belastingdienst geanalyseerd. Daarbij werden doelgroepen ingedeeld vol‐
gens een eenvoudig schema aan de hand van de assen ‘willen’ en ‘kunnen’. Zo ont‐
stonden vier basale nalevingssituaties: van willen én kunnen, niet willen maar wel
kunnen, wel willen maar niet kunnen en niet willen en ook niet kunnen.

Figuur 1

Wel kunnen Niet kunnen 

Willen

Niet willen

Een dergelijk perspectief kan ook wetgevers aanknopingspunten bieden. In de
bestudeerde casussen bleken de nalevingsproblemen zich meestal in een of twee
van de geschetste situaties voor te doen. Bij een aantal casussen leek bijvoorbeeld
een sterk verband te bestaan tussen enerzijds complexiteit van regelgeving en
anderzijds fouten en inactiviteit. Bij andere werden veel relatief kleine (bewuste)
overtredingen vermoed, waarbij mogelijk zelfrechtvaardiging een rol speelde: de
regels zijn zo te interpreteren dat het gedrag voor jezelf aanvaardbaar is.
We verwachten door verder onderzoek de situaties te kunnen uitwerken naar een
beperkt aantal typologieën van nalevingsgedrag in een context van regelgeving.
Het zou bijvoorbeeld zinvol kunnen zijn om onderscheid te maken tussen ener‐
zijds onwil die te maken heeft met gevoelens van boosheid en verongelijktheid en
anderzijds onwil die te maken heeft met calculatie en belangenafweging, omdat
dat ons in staat stelt om de interventies nog meer toe te spitsen op de aard van de
doelgroep en zijn gedrag. Typologieën bieden een bril om de achtergrond van
non-compliance sneller te identificeren en om gerichter naar passende maatrege‐
len te zoeken.
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5.2 Piramide of olielamp? De invloed van wetgeving op eerlijkheid
Uit veel onderzoek blijkt een sterk verband tussen de mate waarin belastingregels
en uitvoering als rechtvaardig worden ervaren en de neiging om regels al dan niet
na te leven.30 Ook op andere terreinen is de relatie tussen de ervaren legitimiteit
en de nalevingsbereidheid gelegd.31

Ook uit onderzoek van onder anderen Dan Ariely blijkt dat de meeste mensen
geneigd zijn om regels die ze enigszins kunnen billijken, grotendeels na te leven.
Grotendeels, maar dus niet helemaal. De meeste weggebruikers vinden bijvoor‐
beeld dat je je aan de maximumsnelheid moet houden. Maar ’s avonds laat op een
rustige B-weg negentig rijden vinden de meesten geen punt.
Volgens Ariely houdt eerlijk of oneerlijk gedrag sterk verband met de omstandig‐
heden. Uit zijn onderzoek blijkt dat de meeste mensen geneigd zijn om zich aan
de regels te houden, zelfs als er een kleine of zelfs geen controlekans is.32 Maar
ook blijkt dat onder bepaalde condities de grote meerderheid (een beetje) zal rom‐
melen met de regels. Enkele van deze condities zijn:
– een zekere rekbaarheid of onduidelijkheid in de regels;
– de mogelijkheid om ‘met mate’ te overtreden;
– de mogelijkheid om het gedrag voor jezelf te rechtvaardigen;
– voorbeeldgedrag van anderen.

In het algemeen blijft het bij kleine overtredingen, zegt Ariely. Impulsen voor
sjoemelgedrag zijn de wens om zichzelf niet tekort te doen ten opzichte van ande‐
ren. Maar ook de wens om zichzelf als goed en eerlijk te zien speelt een belang‐
rijke rol, waardoor het rommelen zich per saldo veelal beperkt tot kleine voorde‐
len. Maar alle beetjes kunnen veel harder optellen dan de ‘keiharde fraude’ van
een kleine groep hardnekkige fraudeurs. Uit zulke onderzoeken ontstaat eerder
het beeld van een olielamp dan van een piramide, waarbij de top fraudeert en de
basis keurig naleeft. Als de situatie oneerlijk gedrag in de hand werkt, zal een
grote groep een klein beetje frauderen, een kleine groep heel erg frauderen, en
een even kleine groep helemaal niet frauderen.
Een belangrijke vaststelling in zulk onderzoek is dat burgers een soort ‘innerlijke
toets’ op de regels loslaten. Zelfrechtvaardiging is een cruciale toetssteen, krachti‐
ger dan bijvoorbeeld controlekans. Wie van zichzelf vindt dat hij of zij handelt in
de geest van de regels, zal zich enige ruimte om te rommelen toestaan.
Dat soort informatie is van belang voor wetgevers en uitvoerders, omdat som‐
mige regels meer rommelruimte bieden dan andere. Met name regelgeving die
onduidelijk is of ruimte geeft voor verschillende interpretaties lijkt die ruimte te
verschaffen. Op die manier lijkt er een verband te bestaan tussen complexiteit en
‘interpreteerbaarheid’ van regels enerzijds en gedragskeuzes anderzijds. Ingewik‐
kelde regels zorgen dus niet alleen voor fouten en inertie, ze bieden ook kansen
om ‘sjoemelgedrag’ op kleine schaal te rechtvaardigen. Bij belastingen valt hier

