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Nederlandsee samenvatting (Summary in Dutch) 

Dee kern van dit proefschrift is een analyse van de informele sector. Hoewel het doel is een 

bijdragee te leveren aan het algemene begrip dat wij hebben van de informele sector en van de 

motivatiee van individuen eraan deel te nemen, richt de studie zich met name op de informele 

sectorr in landen die in de overgangsfase verkeren tussen een planeconomie en een 

markteconomiee (transitie landen). Voor de studie werd een specifiek land geselecteerd dat in 

dezee overgangsfase verkeert, namelijk Albanië. Tenslotte, hoewel het proefschrift ingaat op 

dee informele sector in het algemeen, richt deze studie zich met name op belastingontduiking. 

Hett proefschrift begint met een uiteenzetting van de belangrijkste doelen, motivering en 

empirischee methoden in hoofdstuk een. In hoofdstuk twee volgt een literatuuroverzicht van de 

informelee sector in ontwikkelde, ontwikkelende en transitie-landen. Het hoofddoel van dit 

hoofdstukk is tweeledig: (1) het verschaffen van een algemeen overzicht van de bijdragen over 

dee informele sector aan de literatuur; en (2) een vergelijking van deze bijdragen tussen twee 

institutioneell verschillende typen landen: ontwikkelde en minder ontwikkelde (ontwikkelende 

landenn en transitie-landen). Gezien de specifieke casestudy (een land in de overgangsfase) en 

hett specifieke aspect van de informele sector (belastingontduiking), wordt aan deze beide 

componentenn bijzondere aandacht besteed bij de beschrijving en de analyse van de literatuur. 

Hett hoofdstuk laat zien dat de informele sector een divers verschijnsel is. Hoewel velen 

ditt als een probleem ervaren, concludeert hoofdstuk 2 dat dit niet het geval hoeft te zijn, als 

wee ons maar van de verschillen bewust zijn en deze respecteren. Daarnaast zijn sommige van 

dee criteria die gebruikt worden om de informele sector te definiëren, voor beide groepen 

landenn verschillend. Deze variatie blijkt het duidelijkst ten aanzien van het criterium 

'overleven'.. Hiermee wordt bedoeld dat, in tegenstelling tot studies in ontwikkelde landen, 
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onderzoekk in minder ontwikkelde landen heeft aangetoond dat de informele sector daar vaker 

gezienn wordt als een mogelijkheid om te overleven. Als gevolg hiervan wordt de informele 

sectorr in ontwikkelde landen vaak gekenmerkt door zijn mogelijkheden voor economische 

investeringenn en groei, evenals door inkomensniveaus die vergelijkbaar zijn met die in de 

formelee sector. In minder ontwikkelde landen wijzen de kenmerken van de informele sector 

opp het tegenovergestelde. Ook wordt een verschil opgemerkt in de theorieën die proberen 

informelee economische activiteiten te verklaren. Dit verschil is vooral het gevolg van 

verschillendee institutionele kenmerken die deze groepen landen karakteriseren. In dit verband 

wordt,, als een belangrijk element van de verschillen tussen landen, een duidelijke relatie 

gelegdd tussen formele en informele instituties. Deze relatie bepaalt op haar beurt de richting 

waarinn de informele sector zich ontwikkelt. Met betrekking tot de kwantitatieve analyse 

hebbenn diverse literatuurstudies gepoogd de omvang van de informele sector te schatten door 

hett toepassen van verschillende methoden binnen twee hoofdbenaderingen: de indirecte en de 

directee benadering. Het verkregen resultaat toont aan dat de omvang van de informele sector 

inn minder ontwikkelde landen groter is dan in ontwikkelde landen. Tenslotte wordt in 

hoofdstukk 2 een conclusie getrokken met betrekking tot de 'beste' reactie op de informele 

sector.. Op basis van de positieve implicaties ervan op de korte termijn, maar negatieve 

gevolgenn voor de lange termijn, wordt de integratie van de informele sector in de formele 

sectorr als een noodzaak gezien. De houding van de staat ten opzichte van de informele sector 

vertoontt in de twee groepen landen specifieke patronen. Terwijl de meeste ontwikkelde 

landenn in de eindfase zijn van hun pogingen om de informele sector te integreren in de 

formelee economie, zijn de minder ontwikkelde landen nog steeds in de fase waarin zij de 

informelee sector hetzij tolereren, hetzij bestrijden. 

