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Voorwoord

In deze thesis zal een (algemene) verklaring voor naleving en overtreding van beleidsinstrumentele 

wet- en regelgeving worden gezocht binnen twee bekende sociaal-wetenschappelijke theorieën. Deze 

thesis is geschreven in het kader van de afronding van mijn master ‘Vraagstukken van beleid en 

organisatie’, welke ik na het voltooien van de bachelor Sociologie ben gaan volgen. 

Het onderwerp van deze thesis sluit gedeeltelijk aan op mijn stageopdracht, die ik uitvoer voor 

het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum. Het WODC is verbonden aan het 

Ministerie van Justitie.

Anouk van den Broeck
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Inleiding

Achtergrond

De overheid stelt wetten en regels op om een bepaald resultaat te bereiken om mensen (of 

organisaties) iets te laten ‘doen’, of iets te laten ‘laten’. Om dit doel te bereiken is het van belang dat 

deze regels en wetten worden nageleefd. ‘De wortel’ en ‘de stok’ zijn basisprincipes om menselijk 

gedrag te sturen. De wortel is daarin een beloning voor gewenst gedrag en de stok een bestraffing voor 

ongewenst gedrag (Ponsaers & Hoogenboom, 2004; Pligt, Koomen & Harreveld, 2007). Straffen en 

boetes worden veelal gezien als dé manier om burgers in het gareel te houden (Sutinen & Kuperan, 

1999). In dat geval is het mechanisme wat daaraan ten grondslag ligt afschrikking, dat tot stand komt

door strenge handhaving met een hoge pakkans en een hoge strafkans en –maat (Becker, 1968; Ultee, 

Arts & Flap, 2003). Daarnaast wordt ook vaak beloning toegepast om gedrag te beïnvloeden. Waar 

straf werkt als een negatieve stimulans, is beloning een positieve stimulans (Pligt, et al., 2007).

Maar zijn dit de enige manieren om burgers wetten en regels te laten naleven? Omdat regels 

en wetten (uiteindelijk) alleen kunnen werken indien ze worden nageleefd is het voor de overheid van 

belang inzicht te hebben in de oorzaken van (niet-)naleving1. Hierdoor kan immers beter op deze 

oorzaken van niet-naleving worden ingespeeld en kunnen hier wetten, regels of handhaving op worden 

aangepast. Meer inzicht in de oorzaken van regelnaleving leidt, naast het bereiken van beleidsdoelen, 

tot een vermindering van kosten van wetten die achteraf niet blijken te werken.

De vraag is hier hoe regelnaleving verklaard kan worden en op welke manier dit kan bijdragen 

aan toekomstig beleid.

Theorieën

In sociaal-wetenschappelijke literatuur worden een aantal verschillende theorieën gebruikt om 

nalevingsgedrag te verklaren. Deze theorieën gaan elk in op andere condities die aan bepaald 

(nalevings)gedrag ten grondslag liggen. De meest gebruikte theorieën zijn de ‘rationele keuze theorie’ 

en de ‘sociale beïnvloedingstheorie’ (Ajzen & Fishbein, 1980; Griffiths, 1995; Huisman, 2001; Pligt, 

et al., 2007; Sutinen & Kuperan, 1999; Ultee, et al.; 2003). Het grote verschil tussen deze twee 

theorieën is de invalshoek: de rationele keuze theorie veronderstelt dat het voornamelijk het individu 

zelf is die een rationele afweging en de keuze maakt tussen de verschillende alternatieven. Daarbij 

kiest hij het alternatief dat hem het meeste oplevert. De sociale beïnvloedingstheorie gaat ervan uit dat 

het de omgeving van het individu betreft die invloed2 heeft op het gedrag van het individu. Omdat 

                                                
1 Waar naleving staat, kan in vele gevallen ook de negatieve vorm overtreding/niet-naleving worden gebruikt en 
visa versa. Beiden worden hier immers verklaard. Voor de leesbaarheid van dit onderzoek is echter gekozen om 
in de meeste gevallen slechts de positieve variant te vermelden. Verder wordt met nalevingsgedrag de mate van 
naleving bedoeld, zonder daarmee direct een richting aan te duiden.
2 Invloed van een sociale omgeving op een individu kan zowel actief als passief zijn. Daarmee wordt bedoeld dat 
men een individu van een andere mening kan proberen te overtuigen door over onderwerpen te discussiëren 
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mensen sociale wezens zijn, hechten ze over het algemeen veel waarde aan de mening van, en 

acceptatie door de sociale omgeving (Griffiths, 1995). 

Welke van deze twee theorieën is wanneer nou het meest van toepassing op regelnaleving in 

de praktijk en welke redenen liggen daarachter?

Tafel van elf

Om motieven van naleving te achterhalen is de ‘Tafel van elf’ (T11) goed te gebruiken. De T11 is een 

onderzoeksinstrument dat is ontwikkeld door mr. dr. D. Ruimschotel in opdracht van en in 

samenwerking met het Ministerie van Justitie. De T11 is tot stand gekomen tijdens een studie naar de 

mogelijkheid van periodieke monitoring van de mate van regelnaleving. Dit instrument wordt ingezet 

om overtreding van wetten en regels te verklaren (Ministerie van Justitie, 2006). Theorieën van onder 

andere Becker (1968) en Fishbein en Ajzen (1980) liggen aan dit instrument ten grondslag (Heijden, 

Hox & Elffers, 2002). De T11 bestaat uit elf dimensies die elk gericht zijn op een andere factor die 

invloed kan hebben op naleving. Bij beïnvloedende factoren kan gedacht worden aan acceptatie van 

wet en wetgever, controle kans of sanctie-ernst, omdat verwacht mag worden dat deze aspecten 

invloed hebben op de naleving van wetten en regels. Met behulp van dit model kunnen de factoren die 

bij een bepaalde wet van invloed zijn in kaart worden gebracht (Heijden, et al., 2002; Ministerie van 

Justitie, 2006).

Om te bekijken welke van de twee theorieën in de praktijk toepasbaar zijn en een verklaring 

bieden voor regelnaleving, is het mogelijk de T11 gebruiken. Het is dan interessant te kijken, welke 

dimensies van de T11 de meeste naleving voorspellen en op welke manier deze dimensies indicatoren 

kunnen zijn voor de verklaringskracht van de twee theorieën. Hiervoor zullen de diverse dimensies 

worden gekoppeld aan een theorie; zo is controlekans een dimensie die geschaard kan worden onder 

de rationele keuze theorie, en kan informele controle gekoppeld worden aan de sociale 

beïnvloedingstheorie. Hiervoor zullen verschillende nalevingsonderzoeksrapporten naast elkaar 

worden gelegd, waarna met behulp van een meta-analyse bekeken zal worden welke motieven het 

meest van invloed zijn op naleving. 

Probleemstelling

Wat is de relatieve verklaringskracht van de rationele keuze theorie enerzijds en de sociale 

beïnvloedingstheorie anderzijds, met betrekking tot de naleving van beleidsinstrumentele wetgeving in 

Nederland?

                                                                                                                                                        
(actieve beïnvloeding), óf men kan een individu bijvoorbeeld negeren om zo te laten zien dat men het niet eens is 
met het vertonen van bepaald gedrag (passieve beïnvloeding). 
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Deelvragen daarbij zullen zijn:

1. Hoe worden naleving en overtreding verklaard vanuit de rationele keuze theorie en de sociale 

beïnvloedingstheorie?

2. Op welke manier sluit de ‘Tafel van elf’ aan op deze twee theorieën en hoe kan deze methode

een bijdrage leveren aan dit onderzoek?

3. Van welke nalevingsmotieven wordt verwacht dat ze invloed hebben op nalevingsgedrag?

4. Op welke manier kunnen deze inzichten bijdragen aan toekomstig beleid en onderzoek?

Onderzoeksopzet

Om deze vragen te beantwoorden zal een meta-analyse worden uitgevoerd. Hierbij wordt een synthese 

gemaakt van de resultaten van verschillende nalevingsrapporten. Deze rapporten zijn allen 

evaluatierapporten, die motieven voor regelnaleving wet-specifiek in kaart brengen. Het gebruik van 

de T11 zal daarbij centraal staan. Dit onderzoeksinstrument is bij uitstek zeer geschikt voor het 

achterhalen van nalevingsmotieven.

Wetenschappelijke relevantie

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek is het bijdragen aan de kennis over redenen van 

(niet-)naleving. Door het doen van onderzoek kan meer duidelijkheid worden verschaft over de 

achterliggende motieven voor het overtreden van wetten en regels door burgers en kleinere 

organisaties. Bovendien kan worden gekeken hoe groot de verklaringskracht is van de twee sociaal-

wetenschappelijke theorieën. Wordt naleving voor een groter deel verklaart door individuele rationele 

overwegingen of is de sociale omgeving meer van invloed? Wordt de mens vooral gedreven door 

eigens lusten en lasten, of is de mens in grotere mate een sociaal wezen dat beïnvloedbaar is door zijn 

omgeving?

Doordat gebruik wordt gemaakt van een meta-analyse kunnen ook overkoepelende inzichten 

worden verkregen. Dit kan inzicht geven in de staat van nalevingsonderzoek en handvaten bieden voor 

toekomstig onderzoek.