30 OECD 2010, p. 27-28.
31 M.L. Hertogh, ‘Wat weten en vinden burgers van het recht?’, in: M. Hertogh & H. Weijers (red.),

Recht van onderop. Antwoorden uit de rechtssociologie, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2011.
32 D. Ariely, The (Honest) Truth about Dishonesty: How We Lie to Everyone – Especially Ourselves,

New York: HarperCollins Publishers 2012.
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bijvoorbeeld te denken aan de toepassing van verschillende btw-tarieven op pro‐
ducten waar het onderscheid voor ondernemers niet evident is. Dat kan er mak‐
kelijk toe leiden dat het lage btw-tarief op grote schaal wordt toegepast, waar het
hoge tarief vereist is. Ondernemers kunnen hier deels bewust een regel overtre‐
den zonder voor zichzelf het gevoel te hebben een norm te overschrijden.

5.3 Stoppen of doorgaan: soorten gedrag
Een andere dimensie is het type gedrag dat wordt gevraagd van doelgroepen.
Ergens mee stoppen, bijvoorbeeld roken of lege blikjes op straat gooien, is een
andere opgave dan elk kwartaal een btw-aangifte doen. Uit gedragswetenschap‐
pelijke literatuur kunnen we opmaken dat het zinvol is om onderscheid te maken
in de benadering van verschillende typen gedrag. Grofweg kunnen we de volgende
typen onderscheiden.33

– Nieuw gedrag: hierbij is het wegnemen van onzekerheid, inertie, onbekend‐
heid en weerstand vaak onderdeel van een interventie.

– Gewoontegedrag: om gewoontes te veranderen zijn sterke triggers, eenvou‐
dige nieuwe routines en beloningen voor nieuwe gewoontes nodig.

– Eenmalig gedrag: succesvolle strategieën bevatten dikwijls een combinatie
van motiverende prikkels en simpele acties.

– Duurzaam gedrag: om gedrag duurzaam te veranderen zijn ook weer motive‐
rende prikkels en eenvoud vereist. Vaak is het goed om hierbij extrinsieke
motivatoren (boetes, financiële beloningen) weg te laten.

– Stopgedrag: hier zien we dikwijls een combinatie van motiverende prikkels
(zoals milde fear appeals) en haalbare alternatieven.

Ook in het proces van wetgeving kan het helpen om onderscheid te maken tussen
verschillende soorten gedrag. Dat kan bijvoorbeeld helpen om een prognose te
maken van de mate waarin krachtige financiële incentives, zoals boetes of subsi‐
dies, hun doel zullen bereiken. Als wetgeving wordt toegepast in het kader van
beleid dat is gericht op duurzame gedragsverandering, kan worden nagegaan
welke effecten financiële prikkels zullen hebben op de intrinsieke motivatie en
gewoontevorming. Onderzoek naar verkeersboetes laat bijvoorbeeld zien dat boe‐
tes geen effect hebben op de intentie om rijgedrag te veranderen.34

5.4 Weerstanden identificeren
Kennis uit gedrags- en neurowetenschappen helpt om uitingen en gedragingen
vooraf te toetsen. Een belangrijke toets is de vraag of uitingen of handelingen van
de Belastingdienst ongenoegen of weerstand veroorzaken. Een van de modellen
die hierbij kunnen worden gebruikt, is het SCARF-model van David Rock. Rock
onderscheidt vijf soorten bedreigingen die afweerreacties bij mensen losmaken.

33 B.J. Fogg & J. Hreha, ‘Behavior Wizard: A Method for Matching Target Behaviors with Solutions,
in: PERSUASIVE’10. Proceedings of the 5th International Conference on Persuasive Technology, 2010,
p. 117-131.

