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De kracht van cijfers: zakgeld
Kind: mag ik meer 

zakgeld?
Ouder:  Nee hoor, 1 euro is 

mooi zat. Ik kreeg 
vroeger ook niet 
zoveel en de 
buurjongen ook niet. © iStock

Kind: Volgens het Nibud krijgt een kind van mijn leeftijd 
tussen de €1,20 en €2,00 per week. Bovendien 
blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een 
goede financiële opvoeding ervoor zorgt, dat ik
later ook goed met mijn geld omga. Dus…..

Ouder:  grmmm, die kinderen van tegenwoordig….



Dagblad van het Noorden

Aardwarmteproject Groningen half jaar vertraagd door 
onderzoek bevingsrisico 
27 september



(veel) Gegevens noodzakelijk voor 
wetenschappelijk onderzoek

- Validatie onderzoek
- Bevestigen/ontkrachten hypotheses, kennis uit ‘ervaring’ 

of ‘algemene bekendheid’
- 1 ei is geen ei
- Inschatten gevolgen jurisprudentie/wetgeving
- Inschatten ernst ‘probleem’ dat aanleiding vormt voor 

verandering
- Aanwijzing voor oplossingsrichting



Voorbeelden ESBL-onderzoek met 
vragenlijsten

• Onderzoek met Consumentenbond over relatie gem. 
belastingen en voorzieningenniveau;

• Bedrijfsreinigingsrecht Rotterdam met Ecorys;
• BOGG 2007 Precario- en reclamebelasting;
• Onderzoek naar voorgenomen belastingschuif i.s.m. 

LVLB (2016-2017)



In samenwerking met LVLB vragenlijsten rondgestuurd met 
als doel inzichtelijk te maken wat de effecten voor 
gemeenten en burgers zullen zijn van voorgenomen 
belastingschuif:
- Derving inkomsten uit het Gemeentefonds
- Derving inkomsten door afschaffing kleine belastingen
- Perceptiekosten
- Berekening benodigde tarieven nieuwe heffingen ter 

compensatie van derving van inkomsten

Vragenlijsten LVLB ‘belastingschuif’



Resultaat voor wetenschappelijk onderzoek

• Artikel WFR
• Inzicht in gevolgen voor gemeenten:

• Grote verschillen
• Voor sommige gemeenten (zoals waddengemeenten) grote strop

• Inzicht in gevolgen voor burger:
• Flinke verhoging gemeentelijke belastingaanslag
• Bedrag verhoging afhankelijk van gemeente waarin je woont en 

van politieke keuzes

• Argument voor anders inrichten belastingschuif 
• ingezetenenheffing per woonruimte ipv individueel;
• bepaalde heffingen niet afschaffen
• Keuze voor wijze korting Gemeentefonds
• Keuze voor regeling kwijtschelding



Kritische kanttekeningen

• uitkomsten vragenlijst LVLB niet representatief (te weinig 
deelnemers)

• Juistheid en volledigheid antwoorden uiteenlopend
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