Hoofdstukk drie biedt een illustratief voorbeeld van enkele van de argumenten die in het 

literatuuroverzichtt naar voren komen met betrekking tot een land in de overgangsfase. Dit 

hoofdstukk heeft als doel de meest voorkomende voorwaarden te beschrijven waaronder de 

informelee sector in een transitie land (in dit geval Albanië) kan ontstaan. De gevolgen van 

dezee voorwaarden worden weerspiegeld in the diverse verschijningsvormen van de informele 

sectorr in dit land, waarvan er in dit hoofdstuk slechts twee worden geanalyseerd. Deze twee 

zijnn het voorkomen van Financiële piramidespelen en de straathandel. De analyses zijn 
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gebaseerdd op de schaarse gegevens ten aanzien van beide aspecten van de informele sector in 

Albanië.. Deze twee voorbeelden tonen het belang aan van de informele sector in een land in 

dee transitiefase. Enerzijds waren er negatieve gevolgen van de piramidespelen voor het 

banksysteem,, de politieke stabiliteit en de sociale kosten voor de Albanezen in het algemeen. 

Anderzijdss blijkt de straathandel economische en politieke steun te bieden tijdens de 

moeilijkee jaren van overgang. De straathandel kan echter op lange termijn ook negatieve 

implicatiess hebben, zoals belastingontduiking als gevolg van niet geregistreerde activiteiten, 

eenn gebrek aan publieke goederen als gevolg van financiële verliezen in staatsinkomsten, en 

misleidendee statistische gegevens als gevolg van de vertekening van de belangrijkste 

economischee indicatoren. Dit hoofdstuk concludeert dat, als gevolg van dit alles, de 

tegenargumentenn over het geheel genomen zwaarder wegen dan de argumenten ten voordele, 

zodatt de informele sector geformaliseerd dient te worden. Dit hoofdstuk erkent dat deze 

formaliseringg slechts kan plaatsvinden in een omgeving met een adequate en efficiënte 

institutionelee kader en met de mechanismen om het af te dwingen. 

Hett onderzoek in hoofdstuk vier is vooral geïnspireerd door een van de belangrijkste 

conclusiess uit het literatuuroverzicht in hoofdstuk twee, namelijk dat de informele sector in 

eenn ontwikkeld land wezenlijk andere kenmerken heeft dan in een land in transitie. In 

hoofdstukk vier wordt dit empirisch getoetst op het niveau van individueel gedrag. Het 

oorspronkelijkee doel is het individuele keuzen met betrekking tot belastingontduiking te 

bestuderen.. Een bijkomend doel is deze studie uit te voeren in twee verschillende typen 

landen:: Albanië, een land in transitie, en Nederland, een ontwikkeld land. Het uiteindelijke 

strevenn is de bestudering van de afzonderlijke niveaus van belastingontduiking in deze twee 

landen,, door een beter begrip van het individuele gedragspatroon met betrekking tot 

belastingontduiking.. Om dit te bereiken wordt in dit hoofdstuk de experimentele 

laboratoriummethodee gebruikt. Deze benadering biedt de unieke gelegenheid de houding van 

individuenn ten aanzien van belastingmoraal te bestuderen, waarbij vele verschillen tussen de 

landenn (die anders mogelijk de omstandigheden zouden kunnen beïnvloeden die deze houding 

bepalen)) constant worden gehouden. 

Inn Albanië zijn de experimenten uitgevoerd in de 'Harry Fultz' middelbare school in 

Tiranaa (met leerlingen en leraren), en in de Economische Faculteit van de Universiteit van 
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Tiranaa (met studenten, docenten en niet-wetenschappelijk personeel). In Nederland werden de 

experimentenn uitgevoerd in het 'Vossius Gymnasium', een middelbare school in Amsterdam, 

enn in het CREED laboratorium van de Universiteit van Amsterdam, met vergelijkbare 

groepenn deelnemers als in Albanië. 

Dee experimenten zijn zodanig ontworpen dat de deelnemers niet weten dat zij over 

belastingenn gaan.133 Het ontwerp bestaat uit de volgende onderdelen. In drie van de in totaal 

achtt aparte rondes wordt alleen het individuele inkomen van de proefpersonen vastgesteld. 