34 M. Hertogh, H. Winter & L. Schudde, ‘Een factuurtje uit Leeuwarden’. De invloed van legitimiteit op
het nalevings- en betalingsgedrag van CJIB-debiteuren (rapportage in opdracht van het Centraal
Justitieel Incassobureau (CJIB)), 2012.
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Deze vijf begrippen (die samen het acroniem SCARF vormen) bieden een handig
hulpmiddel om communicatie, maar ook andere beleidsinterventies en wetgeving
te testen:35

– Status: dit betreft de ‘belangrijkheid’ van mensen ten opzichte van anderen,
de plaats in de groep. Een afname van de status wordt al heel snel ervaren,
bijvoorbeeld als iemand wordt geconfronteerd met een autoritaire toon of
een boete door de overheid.

– Certainty: het mensenbrein is er voortdurend op gericht de nabije toekomst
te voorspellen, zich daarbij baserend op eerdere ervaringen. We zoeken zo
veel mogelijk zekerheid. Als wij onzekerheid ervaren, kunnen we onbedoeld
irrationeel gaan handelen. Eigen onderzoek van de Belastingdienst leer dat
belastingen vaak gevoelens van onzekerheid opleveren. Doe ik het juist?
Waarom duurt het zo lang? Wat gaat er gebeuren? Een gevoel van zekerheid
is juist heel belonend. Daarom is het belangrijk om rond belastingen veel
voorspelbaarheid, bevestiging, duidelijke termijnen en snelle feedback te
organiseren. Op het niveau van wetgeving valt hier onder andere te denken
aan de mate van complexiteit van regels; weten mensen straks waar ze aan
toe zijn?

– Autonomy: dit domein gaat over de vraag in hoeverre we menen dat we onze
omgeving kunnen beheersen, eigen keuzes, eigen handelingsruimte hebben.
Een gevoel van gevangenschap is hoogst destructief voor ons welzijn en zelfs
voor onze fysieke gezondheid. Zo roept ‘gemicromanaged’ worden een sterk
gevoel van bedreiging bij mensen op. Bij belastingen is het verplichtende
karakter al snel een bedreiging voor de autonomie. Uit eigen casuïstiek weten
we dat een brief die begint met ‘U moet ...’ al wrevel wekt. Er kan echter heel
wat aan worden gedaan: afspraken met ondernemers in het kader van hori‐
zontaal toezicht, keuzes in betalingstermijnen, een persoonlijk domein (site)
waar je snel dingen kunt raadplegen en regelen op het moment dat het jou
uitkomt.

– Relatedness: we zijn sociale wezens en hebben anderen nodig in ons leven. We
vormen graag clubs van allerlei aard, we willen ergens bij horen. De mogelijk‐
heid buitengesloten te worden roept grote angst bij ons op. Ook de behoefte
aan veilig menselijk contact zit heel diep. Hoort de ander bij de groep of valt
hij of zij erbuiten? Is de andere een vriend of een vijand? We vertrouwen
iemand die we tot onze groep rekenen eerder dan mensen daarbuiten. Over‐
heidsinstanties zijn voor een aanzienlijke groep burgers onvertrouwd en
enigszins onheilspellend. Daar valt rekening mee te houden door onder
andere eenvoudige taal te gebruiken, toegankelijke dienstverlening te organi‐
seren en door waar nodig samen te werken met partijen die dicht bij de doel‐
groep staan.

– Fairness: heel wat studies laten zien dat eerlijk delen op zichzelf belonend is,
onafhankelijk van andere factoren. We hebben grote behoefte aan een recht‐
vaardige behandeling. Een onrechtvaardige behandeling, van onszelf of ande‐

35 D. Rock, ‘SCARF: A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others’, Neuro‐
Leadership Journal 2008, afl. 1.
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ren, genereert een sterk gevoel van bedreiging en zelfs van walging, en kan
leiden tot woedende reacties, sabotage, en erger. Er is niet veel voor nodig om
een gevoel van onrechtvaardigheid bij ons op te roepen. We zagen eerder al
hoe dit een rol speelt bij belastingheffing, en hoe de Belastingdienst in com‐
municatie onderstreept dat dezelfde regels voor iedereen worden toegepast.
Op het niveau van wetgeving is een belangrijke vraag of de regels zélf als
rechtvaardig worden gezien. Rond belastingen valt bijvoorbeeld te denken
aan discussies of accijnzen werkelijk bedoeld zijn om gedragsdoelen te verwe‐
zenlijken of ‘alleen maar om de staatskas te spekken’.