Maatschappelijke relevantie

Daarnaast is dit onderzoek ook maatschappelijk relevant. En in dit geval vooral gericht op de 

beleidsrelevantie. Om beleidsdoelen te verwezenlijken moeten wetten en handhaving zo worden 

ingericht dat ze bijdragen aan naleving. Door meer te weten te komen over nalevingsmotieven kan hier 

meer inzicht in verkregen worden. Omdat nalevingsgedrag door meer factoren wordt beïnvloed dan 

enkel rationele, waarop met handhaving vaak wordt ingehaakt, is het van belang hier inzicht in te 

hebben, zodat de juiste instrumenten ingezet kunnen worden om naleving te bevorderen.
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Leeswijzer

In het eerstvolgende hoofdstuk zullen de gebruikte theorieën uiteen worden gezet. Zowel van de 

rationele keuze theorie als van de sociale beïnvloedingstheorie zal worden besproken op welke manier 

deze theorieën regelnaleving of overtreding verklaren. In dit hoofdstuk zal ook worden ingegaan op de 

T11: wat deze inhoudt en op welke manier deze gebruikt kan worden bij het verklaren van 

regelnaleving. Daarbij zal worden gekeken naar wanneer de verschillende dimensies van toepassing 

zijn en wat dit betekent voor de invloed van de twee theorieën. In hoofdstuk twee zal een bespreking 

plaatsvinden van nalevingsonderzoeksrapporten die gebruik maken van de T11. Deze onderzoeken 

zullen op methodologische kwaliteit worden beoordeeld. De inhoudelijke analyse komt in hoofdstuk 3

aan bod. Hier zal binnen deze onderzoeken worden gezocht naar de belangrijkste verklaringen voor 

regelnaleving. In dit hoofdstuk zal ook verslag worden gedaan van de meta-analyse van de rapporten. 

In hoofdstuk vier worden de resultaten van de meta-analyse besproken. Het vijfde hoofdstuk zal de 

conclusie en discussie bevatten. Dit is ook het hoofdstuk waarin beleidsaanbevelingen en advies voor 

toekomstig onderzoek zullen worden behandeld. 
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Hoofdstuk 1 – Theoretisch kader

In dit hoofdstuk zal eerst worden ingegaan op de ‘rationele keuze theorie’, daarna zal worden 

ingegaan op de toepassing van deze theorie op naleving of overtreding van wet- en regelgeving. 

Vervolgens zal hetzelfde worden gedaan voor de ‘sociale beïnvloedingstheorie’. Daarna zal in 

paragaaf 1.4 uiteengezet worden op welke manier de ‘Tafel van elf’ gebruikt kan worden om de 

verklaring die beide theorieën bieden voor nalevingsgedrag te bekijken. Hiertoe zullen de 

verschillende ‘T’s’-voor zover mogelijk- worden gekoppeld aan één van beide theorieën. 

1.1 Rationele keuze - ‘Wat levert het meeste op tegen de minste lasten?’

De rationele keuze benadering is één van de klassieke visies op criminaliteit en normafwijkend gedrag

(Coleman, 1991; Griffiths, 1995; Huisman, 2001). Deze benadering veronderstelt dat de mens een 

rationeel wezen is; een homo economicus. Deze homo economicus heeft bepaalde doelen en 

voorkeuren en maakt in vrijheid een weloverwogen keuze tussen de verschillende aangeboden 

alternatieven, om deze doelen te verwezenlijken. In deze theorie wordt de mens beschouwd als een 

nutsmaximalisator, die kiest voor die optie die het meeste oplevert tegen de minste kosten. Daarbij 

maakt hij een rationele afweging tussen de kosten en baten van de verschillende beschikbare opties 

(Becker 1968; Huisman, 2000). Coleman (1995) zegt daarover: “An actor is rational in the sense that 

from among the actions available to him, he chooses the action which will maximize utility” (p.14) en 

“Actors have a single principle of action, that of acting so as to maximize their realization of interests” 

(p.37). Hiermee bedoelt hij te zeggen dat actoren uit de voor hen zichtbare – en dus beschikbare –

opties, deze zal kiezen die het meest bruikbaar is om zijn doel te verwezenlijken. Bentham voegt 

daaraan toe dat individuen geneigd zijn lusten na te jagen en lasten te vermijden. Ze zullen dátgene

doen waarvan de lusten de lasten overtreffen (Ultee, et al, 2003). Gedragsverschillen tussen individuen

kunnen alleen voorkomen door verschillen in gedragsmogelijkheden en gedragsbeperkingen. Deze 

vormen de kosten en baten van bepaald gedrag.

Hoewel de theorie inmiddels is bijgesteld en het idee van de homo economicus is aangevuld met 

inzichten uit psychologie, biologie en sociologie (Huisman, 2001), is het goed mogelijk dit eerdere 

model te hanteren. Becker (1986) argumenteert dat menselijke keuzegedrag bijzonder goed te 

verklaren is, met behulp van een (simpel) economisch model. Mensen zullen, volgens dit model

wanneer ze een keuze maken de uitkomsten van alle mogelijke opties evalueren en gaan voor de optie 

waarvan de uitkomst hen het meeste oplevert. Hij stelt verder dat voor criminaliteit geen ander soort 

verklaringsmodel nodig is, dan voor al het andere gedrag en dat ook hier een economisch model goed 

te gebruiken is. 
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Dit economische model is rechtlijniger en bevat minder dimensies om rekening mee te 

houden. Daardoor is het beter hanteerbaar en toepasbaar dan het meer uitgebreide model. Dit 

uitgebreidere model gaat in op álle mogelijke kosten en baten en niet alleen deze die een financiële 

grondslag hebben. Ook kosten en baten die bijvoorbeeld een sociale grondslag hebben of anderszins 

niet in geld uit te drukken kosten en baten als ‘moeite doen’, worden hierin meegenomen. Het 

economische model is ook daarom (theoretisch) makkelijker te plaatsen tegenover andere theorieën, 

zonder dat overlap ontstaat. Wel zullen in dit onderzoek financiële kosten en baten niet alleen in enge 

zin worden gezien – zoals bij het klassieke model gebruikelijk is -, maar ook in bredere zin. Dit zijn 

kosten en baten die niet direct geld opleveren of kosten, maar eventueel wel in geld uit te drukken zijn. 

Hieronder vallen bijvoorbeeld gevangenisstraf, omdat wanneer men een gevangenisstraf uitzit men 

niet kan werken; of contact met justitie, omdat dit zorgt voor een strafblad dat kan belemmeren bij het 

vinden van een baan.

1.1.1 De rationele keuze theorie toegepast op regelnaleving

Volgens dit model is de afweging van kosten en baten dé invalshoek voor de verklaring van 

regelnaleving. Daarbij moet bedacht worden dat zowel regelnaleving als regelovertreding zijn eigen 

kosten én baten meebrengen. De kosten van naleving bestaan uit de investering die men moet doen om 

de regel na te leven. Dit kan bijvoorbeeld zijn het aanschaffen van bepaalde apparatuur om etenswaren 

op een juiste manier te bewaren volgens de Warenwet (Prinsen & Visser, 2000b). Voorbeelden van de 

baten van naleving zijn bijvoorbeeld het verkrijgen van een keurmerk; wat indirect kan leiden tot extra 

inkomen, of het verkrijgen/behouden van een uitkering of subsidie. De regelovertreding kent als baat 

extra inkomsten, door het verkeerd invullen van bijvoorbeeld een belastingaangifte of het verzwijgen 

van inkomsten bij een WW uitkering. De kosten van regelovertreding zijn over het algemeen boetes of 

andere straffen.

Het gaat bij deze afweging om de verwáchte kosten en baten (Becker, 1968; Ultee, et al., 

2003). Daarbij tellen niet alleen de kosten en baten, maar ook de kans hierop. Men weet in vele 

gevallen bijvoorbeeld niet wat de precieze kans is op een controle, maar men heeft daar wel een 

verwachting van. Deze verwachting, vermenigvuldigd met de kosten bij constatering van de 

overtreding spelen mee bij de uiteindelijke afweging. Een voorbeeld: door het inkomen zo op te geven 

dat het onder een bepaalde grens blijft, kan men meer huursubsidie krijgen. Dit zijn de opbrengsten 

van overtreding. De kosten van overtreding zijn de kans om gepakt te worden maal de gevolgen. 

Wanneer de kosten hoger zijn dan de opbrengsten zal niet tot overtreding worden overgegaan, als de 

kosten lager uitvallen juist wel.

Als wordt uitgegaan van een actieve kosten- batenafweging is het daarom van belang, wanneer 

men meer naleving wil bereiken, dat positieve consequenties van een bepaalde gedraging –naleving-

groter zijn dan de negatieve consequenties –niet-naleving-. Wanneer dit niet het geval is zal niet-

naleving immers meer opleveren dan naleving (Pligt, et al, 2007).



11

Bentham stelt dat hoe zwaarder een land straft, hoe sneller het land vonnist, hoe langer de 

straffen er duren en hoe hoger de kans op veroordeling er is, des te groter de naleving van de wetten 

van dat land zal zijn (Ultee, et al., 2003). 