Ditt blijft onbekend voor degene die het experiment uitvoert en voor de andere deelnemers. In 

dee andere vijf rondes moeten de proefpersonen kiezen tussen een willekeurig 'geregistreerd' 

inkomen,, waarvan de hoogte zeker bekend zal worden aan de uitvoerder van het experiment, 

enn een willekeurig 'ongeregistreerd' inkomen, waarvan alleen een kans bestaat dat het bekend 

zall worden aan de uitvoerder van het experiment na eventuele belastingcontrole. Nadat het 

werkelijkee inkomen is vastgesteld, moeten de deelnemers het opgeven en dienovereenkomstig 

belastingg betalen. Als belastingcontrole plaatsvindt, moeten ze een boete betalen als ze te 

weinigg hebben opgegeven. Als ze teveel hebben opgegeven, krijgen ze geen boete. In de 

meestee experimentele sessies wordt een publiek goed verschaft door de belastingopbrengsten 

binnenn een groep van vier leden op te tellen en het bedrag vervolgens gelijkelijk over de 

groepsledenn te verdelen.134 Dit ontwerp heeft dezelfde basiskenmerken met betrekking tot 

belastingtarief,, controlekans, en boete als het meeste experimentele onderzoek naar 

belastingontduiking.. Dit ontwerp heeft echter drie nieuwe kenmerken. Eén ervan is reeds 

genoemdd en houdt verband met de vergelijking van het gedrag ten aanzien van belasting

ontduikingg tussen een ontwikkeld land en een land in transitie. De tweede is de nieuwe 

laboratoriumsituatie,, waarin de proefpersonen kunnen kiezen tussen een 'geregistreerd' en 

eenn 'ongeregistreerd' inkomen. Dit element is belangrijk, het experiment benadert hierdoor 

meerr de werkelijkheid, waar individuen geconfronteerd worden met de keuze tussen voor een 

werkgeverr werken (die de inkomsten van zijn/haar werknemers aan de belastingautoriteiten 

doorgeeft),, of bijvoorbeeld in een eigen bedrijf (wat betekent dat zij zelf aangifte moeten 

doenn van hun inkomsten). De keuze tussen deze beide mogelijkheden bepaalt hun 

inkomenstypee (respectievelijk geregistreerd of ongeregistreerd). Het derde onderscheidende 

1333 Zo werd het woord 'belasting' nooit in de instructies genoemd. Altijd werd de uitdrukking 'bijdrage aan een 
fonds'' gebruikt. Voor meer informatie, zie Appendix 4.1. 
1344 De twaalf deelnemers aan elke sessie worden onderverdeeld in drie groepen van 4 personen. 
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kenmerkk is de vergelijking van het gedrag met betrekking tot belastingontduiking niet alleen 

tussenn landen, maar ook tussen verschillende groepen deelnemers binnen ieder land. 

Dee eerste onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk aan de orde komt betreft de factoren die 

dee inkomenskeuze bepalen. Deze wordt onderzocht door middel van verschillende 

experimentelee 'condities', zoals verschillende kansen op controle of het al dan niet verschaffen 

vann een publiek goed. Elke situatie is onderzocht in beide landen. Het experimentele resultaat 

toontt aan dat de mogelijkheid om belastingen te ontduiken en het verschaffen van een publiek 

goedd het aantal keuzen voor een 'ongeregistreerd' inkomen verhoogt. Indien wordt gekozen 

voorr het 'ongeregistreerde' inkomen, wordt deze beslissing niet beïnvloed door de 

verschillendee controlekansen. Er blijken geen verschillen te bestaan tussen de landen of 

groepenn binnen de landen. 