6. Gedragsinzichten verantwoord toepassen: normering gevraagd

Over het antwoord op de vraag of de overheid door het toepassen van gedrags‐
inzichten mensen in de richting van de gewenste beleidskoers mag sturen lopen
de meningen uiteen. Tussen ‘zeker niet’ en ‘natuurlijk wel’ zit een groot terrein
dat nadere verkenning behoeft. Normen zijn vereist om te waarborgen dat er
geen hellend vlak ontstaat. Deze normen zullen onder andere moeten gaan over
nut voor burgers, keuzevrijheid en transparantie door de overheid. Ondertussen
kunnen drie vuistregels al aardig helpen. Ze zijn grotendeels ontleend aan Thaler
en Sunstein:
– De nieuwjaarstest: belangrijke vraag is of een overheidsduwtje ingaat tegen

wat mensen eigenlijk zouden willen kiezen, als ze er even over zouden na‐
denken. Volgens Thaler en Sunstein zijn er heel wat gedragingen waarbij je
vrijwel zeker kunt zijn dat dit niet het geval is. Om erachter te komen kun je
de nieuwjaarstest doen. Stel je voor dat burgers zich op oudejaarsavond voor‐
nemens maken voor het nieuwe jaar. Is het redelijkerwijs denkbaar dat ze
wensen: ‘Dit jaar wil ik meer roken dan vorig jaar’ of ‘Dit jaar wil ik een
woekerpolis.’ Als het antwoord op die vraag ‘nee’ is, dan mag een nudge best
worden overwogen.

– De publicity-test: dit principe berust op transparantie en de wijze waarop de
overheid keuzes verantwoordt. Het wordt door Thaler en Sunstein als volgt
verwoord met een verwijzing naar rechtsfilosoof Rawls: ‘In its simplest form,
the publicity principle bans government from selecting a policy that it would
not be able or willing to defend publicly to its own citizens.’36

– Low-cost opt-out: dit principe is bedoeld om keuzevrijheid te waarborgen door
als eis te stellen dat het mogelijk is om iets anders te kiezen dan wat wordt
aanbevolen, en dat een keuze die gemaakt is op basis van een nudge achteraf
makkelijk ongedaan kan worden gemaakt. Kun je bijvoorbeeld een jaarabon‐
nement dat automatisch wordt verlengd, alsnog stopzetten?

Zelfs als we sceptisch staan tegenover de gedachte van een beïnvloedende over‐
heid, is kennis over de achtergronden ervan onontbeerlijk voor beleidsmakers,
wetgevers en uitvoerders. Al was het maar omdat het onmogelijk is om niet te
‘psychologiseren’. Je zult bijvoorbeeld altijd een bepaalde inrichting van je

36 Thaler & Sunstein 2008, p. 244.
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bedrijfsrestaurant moeten kiezen, waarbij sommige producten meer dan andere
voor het grijpen liggen. Bij belastingen kun je kiezen voor een automatische
teruggaaf of een formulier dat burgers op hun eigen initiatief moeten inzenden.
Al zulke keuzes hebben een stevige impact op gedrag van burgers. Of je nu vindt
dat sturing op basis van gedragswetenschappelijke inzichten mag of niet, je kunt ken‐
nis over de relatie tussen gedrag en beleid niet links laten liggen. Juist als je vindt
dat een beïnvloedende overheid taboe zou moeten zijn, zul je je moeten verdiepen
in hoe beïnvloeding werkt.

7. Besluit

Rijkgeschakeerde verbeeldingen van burgers en hun gedrag helpen om beleid een‐
voudiger uit te voeren, op een manier die goedkoper en prettiger is. Wie beleid
ontwerpt, doet er goed aan beelden van wat mensen horen te doen, te contrasteren
met wat mensen van nature werkelijk doen. Dan blijkt telkens dat de werkelijkheid
grilliger en rommeliger is dan de beleidsmodellen, maar niet geheel onvoorspel‐
baar. In veel situaties is het creëren van eenvoud, service en een persoonlijke
benadering het halve werk. De Belastingdienst kan het inderdaad makkelijker
maken, en daarmee is een wereld te winnen. Bij het ontwerp van processen en
middelen valt daarnaast een rijk scala aan inzichten te benutten die kunnen zor‐
gen voor meer naleving, lagere kosten en een goed contact met burgers en onder‐
nemers.
Ook op het niveau van wetgeving kan kennis over wat mensen werkelijk doen en
hoe ze keuzes maken rond wel of niet naleven van regels, zorgen voor meer
gerichte en effectieve regels. Die kennis kan helpen te voorspellen of instrumen‐
tele belastingen als incentives inderdaad de gewenste uitwerking zullen hebben.
En hij kan meer in het algemeen helpen om na te gaan of het ontwerp van belas‐
tingregels bijdraagt aan de gewenste gedragingen.
Tot slot hebben we gezien dat het inzetten van technieken op basis van psycholo‐
gische inzichten vraagt om normering. Een overheid die het gedrag van burgers
van dichtbij bestudeert, zal ook haar eigen gedrag zichtbaar moeten maken en
kunnen verantwoorden.
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