Handhaving van regels is veelal gebaseerd op afschrikking: door kosten van regelovertreding te 

verhogen wordt naleving bevorderd (Pligt, et al, 2007). De kosten van overtreding zijn gelijk aan de 

strafmaat. Hoe hoger de kosten, de strafmaat, hoe groter de naleving. 

Maar niet alleen de strafmaat is hierbij van belang, ook andere aspecten zijn van invloed: controle-

detectie- en sanctiekans. Zonder kans op controle geen kans op zicht op overtredingen en zonder kans 

op detectie geen kans op vaststelling van de overtreding, zonder kans op sanctie geen oplegging van 

de sanctie. 

Een kosten-batenanalyse hoeft niet altijd een actieve afweging te zijn. Pligt et al. (2007) laten 

zien dat veel menselijk gedrag min of meer automatisch is en wordt ingegeven door situationele 

prikkels. In dat geval zal overtreding alleen kunnen worden verminderd door mensen te wijzen op hun 

gedrag, door te handhaven, te informeren en te straffen. Wanneer overtreding de uitkomst is van 

automatisch gedrag kan dit enkel worden veranderd door mensen hiervan bewust te maken en te 

confronteren met negatieve consequenties van dit gedrag. Immers: gedrag met positieve consequenties 

wordt herhaald en gedrag met negatieve consequenties wordt gemeden. Om op gedrag invloed uit te 

oefenen zal ‘goed’ gedrag –naleving- moeten worden beloond, en ‘slecht’ gedrag –niet-naleving-

moeten worden bestraft.

1.2 Sociale Invloed – de invloed van de sociale omgeving

De tweede sociaal-wetenschappelijke benadering van naleving gaat in op sociale invloed. Welke 

invloed heeft de omgeving op de overwegingen van een individu om een wet of regel al dan niet na te 

leven? Durkheim’s integratietheorie zegt dat ‘naarmate personen sterker zijn geïntegreerd in een 

bepaalde intermediaire groepering3, zij de normen en waarden van deze groepering eerder zullen 

naleven’ (Ultee, et al., 2003).

Ieder sociaal systeem (een groep, samenleving etc.) heeft zijn eigen sociale regels waar leden 

van deze groep hun gedragingen en keuzes op baseren. Deze regels kunnen geformaliseerd zijn, zoals 

niet door rood licht rijden, maar ook bestaan uit sociale normen. Bij deze laatste kan men bijvoorbeeld 

denken aan het belang dat de sociale groep hecht aan het hebben van een betaalde baan. Leden van 

deze groep baseren hun individuele gedragingen op de regels binnen de groep (Griffiths, 1995). 

Hoewel een groep een lid dat een ‘overtreding’ begaat niet formeel kan straffen, zoals een 

officiële autoriteit dat wel kan, kunnen zij wel hun afkeuring laten blijken door op een persoon neer te 

                                                
3 Groep binnen een samenleving.
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kijken of deze in de omgang te mijden Omdat mensen van nature sociale wezens zijn, op zoek naar 

goedkeuring en respect, zullen ze deze situatie proberen te vermijden (Griffiths, 1995).

Sociale beïnvloeding kan ook op een andere manier invloed hebben op nalevingsgedrag. Zo heeft ook 

het voldoen aan een bepaald stereotype (met bijbehorende verwachting), invloed op keuzes en 

daarmee op naleving. 

Ook het behoren tot een sociale groep heeft invloed op gedrag; hierbij gaat het om 

gedragingen die horen bij een bepaald imago dat behoort tot een bepaalde groep (Pligt, et al., 2007). 

Het niet voldoen aan dit gedrag of imago kan uitsluiting tot gevolg hebben. Wanneer men tot deze 

groep wil behoren, zal dit tot conformisme leiden. Naleving volgt hier dus door bezorgdheid om 

reputatie en imago (Sutinen & Kuperan, 1999). 

Net zoals autoriteiten kunnen ook groepsleden andere leden ‘bestraffen’ wanneer zij 

ongewenst gedrag vertonen. Dat zal dan niet zijn in de vorm van echte straffen of boetes, maar 

bijvoorbeeld door sociale uitsluiting. Dit proces noemt men self-enforcement (Sutinen & Kuperan, 

1999). Deze stellen ook dat ‘hoe vaker een individu niet naleeft, hoe vaker zijn sociale omgeving niet-

nalevingsgedrag vertoont’. Individuen nemen, door contact met anderen, gedragingen over. Wat zij 

zien in hun omgeving, gaan zij als ‘gebruikelijk’ beschouwen. Daarbij imiteren mensen hun sociale 

omgeving, om hier aansluiting bij te vinden. Deze sociale mechanismen hebben invloed op 

nalevingsgedrag, omdat individuen gedragingen van hun sociale omgeving overnemen (Griffiths, 

1995).

1.2.1 De sociale beïnvloedingstheorie toegepast op naleving

Nog voor de uiteindelijke afweging om daadwerkelijk wel of niet na te leven, wordt een individu 

beïnvloed door andere factoren die niet direct samenhangen met de bewuste wet of regel. Dit is het 

punt waarbij een sociale groep invloed kan hebben op een individu. Wat hierbij onder andere van 

belang is, is de invloed van de sociale groep op de wil om na te leven. Hierbij gaat het om de 

legitimiteit die de doelgroep toekent aan wet en wetgever, en daarmee de wil om deze wet of wetgever 

te volgen.

Sociale invloed is ook belangrijk als het gaat om sociale controle en de mate waarin de sociale 

groep afwijkend gedrag tolereert en eventueel sanctioneert. Dit leidt echter alleen tot meer naleving 

indien de normen binnen de groep in grote mate overeen komen met wetten en regels van de overheid

(Griffiths, 1995).

1.3 Kennis

Naast deze twee theorieën zal er nog een element worden meegenomen waarvan te verwachten valt 

dat deze invloed heeft op naleving: kennis van de wet. Met kennis wordt hier bedoeld: zowel 

objectieve kennis van de regels waar men zich aan dient te houden, als ook kennis wat betreft sancties. 
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Wanneer men namelijk niet op de hoogte is van waar men zich aan dient te houden, wordt het lastig 

een wet of regel na te leven.

Daarnaast is kennis een conditie waaraan voldaan moet worden om een rationele overweging 

te kunnen maken. Als men niet weet wat de consequenties (kosten en baten) zijn van bepaalde keuzes

kan er geen inschatting worden gemaakt van de gevolgen van naleving of overtreding. Wanneer men 

deze afweging kán maken, wil dit nog niet zeggen dat dit ook gebeurt. Bij sociale invloed is het 

kennisaspect minder duidelijk. Ook zonder kennis van de wet kan iemand wel een sociale norm volgen 

en vervolgens, bewust of onbewust, de wet overtreden.

1.4 De Tafel van elf

Hierna zal worden ingaan op het instrument ‘de Tafel van elf’. Er wordt uiteengezet hoe deze ‘T11’ 

wordt gebruikt in nalevingsonderzoek, hoe deze gebruikt kan worden bij het achterhalen van 

nalevingsmotieven en op welke manier deze een bijdrage kan leveren aan deze meta-analyse. Als 

laatste zal worden uitgelegd op welke manier de verschillende ‘T’s’ aansluiten op de theorieën uit de 

eerste paragrafen van dit hoofdstuk en zullen de nalevingsdimensies worden geïntegreerd in de 

theorieën.

1.4.1 De inhoud en het gebruik van de Tafel van elf

De ‘Tafel van elf’ (T11) is een onderzoeksmodel dat wordt gebruikt voor het in kaart brengen van 

nalevingsmotieven (Ministerie van Justitie, 2006). De ontwikkeling en het gebruik van dit 

onderzoeksinstrument zijn in handen van het Expertisecentrum Rechtspleging en Rechtshandhaving 

van het Ministerie van Justitie. Het wordt voornamelijk toegepast in nalevingsonderzoek naar 

beleidsinstrumentele wet- en regelgeving. Tot dusver is de T11 voornamelijk gebruikt door ministeries 

en geallieerde instanties (Ministerie van Justitie, 2006).

Het model bestaat uit elf dimensies die elk gericht zijn op een bepaalde factor die van invloed 

kan zijn op naleving. Met behulp van het model kunnen nalevingsmotieven in kaart worden gebracht, 

hiermee worden motieven bedoeld die nalevingsgedrag kunnen bepalen. Het model is zo ontwikkeld 

dat de bruikbaarheid in de praktijk optimaal is, maar ook de theoretische achtergrond is te achterhalen. 

Bij verschillende ‘T’s’ is duidelijk zichtbaar welke theorieën daaraan ten grondslag liggen. Dit zijn 

ook de theorieën die meestal in gedragswetenschappelijk nalevingsonderzoek worden gebruikt.