Dee tweede onderzoeksvraag betreft het wel of niet betalen van belastingen. De 

belangrijkstee uitkomsten laten zowel verschillen zien per conditie als verschillen tussen de 

landenn en groepen. De belangrijkste uitkomsten zijn als volgt: als voor een 'geregistreerd' 

inkomenn wordt gekozen vindt er geen ontduiking plaats. Als voor een 'ongeregistreerd' 

inkomenn wordt gekozen worden de belastingen lang niet altijd betaald. Een kleinere kans op 

controlee leidt tot meer belastingontduiking. Hoewel een te lage inkomensaangifte vaker 

voorkomtt dan een te hoge, wordt het laatste wel waargenomen. Daarnaast gaat het in 

sommigee gevallen van te lage aangifte om een inkomen groter dan 0 na belastingontduiking, 

inn tegenstelling tot wat de theorie beweert. Bovendien kiezen veel proefpersonen een inkomen 

waarbijj belastingontduiking mogelijk is, maar geven hun inkomen correct op. Hierbij komen 

verschillenn voor tussen de landen en tussen groepen. Albanese deelnemers ontduiken minder 

vaakk belastingen dan de Nederlandse deelnemers, en scholieren en studenten ontduiken vaker 

belastingenn dan andere groepen. In het algemeen geldt dat verschillen tussen groepen binnen 

eenn land minstens zo groot zijn als verschillen tussen beide landen. Sommige uitkomsten 

wordenn nader getoetst door middel van regressies. De additionele resultaten laten zien dat 

vrouwenn minder vaak belasting ontduiken dan mannen, en dat personen met een hoog 

inkomenn vaker belasting ontduiken. 

Dee derde onderzoeksvraag luidt als volgt: vindt de beslissing over de inkomstenbron 

gelijktijdigg plaats met de beslissing om belastingen te ontduiken? Deze vraag wordt getoetst 

mett behulp van regressieanalyse van de uitkomst van een enkele ronde. Er wordt aangetoond 



222 2 

datt individuele beslissingen over inkomenssoort niet los kunnen worden gezien van 

beslissingenn over belastingontduiking. 

Hoofdstukk vier eindigt met de conclusie dat wanneer belastingontduiking mogelijk 

wordtt gemaakt, sommige individuen hier gebruik van maken (door de keuze voor het 

ongeregistreerdee inkomen), ongeacht of zij Albanees zijn of Nederlands. Landen en groepen 

latenn alleen significante verschillen zien wat betreft belastingnakoming zelf. De verschillen 

tussenn instituties in Albanië en Nederland worden in de experimenten weggenomen. De 

algemenee veronderstelling is dat belastingontduiking hoger is in Albanië in vergelijking tot 

Nederland.. Dit hoofdstuk laat zien dat dit niet wordt veroorzaakt door verschillen in sociale 

normenn of cultuur. Blijkbaar ligt de oorzaak in verschillen in instituties. 

Hoofdstukk vijf geeft een kritische bespreking van veldonderzoek als de tweede empirische 

methodee die in dit proefschrift wordt gebruikt om belastingontduiking te bestuderen. Deze 

benaderingg heeft als doel het vergaren van informatie over de mate van en de bepalende 

factorenn voor belastingontduiking in Albanië. Het veldonderzoek is uitgevoerd bij een 

representatievee steekproef van huishoudens in het stedelijk gebied van de hoofdstad Tirana. 

Mett als uitgangspunt de kenmerken van de regio en de populatie streeft dit hoofdstuk naar een 

geschiktee keuze tussen verschillende methoden van onderzoek, zoals 'observatie', 'interview' 

enn 'enquête'. Vergelijkende analyse geeft aan dat de meest geschikte methode - logistieke, 

financiëlee en methodologische kwesties in aanmerking genomen- bestaat uit de zelf ingevulde 

enquête;; een combinatie van persoonlijke contacten en ingevulde vragenlijsten. De 

belangrijkstee kenmerken van het onderzoek zijn als volgt. De geografisch willekeurige 

selectiee van 1.500 huishoudens in Tirana leverde een respons op van 89,3 %, wat een indicatie 

iss voor de representativiteit van de data uit dit onderzoek voor de gehele bevolking van 

Tirana.. Bovendien bleek de gebruikte methode na evaluatie betrouwbaar en valide. 

Ditt hoofdstuk beschrijft ook enkele kenmerken van de steekproefpopulatie. Deze 

kenmerkenn hebben zowel betrekking op de respondent van de enquête (de kostwinnaar) als op 

hett huishouden zelf. Het resultaat toont dat het percentage vrouwelijke kostwinnaars relatief 

hoogg is, ongeveer 26%. Een meerderheid van de respondenten, 81,5%, is getrouwd (of 

samenwonend)) en heeft thuiswonende kinderen. 87,3% van de kostwinnaars verricht betaalde 

arbeid.. 22,1% geeft zelfstandig ondernemerschap op als beroep. Het gemiddelde huishouden 
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bestaatt uit 4,3 personen. Ongeveer twee leden per huishouden hebben een betaalde baan. 