De basis van T11 is terug te vinden in een combinatie van sociologische, sociaal-

psychologische en criminologische theorieën. De basistheorie is de attitude theorie van Fishbein & 

Ajzen (1980), de diverse ‘T’s’ zijn terug te leiden naar theorieën als ‘gelegenheid’, ‘rationele keuze’ 

en ‘sociale invloed’. De T11 richt zich op zowel individuen als organisaties en de gebruikte sociaal 

wetenschappelijke theorieën kunnen ook op beiden van toepassing kunnen zijn. In dit onderzoek zal 

de focus echter liggen op naleving van beleidsinstrumentele wetgeving van individuen en kleinere 

organisaties. Van die laatste categorie mag worden verwacht dat zij handelen als individuen, omdat zij 
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vrijwel dezelfde afweging tot naleving kunnen maken als ‘gewone’ burgers. Voorbeelden van deze 

‘kleine organisaties’ zijn bijvoorbeeld agrariërs, horeca ondernemers en taxichauffeurs. Deze groep 

heeft vrijwel direct financieel belang bij hun beslissingen, dit in tegenstelling tot mensen in loondienst. 

Zij worden bij wenselijk gedrag alleen op termijn beloond. De organisatie is hier veelal gelijk aan de 

ondernemer, dit betekent dat de organisaties vaak éénmanszaken zijn (al dan niet met enkele 

medewerkers), waar één iemand de beslissingen neemt. Daarnaast bestaat het totaal aantal bedrijven 

voor 99% uit midden- en klein bedrijven. Hiervan is 48% zelfstandig ondernemer en heeft 90% één tot 

tien medewerkers (CBS). 

Naast de inhoudelijk verantwoording voor deze uitbreiding van de onderzoekspopulatie, is 

deze keuze ook gemaakt om over meer informatie te kunnen beschikken. Door deze verruimde 

afbakening wordt zowel het aantal rapporten als de diversiteit tussen de (onderwerpen van) de 

rapporten vergroot. 

1.4.2 Elf dimensies om regelnaleving te verklaren

De elf dimensies zijn opgedeeld in twee subgroepen; dimensies van spontane naleving en 

handhavingsdimensies. De dimensies van spontane naleving zijn T1 tot en met T5: hierop hebben 

beleidsmaker en handhavers vrijwel geen (directe) invloed. De overige dimensies zijn 

handhavingsdimensies. Handhavingsdimensies zijn dimensies die iets met de handhaving van de wet 

te maken hebben. Hierbij valt te denken aan controlekans en grondigheid van de controles, strafkans 

en strafmaat. Dimensies die gaan over spontane naleving geven aan welke factoren van invloed zijn op 

de naleving als er geen handhaving zou zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de acceptatie van de wet en 

wetgever of de gezagsgetrouwheid van de doelgroep.

De eerste dimensie (T1) betreft de kennis van de regels. Hierbij gaat het zowel om de 

bekendheid van de doelgroep met de regels als de duidelijkheid van de regels. De aanwezigheid van 

kennis is een conditie voor naleving en leidt niet direct tot naleving of overtreding. Deze conditie is 

een voorwaarde voor het maken van een afweging tussen naleving en overtreding. 

De tweede dimensie (T2) meet naleving aan de hand van de alle financiële of immateriële kosten en 

baten die voortkomen uit overtreding of naleving. Hieronder vallen onder andere geld, tijd en moeite. 

T3 betreft de mate waarin beleid en regelgeving als acceptabel worden beschouwd door de doelgroep. 

De dimensie die gaat over de normgetrouwheid van de doelgroep (T4) meet de mate waarin de 

doelgroep bereid is de regelgever te respecteren. Hierbij gaat het om de houding van de doelgroep ten 

opzichte van de regelgever. Hierbij is ook concurrerend gezag van belang; als de normen van de 

regelgever anders liggen dan die van de doelgroep, zal deze zich minder snel conformeren. T5 meet de 

mate waarin naleving afhangt van informele controle ofwel sociale controle. Dit is de kans dat de 

overtreding wordt gezien door de omgeving, de mate waarin deze omgeving afkeurend reageert op 

overtredingen en de mate waarin de omgeving deze afkeuring laat blijken (sanctie). Deze eerste vijf 
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dimensies zijn spontane nalevingsdimensies. De bereidheid of mogelijkheid tot naleving komt hierbij 

vanuit de doelgroep en deze zijn over het algemeen moeilijk te beïnvloeden door handhavers.

Op de overige dimensies hebben handhavers in grotere mate, of in meer directe zin invloed. 

De kans dat de omgeving de overtreding meldt bij een autoriteit wordt meegenomen in T6 

(meldingskans). T7 is de controle kans; dit is de door de doelgroep gepercipieerde kans dat men een 

(administratieve of fysieke) controle krijgt. De detectiekans (T8) betreft de inschatting van de 

grondigheid van een controle: de kans dat een overtreding bij controle ook daadwerkelijk wordt 

ontdekt. T9 betreft de verwachte selectiviteit van controles. Hier gaat het om de kans dat de 

handhavende instantie na de constatering van een overtreding extra alert is en selectief controleert. Als 

laatste twee punten gaat de T11 in op de gepercipieerde kans dat men na constatering van een 

overtreding een sanctie krijgt (T10) en de ernst van deze sanctie (T11). Bij T11 wordt zowel gekeken 

naar de sanctie ‘an sich’, als naar de bijkomende gevolgen van de sanctie.

Om de uitkomsten van de T11 overzichtelijk in beeld te brengen wordt vaak gebruik gemaakt van een 

nalevingsprofiel waarbij wordt aangegeven of de dimensies nalevingsbevorderend of 

overtredingsbevorderend werken. Dit profiel zegt niets over de motieven voor daadwerkelijk

nalevingsgedrag, maar enkel iets over de dimensies waarvan verwacht kan worden dat ze invloed 

kunnen hebben op nalevingsgedrag. Omdat de ene dimensie meer invloed kan hebben dan de andere is 

ook niet bekend welke dimensies meer gewicht in de schaal leggen bij de keuze voor bepaald gedrag. 

Daarom kunnen met behulp van de T11 geen uitspraken worden gedaan over welke factoren 

doorslaggevend zijn voor het uiteindelijke gedrag. De T11 wijst slechts op sterke en zwakke punten

van de handhaving. Verder is het niet zo dat een veilige dimensie het effect van een onveilige 

dimensie opheft. 

Voor dit onderzoek is het in mindere mate van belang of dimensies nalevingsbevorderend dan 

wel overtredingsbevorderend zijn. Ten eerste is dit onderscheid niet scherp, maar ter interpretatie van 

de onderzoeker. Het is als het ware een glijdende schaal, waar de onderzoeker vervolgens op aangeeft 

waar de grenzen van nalevingsbevorderend en overtredingsbevorderend liggen. Omdat hier geen harde 

criteria voor zijn, kunnen de criteria per onderzoek verschillen. Daarom is dit onderscheid minder 

geschikt om mee te nemen in een meta-analyse. Ten tweede zeggen de begrippen 

nalevingsbevorderend en overtredingsbevorderend meer iets over de stand van zaken omtrent een 

specifieke wet of regel, dan over de algemeen geldende invloed van deze dimensie op naleving. De 

richting van de invloed kan namelijk per wet, context of doelgroep verschillen. Wanneer je 

bijvoorbeeld zou kijken naar controle kans kan dit zowel nalevings- als overtredingsbevorderend 

werken afhankelijk van de door de doelgroep verwachte kans om gecontroleerd te worden. Wanneer 

deze hoog is zal deze dimensie eerder nalevingsbevorderend werken, wanneer deze laag is juist 

overtredingsbevorderend. Voor deze meta-analyse is dit te wetspecifiek en zal alleen globaal 
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geïnventariseerd worden op welke manier de stand van zaken omtrent een wet invloed heeft op de 

naleving.

Het gaat in dit onderzoek vooral om de vraag óf de dimensie invloed heeft, de richting (in het 

specifieke veld) is minder belangrijk. Wanneer een dimensie geen (of nauwelijks) invloed blijkt te 

hebben, is het voor beleidsmakers namelijk niet nodig hier rekening mee te houden. Wanneer deze wel 

invloed blijkt te hebben wel. Voor beleidsmakers is het daarom vooral van belang te weten óf de 

verschillende T11 dimensies invloed heeft.

Er zal wel gekeken worden naar de samenhang tussen de dimensies en naleving. Volgens het 

model hebben alle dimensies een positief verband met naleving; meer normgetrouwheid leidt tot meer 

naleving en hetzelfde geldt voor een grotere controlekans4. Door de resultaten van alle rapporten naast 

elkaar te leggen kan zo een beeld worden verkregen van de bruikbaarheid van de T11 als 

onderzoeksinstrument bij nalevingsonderzoek. Wanneer namelijk het verband tussen de dimensies en 

naleving niet overwegend positief blijkt te zijn, valt te twijfelen aan de bruikbaarheid van dit 

instrument.

1.4.3 Elf dimensies toegepast op de theorieën

T1 gaat over de kennis van de doelgroep over de betreffende wet of regel. Hoewel het belangrijk is om 

te zorgen dat de doelgroep bekend is met de regel om naleving te bevorderen, is dit niet terug te leiden 

tot één van de gebruikte sociaal wetenschappelijke theorieën. Omdat verwacht wordt dat deze 

dimensie toch vrij belangrijk is, is kennis dan ook toegevoegd als één van de verklarende ‘theorieën’. 

T2 gaat over de (im)materiële kosten en baten die volgen op naleving of overtreding. Kosten 

kunnen zowel optreden bij naleving als overtreding en hetzelfde geldt voor baten. Wanneer men deze 

dimensie meeneemt in een overweging om al dan niet na te leven, maakt men een rationele afweging,

welke verklaard kan worden met behulp van de rationele keuze theorie.