20,5%% van de huishoudens heeft ten minste één familielid dat in het buitenland verblijft en 

henn financieel ondersteunt. Het individuele bruto en netto maandloon van de voornaamste 

inkomstenn verdiener omvat ongeveer 66% van respectievelijk het bruto en netto 

maandinkomenn van het huishouden. Tenslotte tonen de data aan dat er een grote 

inkomensongelijkheidd bestaat binnen de steekproefpopulatie. 

Hoofdstukk zes biedt een uitvoerige analyse van de data uit het veldonderzoek. Dit dient als 

aanvullingg op de experimentele resultaten met betrekking tot de factoren die de individuele 

motievenn voor belastingontduiking bepalen. Terwijl in de experimentele benadering deze 

motievenn worden bestudeerd in een gecontroleerde omgeving, biedt het veldonderzoek een 

grotee dataset die informatie bevat over ontduiking in 'de werkelijkheid'. De data worden 

geanalyseerdd in relatie tot de achtergrond en houding van het individu en het huishouden. De 

analysee onderscheidt drie soorten belastingontduiking: (1) ontduiking van inkomsten

belasting;; (2) ontduiking van belastingen op inkomsten uit de eigen onderneming; en (3) ont

duikingg van sociale premies. 

Hett hoofdstuk bespreekt eerst de mate van belastingontduiking in het veldonderzoek, en 

geeftt enkele belastingkenmerken van de steekproefpopulatie, waarvan tevens de 

betrouwbaarheidd wordt onderzocht. De betrouwbaarheid wordt vooral vastgesteld door te 

testenn op verschillen tussen de vijf gebieden in Tirana (waar het onderzoek is uitgevoerd) met 

betrekkingg tot de hoogte van de verschillende soorten belastingontduiking. Het blijkt dat de 

informatiee over belastingontduiking betrouwbaar te noemen is. 

Aangezienn het stellen van rechtstreekse vragen over belastingontduiking lastig is, zijn 

verschillendee items in de vragenlijst zodanig geformuleerd dat ze indirect informatie 

verschaffenn over de drie soorten ontduiking. Nadat deze informatie is geanalyseerd en 

samengevoegd,, vormt het de basis voor het construeren van de drie belangrijkste variabelen 

diee in dit hoofdstuk worden gebruikt (die de drie soorten belastingontduiking weergeven). 

Dezee variabelen laten zien dat er bij 38,6% van de respondenten die hiervoor belastingplichtig 

zijnn tenminste één indicatie aanwezig is van ontduiking van particuliere inkomstenbelasting; 

56,5%% van betrokkenen heeft tenminste één indicatie van ontduiking van belastingen op 

ondernemingsinkomsten;; en 30,7% van degenen die sociale premies zouden moeten betalen 
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heeftt tenminste één indicatie van ontduiking hiervan. Statistische toetsing laat significante 

verschillenn zien tussen deze drie niveaus van ontduiking. 

Dee hoofdvraag van het onderzoek dat in dit hoofdstuk wordt beschreven, betreft de 

bepalendee factoren voor belastingontduiking. Allereerst wordt het effect van 

achtergrondinformatiee over het individu op de individuele mate van belastingontduiking 

bekeken.. Hiervoor worden verschillende hypothesen over deze relatie getoetst, waarbij 

gebruikk wordt gemaakt van twee regressiemodellen, een Logit- en een Ordered Probitmodel. 

Dee resultaten van beide modellen vertonen grote overeenkomsten en wijzen op het volgende: 

(1)) Vrouwelijke zelfstandige ondernemers ontduiken minder vaak de belasting op 

ondernemingsinkomstenn dan mannelijke; (2) huishoudens met meerdere in het buitenland 

woonachtigee leden (die financiële steun verlenen) ontduiken de particuliere 

inkomstenbelastingg minder vaak, maar de belasting op ondernemingsinkomsten juist vaker; 

(3)) werknemers in de overheids- en particuliere sector met een arbeidscontract ontduiken 

minderr vaak de particuliere inkomstenbelasting en sociale premies dan werknemers in de 

particulieree sector zonder arbeidscontract; (4) respondenten wiens werkzaamheden 

gelegenheidd bieden tot belastingontduiking, ontduiken inderdaad vaker de particuliere 

inkomstenbelastingg en sociale premies (arbeiders en zakenmensen bijvoorbeeld); (5) de drie 

typenn belastingontduiking komen vaker voor bij mensen met een laag inkomen; (6) migranten 

uitt steden gelegen buiten het centrum van Albanië of van het platteland ontduiken vaker de 

particulieree inkomsten- en ondernemingsbelasting. Deze uitkomsten sluiten aan bij de 

bevindingenn in de bestaande literatuur. Dit hoofdstuk bespreekt echter ook resultaten die hier 

niett bij aansluiten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: (1) oudere mensen ontduiken vaker de 

socialee premies; (2) hoogopgeleiden ontduiken minder vaak belastingen (ongeacht welk type); 

(3)) grote huishoudens ontduiken de inkomstenbelasting voor ondernemingen en de sociale 

premiess minder vaak dan kleinere huishoudens. De volgende stap in het onderzoek naar de 

hoofdvraagg heeft betrekking op het effect van de individuele attitude over het betalen van 

belastingen.. Deze attitude wordt afgeleid uit de respons op verschillende uitspraken, door 

middell van factoranalyse. De uitspraken werden na analyse ingedeeld in drie groepen: 

attitudess over institutionele basis en ontwikkeling, attitudes over belastingmoraal, en attitudes 

overr belastingmentaliteit en -ervaring. De eerste groep betreft het individuele standpunt ten 

opzichtee van formele instituties, terwijl de andere twee de standpunten weergeven ten 
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opzichtee van informele instituties. De twee regressiemodellen die zijn gebruikt bij het 

bestuderenn van de relatie met individuele achtergrond worden gebruikt om hypothesen over 

dee relatie tussen de mate van belastingontduiking en de drie categorieën van standpunten van 

dee respondenten te toetsen. De resultaten van beide modellen komen vrijwel overeen. 

Geconcludeerdd kan worden dat individuen die een lage belastingmoraal hebben en een laag 

niveauu van belastingmentaliteit en -ervaring vaker belastingen ontduiken. Wat institutionele 

achtergrondd en ontwikkeling betreft, heeft alleen het standpunt van zakenmensen een 

significantee invloed op de mate van belastingontduiking. De resultaten tonen aan dat hoe 

groter,, relatief gezien, de mate van tevredenheid van zakenmensen met het institutionele - en 

ontwikkelingsniveauu van het land, des te groter de mate van belastingontduiking. 

Eenn tweede belangrijke onderzoeksvraag betreft de invloed van informatie over de 

persoonlijkee achtergrond op het standpunt van individuen ten opzichte van formele en 

informelee instituties. Door middel van een OLS-regressie wordt de relatie bestudeerd tussen 

eenn aantal achtergrondvariabelen en het standpunt over formele en informele instituties. De 

resultatenn laten zien dat: (1) vrouwen negatiever denken over instituties dan mannen, en een 

hogeree belastingmoraal bezitten; (2) laagopgeleiden een negatievere mening hebben over 

institutiess dan hoogopgeleiden, gepaard met een lagere belastingmoraal, een andere 

mentaliteit,, en minder ervaring met belastingen; (3) respondenten uit grotere huishoudens een 

negatieveree mening hebben over instituties en een andere mentaliteit hebben en minder 

ervaringg met belastingen dan respondenten uit kleine huishoudens; (4) respondenten met 

meerderee familieleden woonachtig in het buitenland (die financiële steun bieden) positiever 

denkenn over instituties; en (5) migranten afkomstig uit gebieden gelegen buiten het centrum 

vann Albanië beschikken over een relatief hoge belastingmoraal en een slechtere belasting

mentaliteitt en -ervaring, terwijl (6) personen uit stedelijke gebieden een betere opinie hebben 

vann instituties en een lagere belastingmoraal dan mensen op het platteland. 