De derde ´T´ gaat over de mate waarin de doelgroep wetten en regels, maar ook de autoriteit 

die deze uitgeeft accepteert. Acceptatie van regels is vaak een uitkomst van groepsgedrag en -normen.

Wanneer deze dimensie van invloed is op nalevingsgedrag is dit vaak veel meer een uitkomst van 

sociale invloed, dan van een rationele afweging.

T4 betreft de gezagsgetrouwheid van de doelgroep. Wordt het gezag voor de wetgever

geaccepteerd of niet? Gezagsgetrouwheid is vaak een uitkomst van sociale processen en een bepaalde

sociale norm. Dit geeft ook inzicht in de mate waarin de doelgroep de autoriteit vertrouwt en zich kan 

vinden in de lijn die de autoriteit in zijn beleid volgt.

                                                
4 T2 (kost en baten van naleving en overtreding) is hier eigenlijk een uitzondering op. Voor dit onderzoek is 
echter gekozen om T2 te interpreteren als netto uitkomst van naleving. Hiermee wordt bedoeld de uitkomst 
wanneer de netto baten (baten-kosten) van overtreding worden afgetrokken van netto baten (baten-kosten) van 
naleving. Op deze manier betekent een positief verband tussen T2 en naleving dat de baten het grootste zijn 
wanneer niet wordt overtreden.
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T5 betreft de kans op detectie en sanctionering van de doelgroep; de informele controle. 

Hierbij gaat het om de hechtheid binnen een groep en de normen binnen deze groep. Vooral de kans 

op sanctionering is daarbij van belang. Een groep kan immers zijn afkeuring laten blijken door 

individuen aan te spreken, maar ook door sociale sancties toe te passen. Daarbij valt bijvoorbeeld te 

denken aan sociale uitsluiting of het verliezen van aanzien of status binnen de groep. Verwacht mag 

worden dat individuen zich zullen laten leiden door sociale normen om detectie en sanctionering te 

voorkomen. 

T6 lijkt op T5, maar is de (gepercipieerde) kans dat de overtreding door de sociale omgeving 

niet alleen wordt opgemerkt, maar ook wordt gemeld bij een autoriteit. T7 betreft de controlekans, 

ofwel de kans dat men gecontroleerd wordt op naleving. Hierbij is vooral de verwachte kans van 

belang. Men zal immers alleen dan overtreden wanneer men verwacht dat de kans om betrapt te 

worden laag is, onafhankelijk van de werkelijke controlekans. T8 gaat over de verwachte kans dat een 

controle ook daadwerkelijk leidt tot detectie van een overtreding. Voor T6, T7 en T8 geldt dat dit 

alleen afwegingen zijn van kosten en baten en daarom verklaard kunnen worden met behulp van de 

rationele keuze theorie. 

T9 betreft selectiviteit van controles. Hoewel dit misschien verklaard kan worden met behulp 

van de rationele keuze theorie, is hier gekozen om deze uit verdere beschouwingen weg te laten. Dit 

veronderstelt namelijk al eerdere overtredingen en gaat niet terug tot de eerste keuze tot overtreden.

Bovendien blijkt uit enkele onderzoeken dat een verkeerde interpretatie van de invloed van deze 

dimensie mogelijk is, omdat respondenten de inhoud van deze dimensie niet altijd goed begrijpen. 

Hierdoor zou een verkeerde interpretatie in de nalevingsonderzoeken kunnen leiden tot een verkeerde 

conclusie in deze meta-analyse.

Ook voor T10 –sanctiekans- geldt dezelfde overweging op basis van de rationele keuze 

theorie. T11 ten slotte gaat over de sanctie-ernst. Het betreft hier de hoogte van de sanctie bij een 

geconstateerde overtreding. Ook deze dimensie kan een rol spelen bij de afweging een regel al dan 

niet te overtreden. Hierbij geldt de daadwerkelijke sanctie niet als de enige ‘last’ van overtreden; ook 

het feit dat men het als vervelend ervaart om met justitie in aanraking te komen of andere nadelen van 

de sanctie kunnen als last worden ervaren. Wanneer men op basis van deze ‘T’ besluit wel of niet na te 

leven, is dat verklaarbaar met behulp van de rationele keuze theorie.

In onderstaand schema wordt een overzicht gegeven van de manier waarop de invloed van de twee 

theorieën op naleving te meten is via de T11. De dimensies van de T11 worden dan gebruikt als 

indicatoren voor de theorieën.
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Rationele keuze

- Kosten/baten (T2)
- Informele meldingskans (T6)
- Controlekans (T7)
- Detectiekans (T8)
- Sanctiekans (T10)
- Sanctie-ernst (T11)

Regelnaleving 
/ Regelovertreding

Sociale invloed
- Mate van acceptatie (T3)
- Gezagsgetrouwheid (T4)
- Informele controle (T5)

Kennis Kennis van de wet (T1)

Figuur 1: elf dimensies gekoppeld aan de theorieën
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Hoofdstuk 2 – Methoden

In dit hoofdstuk zal een bespreking van de methoden plaatsvinden. Allereerst zal een overzicht worden 

gegeven van de gebruikte zoekstrategie en de gevonden rapporten. Daarna zullen deze vergeleken 

worden op methodologische kwaliteit. 

2.1 Meta-analyse

Om inzicht én overzicht te krijgen in de motieven voor de naleving van wetten en regels, kan gebruik 

worden gemaakt van een meta-analyse. Met behulp van deze methode wordt een synthese gemaakt 

van resultaten uit eerdere onderzoeken. Hierbij gaat het om evaluatieonderzoeken, die de 

regelnaleving van beleidsinstrumentele wet- en regelgeving meten. Met behulp van deze 

onderzoeksmethode kunnen overkoepelende inzichten worden verkregen die meer zeggen dan de 

resultaten van één enkel onderzoek. Hierdoor kan voornamelijk meer inzicht verkregen worden op het 

gebied van achterliggende mechanismen en aard van de oorzaken van regelovertreding. 

Door de methodologische kwaliteit te toetsen kan de bruikbaarheid van elk onderzoek worden 

bekeken. Op grond van deze bruikbaarheid kan een synthese worden gemaakt die de bevindingen van 

de verschillende onderzoeken samenbrengt.

2.1.1 Twee stromingen van meta-analyse

Grofweg zijn er twee ‘manieren’ om een synthese uit te voeren. De eerste stroming is verbonden met 

de ‘Campbell Collaboration Group on Crime and Justice’ en vooral gericht op ‘what works’. Deze 

traditie stelt hoge methodologische eisen aan de kwaliteit van het onderzoek, waarbij het 

experimentele onderzoeksdesign centraal staat. Daarbij worden voor- en nametingen verricht op een 

onderzoeksgroep en een controlegroep waaraan onderzoeksobjecten random zijn toegewezen. 

Wanneer onderzoek niet voldoet aan deze eisen, is het onvoldoende betrouwbaar en zal het niet 

worden meegenomen in de synthesen (Klein Haarhuis & Niemeijer; 2008). De tweede stroming gaat

uit van een meer ‘realist synthesis’ . De gebruikers van deze stroming vinden de inzichten die elk 

onderzoek kan bieden belangrijker dan de methodologische kwaliteit. Hierbij richt men zicht niet zo 

zeer op ‘wat werkt?’ en ‘wat niet?’, maar vooral op ‘hoe werkt het?’; op de achterliggende 

mechanismen. De methodologische criteria liggen lager en worden ondergeschikt geacht aan de 

inzichten die een onderzoek kan bieden (Pawson & Tilley, 2004; Klein Haarhuis & Niemeijer, 2008).

Voor deze synthese zal vooral gebruik worden gemaakt van deze laatste stroming. Om te 

beginnen omdat het in nalevingsonderzoek vrijwel onmogelijk, zoniet geheel onmogelijk is om een 

onderzoek uit te voeren met behulp van een experimenteel onderzoeksdesign. Wanneer deze eis zou 

worden gehanteerd zouden alle nalevingsonderzoeken afvallen. Daarbij is het doel van deze synthese 

vooral de achterliggende motieven voor naleving in kaart te brengen, wat aansluit bij een ‘realist
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synthesis’. Om wel zeker te zijn van de kwaliteit van het onderzoek worden er wel enkele 

methodologische eisen gesteld aan de onderzoeken die in de synthese zullen worden opgenomen. 

Daardoor worden er alleen onderzoeken meegenomen waarvan de betrouwbaarheid en validiteit 

voldoende zijn.

2.1.2 Selectie van de onderzoeken

Om zicht te krijgen op nalevingsmotieven is de T11 een bruikbaar instrument. Niet alleen brengt deze 

methode nalevingsmotieven op een overzichtelijke manier in kaart, maar door te kiezen voor een 

bepaald onderzoeksinstrument, zijn de resultaten tussen de onderzoeken zeer vergelijkbaar. Doordat 

voor het gebruik van de T11 bepaalde richtlijnen zijn opgesteld, rapporteren de onderzoeken resultaten 

op eenzelfde manier en brengen zij dezelfde onderwerpen ter sprake. Dit komt de kwaliteit van de 

meta-analyse ten goede. De T11 is ontwikkeld tussen 1994 en 1996. Vanaf 1997 wordt dit instrument 

ook daadwerkelijk toegepast in nalevingsonderzoek (Ministerie van Justitie, 2006). Door gebruik te 

maken van de T11 als onderzoeksinstrument, worden de bruikbare nalevingsonderzoeken beperkt tot 

deze die gebruik maken van de T11 én die uitgevoerd zijn tussen 1997 en nu. 

De T11 wordt toegepast in nalevingsonderzoek gericht op zowel individuen als organisaties. In 

dit geval is ervoor gekozen om uit te gaan van individuen. Dit wordt echter wel ruim opgevat,

waardoor ook rapporten waarin de doelgroep van de wet kleine ondernemingen betreft kunnen worden 

meegenomen. 

Voor mijn stageopdracht bij het WODC5 zijn al verschillende onderzoeken op het gebied van 

regelnaleving verzameld. Hier betreft het echter álle nalevingsonderzoeken en niet alleen deze die de 

T11 gebruiken. Ook wordt hier geen beperking gesteld wat betreft de doelgroep. Voor de verzameling 

van rapporten voor de opdracht van het WODC is allereerst een zogenaamde sneeuwbal-methode 

toegepast; er is gezocht in algemene zoekmachines (bijvoorbeeld Google scholar) en wanneer een 

rapport werd getraceerd is aan de hand daarvan -denk hier bijvoorbeeld aan de literatuurlijst, of 

frequent voorkomende auteurs- verder gezocht. Daarnaast is gezocht bij diverse ministeries. Hieruit 

kwamen 48 rapporten. Verder is gezocht in de databank ‘Grijze Literatuur In Nederland’ en de 

‘Koninklijke Bibliotheek’: hier zijn nog eens 53 rapporten uitgekomen. Omdat de rapporten voor de 

opdracht van het WODC minder select werden gekozen dan in dit onderzoek het geval is, werden 68 

rapporten niet verder meegenomen. Hiervan gebruikten 63 de T11 niet als onderzoeksinstrument en 

voldeden daarna nog 5 niet aan de doelgroep. In totaal konden hiervan 15 rapporten6 getraceerd 

worden. Omdat er in verschillende rapportages meerdere nalevingsonderzoeken zijn gebundeld, komt 

het totaal aantal onderzoeken op 28.

                                                
5 Wetenschappelijk onderzoek- en documentatiecentrum
6 Zie bijlage 1: overzicht rapporten
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2.1.3 Checklist

Om deze 15 rapporten gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken is een checklist7 opgesteld8. Door 

deze per rapport in te vullen, wordt een duidelijk overzicht gecreëerd van ‘wat’ het rapport ‘op welke 

manier’ onderzoekt. In dit deel van de checklist komen allereerst algemene zaken van de rapportage 

aan bod, als probleemstelling, onderzoeksvragen, publicatiejaar en auteurs. Daarna wordt ingegaan op 

de wet of regel die in het rapport wordt onderzocht en als laatste komen de kenmerken van het 

onderzoek aan bod. Aan het eind van elke checklist wordt de doelmatigheid, betrouwbaarheid en 

validiteit besproken en beoordeeld.

2.1.4 Geselecteerde rapportages

Onder de geselecteerde rapporten zijn vijf POROSZ onderzoeken te vinden. De afkorting staat voor 

Periodiek Onderzoek Regelovertreding in de Sociale Zekerheid. Dit onderzoek is vanaf 2001 elke 

twee jaar uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en meet de naleving 

van verschillende sociale zekerheidswetten. In deze rapportages wordt verslag gedaan van de 

regelovertreding van de wetten WAO, WW en Abw/WWB. Met behulp van deze onderzoeken is het 

mogelijk de naleving van de verschillende wetten aangaande werk en bijstand te vergelijken. Van 

hetzelfde ministerie en van dezelfde groep onderzoekers zijn de rapporten Regelovertreding in de 

AOW, AKW en ANW en Beleving en overtreding van regels van de Huursubsidiewet. De naleving van 

deze laatste wet is ook onderzocht in een ander rapport, namelijk de monitoring van 

beleidsinstrumentele wetgeving. In dit rapport is, naast het onderzoek naar de huursubsidiewet, ook 

verslag gedaan van een onderzoek naar het gebruik van chemicaliën in de landbouw. Van het 

Expertisecentrum Rechtshandhaving zijn drie rapporten geselecteerd; Eindrapport en advies 

verbetering naleving Warenwetregels, Eindrapport en advies verbetering naleving taxiregels en 

Eindrapport evaluatie uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid Meststoffenwet over de jaren 2000 en 

2001. Over deze laatste wet –Meststoffenwet- is nog een ander rapport opgenomen: Naleving en 

beleving van de Meststoffenwet. Een onderzoek onder agrarisch ondernemers. De ontwikkelaar van de 

                                                
7 Zie bijlage 2: blanco checklist
8 Deze checklist is ook gebruikt voor de opdracht voor het WODC en is opgesteld in overleg met de leider van 
het project.

Gevonden rapporten: 101
Betreffende nalevingsonderzoek: 94

Gebruikmakend van T11: 31
Overeenkomstige doelgroep: 26 

Traceerbaar: 15

Figuur 2: selectie van rapporten op bruikbaarheid
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T11 heeft één van de POROSZ rapporten geschreven en daarnaast ook nog Reden tot zorg. Fout- en 

fraudegevoeligheid bij zorgverzekeringen. De laatste rapporten zijn: Prikkels voor naleving van 

voedselveiligheidseisen: door varkenshouders binnen en buiten ketengarantiesystemen en Evaluatie 

privacygedragscode particuliere recherchebureaus.

Twee rapporten leken aanvankelijk ook aan de eisen (met betrekking tot de doelgroep) te 

voldoen, maar vielen op het laatste moment af. Dit zijn: Naleving van de Wet arbeid vreemdelingen. 

Een eerste onderzoek onder werkgevers en Naleving van de Wet arbeid vreemdelingen in 2006. Een 

onderzoek onder werkgevers. Deze voldoen niet aan de gestelde eisen, omdat juist de particuliere 

werkgevers buiten het onderzoek zijn gelaten.

De geselecteerde rapporten waarvan in deze meta-analyse een synthese gemaakt zal worden:

1. Inspectie voor de Rechtshandhaving (1997). Monitoring van beleidsinstrumentele wetgeving. 

Ontwerp en experiment. Den Haag: Ministerie van Justitie. 

2. Backbier, E. & Erp, J. van. (2002). Naleving en beleving van de Meststoffenwet. Een 

onderzoek onder agrarisch ondernemers. Den haag: B&A Groep.

3. Bondt, N., Kroon, S. van der, Puister-Jansen, L., Bogaardt, M. & Folbert, J. (2003). Prikkels 

voor naleving van voedselveiligheidseisen. Door varkenshouders binnen en buiten 

ketengarantiesystemen. Den Haag: LEI.

4. Bos, J., Dekkers, S. & Homburg, G.H.J. (2007). Evaluatie privacygedragscode particuliere 

recherchebureaus. Amsterdam: Regioplan.

5. Gils, G. van, Frank, L. & Heijden, P. van der (2007). Regelovertreding in de WAO, WW en 

WWB in 2006. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

6. Gils, G. van, Heijden, P. van der, & Laudy, O. (2003). Regelovertreding in de sociale 

zekerheid. Verslag van de tweede meting van het Periodiek onderzoek naar Regelovertreding 

in de Sociale Zekerheidsregelingen WAO, WW en ABW. Den Haag: Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid.

7. Gils, G. van, Heijden, P. van der, & Laudy, O. (2004). Beleving en overtreding van regels van 

de Huursubsidiewet. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieu.

8. Gils, G. van, Heijden, P. van der & Rosebeek, A. (2001). Randomized Response: Onderzoek 

naar regelovertreding resultaten ABW, WAO en WW. Den Haag: Ministerie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. 

9. Heijden, P. van der, Gils, G. van & Laudy, O. (2005). Regelovertreding in de WAO, WW en 

Abw/WWB in 2004. Vergeleken met de jaren 2000 en 2002. Den Haag: Ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid.

10. Heijden, P. van der, Gils, G. van, & Laudy, O. (2005). Regelovertreding in de AOW, AKW en 

ANW. Den Haag: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
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11. Prinsen, H. & Visser, R. (2000). Eindrapport en advies verbetering naleving taxiregels. Den 

Haag: Expertisecentrum Rechtshandhaving.

12. Prinsen, H., Spriensma-Heringa, A. & Vossen, R. (2002). Eindrapport evaluatie 

uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid Meststoffenwet over de jaren 2000 en 2001. Den Haag: 

Expertisecentrum Rechtshandhaving. 

13. Prinsen, H. & Visser, R. (2000). Eindrapport en advies verbetering naleving Warenwetregels.

Den Haag: Expertisecentrum Rechtshandhaving. 

14. Sigtenhorst, R. van den & Ruimschotel, D. (2001). Reden tot zorg. Fout- en 

fraudegevoeligheid bij zorgverzekeringen. Amsterdam: Compliance Methodology 

Consultants/T11 company.