Tenslottee levert een combinatie van de belangrijkste bevindingen over de effecten van 

persoonlijkee achtergrond op de mate van belastingontduiking, en de effecten van persoonlijke 

achtergrondd op het individuele standpunt over formele en informele instituties, het volgende 

op.. Mannen hebben een positieve houding ten opzichte van formele instituties en een 

negatievee ten opzichte van informele instituties. Dit wekt de verwachting dat 

belastingontduikingg meer voorkomt bij mannen, hetgeen we ook daadwerkelijk waarnemen. 
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Hoogopgeleidenn scoren positief op zowel formele als informele instituties. Zoals verwacht, 

valtt dit samen met een laag niveau van ontduiking. Grote gezinnen scoren negatief op zowel 

formelee als informele instituties. Hoewel deze negatieve compatibiliteit bestaat, ontduiken 

grotee huishoudens minder vaak de belastingen (in tegenstelling tot de theoretische 

verwachting).. Stadsmensen denken positief over formele instituties en scoren negatief op 

informelee instituties. Alhoewel deze tegenstrijdigheid de verwachting wekt dat stadsmensen 

vakerr belasting ontduiken, doen zij dit minder vaak. Verder heeft emigratie alleen invloed op 

dee houding van individuen ten opzichte van formele instituties. Dit is een positief effect, 

terwijll het effect op de mate van belastingontduiking tweeledig is, afhankelijk van het 

belastingtype. . 

Hett volgende kan worden gezegd over de uitkomsten in dit hoofdstuk. Individuen die 

werkzaamm zijn in hun eigen onderneming ontduiken vaker de belasting dan werknemers. Dit 

iss overeenkomstig de verwachting, aangezien het ontduiken van belastingen het eenvoudigst 

iss voor de eerste groep, want zij geven zelf hun inkomen op. Leeftijd, werkgelegenheids-

sector,, beroep en inkomen oefenen een directe invloed uit op het (on)welwillende gedrag van 

individuenn ten opzichte van belastingen. Daarnaast beïnvloeden geslacht, opleiding, 

gezinsgrootte,, migratie en emigratie de houding van respondenten ten aanzien van formele en 

informelee instituties en dientengevolge hun beslissing om al dan niet belastingen te betalen. 

Wanneerr individuen tevreden zijn met formele instituties, ontduiken ze vaker belastingen. Dit 

wordtt alleen duidelijk waargenomen onder individuen met een eigen zaak. Respondenten met 

eenn negatieve score op informele instituties ontduiken vaker belastingen. Dit wordt duidelijk 

waargenomenn bij alle groepen respondenten (mensen die ofwel particuliere 

inkomstenbelastingg moeten voldoen, ofwel belasting voor ondernemersinkomsten, ofwel 

socialee premies). In dit kader is het belangrijk dat het waargenomen effect van de houding van 

ondernemerss ten opzichte van formele instituties op ontduiking van belasting op hun 

inkomstenn niet toegeschreven kan worden aan persoonlijke achtergrondvariabelen. Deze 

variabelenn blijken een zelfde verklaring te geven voor de houding van individuen ten opzichte 

vann alle drie de groepen. Wij verkeren in de sterke overtuiging dat de verklaring hiervoor en 

voorr andere resultaten met betrekking tot instituties en belastingontduiking ligt in de interactie 

tussenn formele en informele instituties. Deze blijken te botsen in Albanië, waardoor het tot 

belastingontduikingg komt. 
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Beidee empirische methoden leveren elkaar aanvullende resultaten op alsmede één afwijkende 

uitkomst.. Deze heeft te maken met het inkomenseffect op de mate van belastingontduiking. 

Dee experimentele benadering toont aan dat individuen met een hoger inkomen meer belasting 

ontduiken,, terwijl het veldonderzoek het tegenovergestelde laat zien. Het experimentele 

resultaatt is echter nauwelijks statistisch significant. Bovendien houdt het experimentele 

inkomenn een inkomens verandering in en niet het totale inkomen dat deelnemers verdienen, in 

tegenstellingg tot het inkomen uit het veldonderzoek. Nader onderzoek is echter noodzakelijk 

omm tot een beter begrip te komen van deze inconsistentie. 