15. Verkoren, A., Sigtenhorst, R. van den & Ruimschotel, D. (2002). Naleving van Sociale 

zekerheid. Onderzoek naar naleving van regels in de ABW, WW en WAO. Den Haag: 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

2.2 Methodologische kwaliteit

Voordat de rapporten inhoudelijk kunnen worden bekeken is het van belang te kijken naar de 

methodologische kwaliteit van deze onderzoeken. Op deze manier is het mogelijk kwalitatief betere 

onderzoeken van de minder sterke te onderscheiden en eventueel niet verder mee te nemen in de 

synthese. Zo kunnen resultaten die op een minder betrouwbare manier zijn verkregen geen invloed 

uitoefenen op de te trekken conclusies.

Om de kwaliteit van de onderzoeken te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de een aantal 

criteria. De eisen die aan deze criteria worden gesteld, zullen echter niet al te streng zijn en zullen 

verreweg de meeste onderzoeken verder worden meegenomen voor een inhoudelijke analyse. Zoals 

eerder gezegd is het vrijwel onmogelijk om nalevingsonderzoek uit te voeren met behulp van een 

experimenteel onderzoeksdesign. Hiervoor is immers een onderzoeksgroep en een controlegroep 

nodig, die beiden een voor- en een nameting ondergaan. Omdat het ethisch niet te verantwoorden is 

om een deel van de mensen die eigenlijk onder een bepaalde wet vallen, random te selecteren en niet

onder deze wet te laten vallen om een onderzoeksgroep te kunnen vormen, kan er geen controle groep 

worden samengesteld. Ook het uitvoeren van een voormeting is lastig, omdat onbekend is welke 

mensen in de toekomst onder bepaalde wetten en regels zullen gaan vallen. Hierdoor zouden alle 

onderzoeken afvallen wanneer wordt vastgehouden aan de eisen die de ‘Campbell Collaboration’ stelt. 

Daarbij komt een ‘realist synthesis’ meer in de buurt van het doel van deze synthese. Dit is vooral het 

hoe en waarom van naleving van beleidsinstrumentele wetgeving in kaart brengen, wat beter aansluit 

bij de doelstelling van een ‘realist synthesis’, omdat deze zich vooral richt op achterliggende 

mechanismen (Klein Haarhuis & Niemeijer; 2008).
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2.2.1 Methodologische criteria

Om de methodologische kwaliteit te beoordelen worden de volgende criteria gebruikt:

1. Validiteit

- Descriptieve validiteit

- Zijn de gebruikte concepten helder?

- Zijn belangrijke keuzes in het onderzoek verantwoord?

- Methodologische validiteit

- Is het gebruikte onderzoeksdesign toepasselijk?

- Zijn de statistische procedures correct toegepast?

2. Betrouwbaarheid

- Is er gebruik gemaakt van datatriangulatie?

- Is de steekproefomvang adequaat?

- Hoe is de controleerbaarheid van de gegevens?

3. Doelmatigheid

- Is de probleemstelling volledig beantwoord?

De validiteit van een onderzoek geeft weer of de onderzoeker meet wat hij wil meten. Dit kan worden 

opgedeeld in descriptieve validiteit en methodologische validiteit. Bij de eerste valt te denken aan de 

duidelijkheid van gebruikte concepten, bijvoorbeeld het operationaliseren van variabelen. Ook de 

verantwoording van belangrijke keuzes in het onderzoek valt hieronder. Hierbij gaat het bijvoorbeeld 

om het uitleggen waarom slechts een bepaalde groep is betrokken bij het onderzoek. Ook dienen doel-

en/of vraagstelling op een heldere manier te zijn weergegeven. 

De methodologische validiteit wordt onder andere beoordeeld middels de toepasselijkheid van het 

onderzoeksdesign en het correct toepassen van statistische procedures. Dit veronderstelt het gebruikt 

van de juiste meetinstrumenten, een correcte steekproeftrekking en een adequate omgang met 

gegevens.

De betrouwbaarheid geeft de nauwkeurigheid van de metingen weer. Als de betrouwbaarheid 

groot genoeg is, zijn de gebruikte bronnen en gegevens goed controleerbaar. De betrouwbaarheid 

wordt groter naarmate de onderzoeksmethoden en –bronnen uitgebreid zijn beschreven en daardoor 

meer controleerbaar zijn. Wanneer er verschillende onderzoeksinstrumenten –datatriangulatie- worden 

gebruikt, is de kans dat de resultaten vrij zijn van toevallige fouten groter. De kans op toevallige 

fouten wordt ook verminderd door een adequate steekproefomvang te nemen (Hart, et al., 2002).

De doelmatigheid geeft de mate weer waarin de onderzoekers antwoord geven op de gestelde 

probleem- en doelstelling. Daarbij is het van belang dat alle impliciete en expliciete vragen worden 

beantwoord. Hierdoor kan gekeken worden in hoeverre de auteurs in hun opzet zijn geslaagd. 
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2.2.2 Beoordeling van de methodologische kwaliteit

Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de gebruikte onderzoeken, zullen alle onderzoeken 

op bovenstaande criteria worden beoordeeld. Hierbij zal gekeken worden óf er verslag is gedaan van 

de diverse onderdelen en wat de kwaliteit daarvan is. Daarbij zullen de vragen uit paragraaf 2.2.1 als 

leidraad dienen. De onderzoeken zullen beoordeeld worden op een 5-puntsschaal, waarbij 1 staat voor 

zeer zwak, 2 voor matig, 3 voor voldoende, 4 voor goed en 5 voor zeer goed. Een overzicht van deze 

beoordeling staat in bijlage 3 ‘Overzicht methodologische kwaliteit’. 

2.2.3 Uitgebreide beoordeling van twee rapporten

In het schema in bijlage 3 staat het complete beoordelingsoverzicht9. Om de totstandkoming van dit 

overzicht te reconstrueren, zal hier de beoordeling van twee nalevingsonderzoeken ter illustratie 

worden uitgewerkt en onderbouwt. Deze uitgebreide beoordeling is ook uitgevoerd voor alle andere 

rapporten; in de bijlage staat enkel het vereenvoudigde overzicht met alle hoofdpunten. Van de twee 

uitgebreid uitgewerkte rapporten is de één een kwalitatief minder goed onderzoek van de WAO in 

Regelovertreding in de WAO, WW en WWB in 2006 (Gils, Frank & Heijden, 2007). Het andere is juist 

een kwalitatief veel beter onderzoek over de privacygedragscode: Evaluatie privacygedragscode 

particuliere recherchebureaus (Bos, Dekkers & Homburg, 2007).

Regelovertreding in de WAO, WW en WWB in 2006

De doelstelling van het vierde POROSZ onderzoek is een ‘bijdrage leveren aan de onderbouwing van 

beslissingen over de bestrijding en preventie van regelovertreding (beleidsontwikkeling en -

voorbereiding) en de beoordeling van de effectiviteit van het handhavingsbeleid (monitoring en 

evaluatie)’. Deze doelstelling is vrij algemeen; een ‘bijdrage’ is gemakkelijk leverbaar. Er worden 

geen specifieke doelen gesteld en er zijn ook geen deelvragen geformuleerd om deze te verduidelijken, 

dit geldt echter voor alle POROSZ onderzoeken. Het grote (nadelige) verschil tussen de voorgaande 

POROSZ onderzoeken en het vierde is de manier van dataverzameling. Op aanbeveling van een 

evaluatie onderzoek uitgevoerd door Regioplan is de dataverzameling veranderd, vanwege zorgen om 

een selectieve non-repons. Waar de respondenten eerst benaderd werden via accesspools10, is nu het 

CBS gevraagd een steekproef te leveren uit het register van uitkeringsgerechtigden. Dit blijkt echter 

een tegengesteld effect te hebben gehad. Waar in eerdere onderzoeken geen twijfels waren rondom de 

                                                
9 Er is voor gekozen om de methoden niet rapport specifiek te beoordelen, maar per rapport per wet. Dit, omdat 
enkele rapporten de naleving van meerdere wetten onderzoeken. In dat geval is vrijwel altijd onderzoek gedaan 
naar de verschillende wetten afzonderlijk en zijn deze onderzoeken later samengevoegd tot één rapport. Het 
onderzoeksdesign is over het algemeen hetzelfde binnen één rapport, maar bijvoorbeeld de steekproefomvang
verschil nogal eens.
10 Een accesspool is een gegevensbestand van respondenten, die beschikbaar zijn voor onderzoeksdeelname. 
Deze worden geworven via speciale campagnes en ad hoc via lopende onderzoeken. Deze pools worden 
representatief geacht voor de gehele doelgroep en zijn geschikt voor het trekken van adequate steekproeven, ook 
wanneer het om meer selecte doelgroepen gaan. Deelnemers krijgen, wanneer ze geselecteerd zijn voor 
deelname, een elektronische vragenlijst.
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non-respons, wijzen non-respons percentages er nu op dat er in dit geval wel selectieve respons heeft 

plaatsgevonden. Dit, en omdat de reden voor de omschakeling van de ene op de andere manier van 

dataverzameling ondoordacht lijkt (er was immers geen reden om aan te nemen dat er in eerdere jaren 

sprake was van een selectieve non-respons) en een duidelijke, concrete vraag- en doelstelling 

ontbraken evenals verduidelijkende deelvragen, is reden om de descriptieve validiteit te beoordelen 

met een twee. 