Enkelee laatste opmerkingen over de essentiële bijdragen van dit proefschrift. Een van de 

belangrijkstee conclusies uit het literatuuronderzoek in hoofdstuk twee - de informele sector 

heeftt karakteristiek verschillende kenmerken in een ontwikkeld land en in een land in 

transitie-- wordt hoofdzakelijk toegeschreven aan het verschil in instituties dat tussen de 

landenn bestaat. Daarnaast benadrukken hoofdstuk vier, vijf en zes het belang van instituties in 

hett zich voordoen van belastingontduiking. 

Ditt proefschrift benadrukt de noodzaak van een onderscheid tussen formele en 

informelee instituties. Formele instituties omvatten regels en wetten, terwijl informele 

institutiess normen en cultuur behelzen. Voor een begrip van de motieven van het individu om 

belastingenn te ontduiken, moeten binnen de informele instituties twee typen van normen en 

cultuurr worden onderscheiden. Het eerste type beschrijft de informele instituties die zich 

bezighoudenn met de bereidheid en neiging van mensen om geen belastingen te voldoen. Deze 

normenn hangen samen met kenmerken als 'eerlijkheid' en 'deugdzaamheid'. Het tweede type 

informelee instituties wordt ontwikkeld door individuen om succesvol om te gaan met formele 

instituties,, zoals bijvoorbeeld omkoperij en corruptie. Zoals het bovenstaande benadrukt, 

bestudeertt de experimentele benadering de belastingmoraal van individuen (Nederlands en 

Albanees),, door verschillen tussen instituties te beheersen. Daarnaast wordt ook het tweede 

typee informele instituties in beide landen constant gehouden. Met andere woorden, 

deelnemerss krijgen niet de mogelijkheid om formele instituties succesvol te 'omzeilen' (er is 

inn ieder geval geen verschil tussen beide landen in de mate waarin dit mogelijk is). Hierdoor 

kunnenn in de experimenten verschillen tussen de beslissingen van personen om belastingen 
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(niet)) te ontduiken slechts worden toegeschreven aan hun bereidheid en neiging om dit al dan 

niett te doen. De uitkomst is dat de Albanezen 'eerlijker' zijn dan de Nederlanders. Dit houdt in 

datt in een experimentele omgeving de bereidheid om belastingen te ontduiken groter is bij de 

Nederlanders.. Deze grotere mate van belastingontduiking bij Nederlanders kan worden 

verklaardd door een strijdigheid tussen de 'goede' (opgelegde) formele instituties en de 'foute' 

informelee instituties (alleen het eerste type hiervan). Belastingontduiking, en de informele 

sectorr in het algemeen, blijkt buiten de laboratoriumsituatie echter groter te zijn in Albanië. 

Aangezienn er zojuist geconcludeerd is dat dit niet toegeschreven kan worden aan een 

natuurlijkee neiging tot belastingontduiking, is dit ofwel te wijten aan formele instituties ofwel 

aann informele instituties (het tweede type) ofwel aan beide. Dit kan het best onderzocht 

wordenn aan de hand van de beslissing van zelfstandige ondernemers in het veldonderzoek. 

Alhoewell zij aangeven tevreden te zijn met formele instituties, voldoen zij niet de 

verschuldigdee belastingen. Blijkbaar bestaat hier een conflict. Uit de conclusies tot dusver 

volgtt dat dit conflict slechts kan bestaan tussen formele instituties en het tweede type 

informelee instituties. De data uit 'de werkelijkheid' tonen aan dat dit inderdaad het geval is. De 

opgetekendee tevredenheid van de Albanese zelfstandig ondernemers met betrekking tot 

formelee instituties is in tegenstelling met hun negatieve score op informele instituties (dit zijn 

dee gangbare normen en tradities om op een informele manier overweg te kunnen met formele 

instituties).. Dit conflict leidt tot een grotere mate van belastingontduiking in Albanië dan in 

Nederland. . 

Ditt proefschrift concludeert dat de verschillende soorten belastingontduiking in beide landen 

niett toegeschreven kunnen worden aan een verschil in normen en houdingen ten aanzien van 

belastingen,, maar aan een verschil in formele instituties en het 'informele gebruik' hiervan 

doorr individuen. De combinatie van de experimentele benadering en het veldonderzoek bleek 

bijzonderr bruikbaar en instrumenteel voor het verschaffen van dit empirisch resultaat met 

betrekkingg tot het belangrijke onderscheid tussen verschillende typen instituties en de 

gevolgenn hiervan voor de belastingontduiking. 