De methodologische validiteit wordt beoordeeld met een één. Voor gegevensverzameling 

heeft men zich namelijk alleen tot de doelgroep van de wet gericht en is er dus geen gebruik gemaakt 

van datatriangulatie door één of twee andere bronnen te raadplegen. Bijvoorbeeld gegevensbestanden 

van controlerende of handhavende instanties. Daardoor zijn zowel het onderzoeksdesign als het 

meetinstrument erg minimaal. Hoewel er vanuit mag worden gegaan dat het CBS in staat is een 

representatieve steekproef af te leveren, is dit niet af te leiden uit het rapport. Ook de omschrijving van 

statistische procedures ontbreekt voor een deel.

Ook de betrouwbaarheid is niet optimaal. Er is, zoals gezegd, geen gebruik gemaakt van 

datatriangulatie. De steekproefomvang is goed, maar verdere gegevens zijn nauwelijks controleerbaar. 

Het onderzoeksproces is niet te construeren, waardoor bevindingen niet te achterhalen zijn. Daarom is 

de betrouwbaarheid beoordeeld met een drie. 

De beoordeling van de doelmatigheid wordt in dit geval voor een groot deel bepaald door de 

afwezigheid van een concrete doel- of probleemstelling. Hierdoor is het vrij gemakkelijk om aan de 

doelstelling te voldoen. Er is inderdaad een bijdrage geleverd aan de ‘onderbouwing van beslissingen 

over de bestrijding en preventie van regelovertreding’ en de effectiviteit van het handhavingsbeleid is 

inderdaad beoordeeld. Dat de doelstelling is gehaald wil echter niet zeggen dat dit op een doelmatige 

manier is gebeurd. Er zijn kansen blijven liggen om een beter beeld te krijgen van de regelnaleving en 

het handhavingsbeleid. Om deze redenen is de doelmatigheid beoordeeld met een drie. 

Dat dit specifieke POROSZ rapport slechter wordt beoordeeld dan de andere van dezelfde 

reeks heeft ook te maken met de verslaglegging. Doordat veel minder uitgebreid is ingegaan op 

statistische procedures, de verantwoording van belangrijke keuzes, gebruikte onderzoeksinstrumenten 

en bevindingen is minder goed te achterhalen hoe men het onderzoek precies heeft uitgevoerd.

Evaluatie privacygedragscode particuliere recherchebureaus

Het onderzoek dat beter is uitgevoerd, is: Evaluatie privacygedragscode particuliere 

recherchebureaus (Bos, Dekkers & Homburg, 2007). Ook in dit onderzoek is de doelstelling vrij 

algemeen, namelijk ‘het verwerven van inzicht in de toepassing van de privacygedragscode door 

particuliere recherchebureaus’. In dit geval is deze doelstelling echter geëxpliciteerd met een zestal 

onderzoeksvragen, wat veel duidelijker en concreter is dan in het eerst besproken onderzoek het geval 

is. Alle gebruikten concepten zijn uitgebreid uitgelegd en verduidelijkt, wat ook geldt voor alle keuzes 

die zijn gemaakt. Zo wordt ingegaan op de keuze voor een face-to-face gesprek in plaats van een 
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vragenlijst, en waarom men ook nog een dossier wilde inzien wanneer men het onderzoeksobject 

ondervraagd had. Om deze redenen is de descriptieve validiteit beoordeeld met een vijf. 

Ook de methodologische kwaliteit van dit onderzoek is beoordeeld met een vijf. Dat komt ten 

eerste doordat het onderzoeksdesign zeer doordacht is. Allereerst is er een vooronderzoek uitgevoerd 

om globale gegevens te verzamelen, waarna in het hoofdonderzoek de resultaten verder zijn 

aangevuld. Er is hier maximaal gebruik gemaakt van de aanwezige informatie door niet alleen de 

doelgroep te ondervragen, maar ook verdiepende interviews te houden met experts, dossieronderzoek 

uit te voeren, binnengekomen klachten na te gaan en ook opdrachtgevers te interviewen. Op deze 

manier is vanuit vrijwel alle mogelijke optieken informatie verzameld, om een zo compleet mogelijk 

beeld te schetsen. Statistische procedures, zoals het voorkomen van sociaal wenselijke antwoorden 

door het gebruiken van de randomized response techniek, zijn correct. Het enige minpunt is dat er 

geen steekproef is getrokken; omdat er slechts 338 ‘doelgroepleden’ zijn, zijn deze allemaal benaderd. 

Degene die vervolgens niet zijn geïnterviewd, hebben zichzelf uit het onderzoek teruggetrokken. 

Hierdoor zou er sprake kunnen zijn van een selectieve non-response. De auteurs zijn zich hiervan 

bewust en mede doordat het gehele onderzoek zeer uitgebreid en goed is uitgevoerd, wordt de 

methodologische kwaliteit beoordeeld met een vijf. 

Ook de betrouwbaarheid krijgt dit cijfer (5). Van het onderzoekproces is zeer nauwkeurig 

verslag gelegd. Alle onderdelen zijn stap voor stap beschreven, waardoor zowel het onderzoeksproces 

als de bevindingen goed te verifiëren en controleren zijn. Verder is, door vijf databronnen te 

gebruiken, datatriangulatie uitstekend toegepast. Hoewel de steekproeftrekking van de enquête niet 

geheel ‘volgens het boekje’ is verlopen, is de omvang zeker adequaat. Deze beslaat ongeveer één 

derde van de totale doelgroep. 

Doordat het onderzoek zo zorgvuldig is uitgevoerd, is de doelmatigheid ook groot, en wordt 

ook deze beoordeeld met een vijf.

2.2.4 Conclusie beoordeling methodologische kwaliteit

Wat opvalt over de gehele linie van onderzoeken, is dat probleem- of doelstellingen over het algemeen 

niet worden geëxpliciteerd. Als ‘compensatie’ daarvoor worden vaak wel deelvragen gesteld. Op deze 

manier kan toch een idee worden verkregen van de impliciete doelen van het onderzoek en kan 

daarmee wat gezegd worden over de doelmatigheid. Het ontbreken van een expliciete doel- of 

probleemstelling is echter wel opgenomen als een minpunt in de checklist. 

Verder valt op dat de onderzoeken vrijwel allemaal vrij hoog scoren bij de beoordeling van de 

methodologische kwaliteit. Waarschijnlijk is dat te wijten aan de criteria die hier zijn gesteld om de 

onderzoeken te selecteren. Doordat enkel onderzoeken zijn meegenomen die nalevingsmotieven 

onderzoeken, worden er al rapporten geselecteerd die dieper op de materie ingaan dan enkel het meten 

van regelnaleving. Het lijkt erop dat de onderzoeken die de T11 gebruiken al kwalitatief beter en 

uitgebreider zijn dan andere nalevingsonderzoeken die dit instrument niet gebruiken. Hierdoor worden 
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de kwalitatief mindere onderzoeken er al uitgefilterd voordat de kwaliteit van de methoden voor deze 

synthese wordt beoordeeld.
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Hoofdstuk 3 - Inhoudelijke analyse

Nadat in het vorige hoofdstuk de verschillende onderzoeken zijn beoordeeld op methodologische 

kwaliteit, zal nu naar de inhoud worden gekeken. Hierbij gaat het om de informatie die de rapporten

kunnen geven over de factoren die van invloed zijn op naleving en nalevingsmotieven. Omdat alle 

onderzoeken methodologisch goed genoeg bevonden zijn, zal de inhoud van alle onderzoeken worden 

meegenomen in de analyse.

3.1 Invloed van de Tafel van elf dimensies op naleving

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in nalevingsmotieven; dat wil zeggen factoren waarvan 

verwacht kan worden dat ze invloed hebben op nalevingsgedrag door de manier waarop de doelgroep 

bepaalde factoren ervaart of inschat. Hiermee wordt bedoeld dat wanneer de doelgroep het over het 

algemeen niet zo nauw neemt met de regels, er een grotere kans bestaat dat men regels overtreedt. T4 

(normgetrouwheid) is in dat geval een overtredingsbevorderende dimensie. Wanneer men de kans op 

een controle heel klein inschat, is T7 een overtredingsbevorderende dimensie. 

Omdat het doel van dit onderzoek is: het in kaart brengen van nalevingsmotieven, is het onderscheid 

tussen nalevingsbevorderende dimensies en overtredingsbevorderende dimensies niet zo van belang. 

Dit komt onder andere, doordat de richting van de dimensies per doelgroep, context of wet

verschillend kan zijn, terwijl de achterliggende mechanismen wél hetzelfde zijn. Zo kan het zijn dat 

mensen zich vooral laten leiden door de normgetrouwheid van de sociale groep, maar of dit leidt tot 

naleving of overtreding hangt af van of deze groep wel of niet normgetrouw is.

Wanneer een bepaalde dimensie als nalevings- of overtredingsbevorderende dimensie wordt 

aangewezen wil dit nog niet zeggen dat het daadwerkelijke nalevingsgedrag ook hierop gebaseerd is.

Wanneer bijvoorbeeld de controlekans een overtredingsbevorderende dimensie is, wil dat zeggen dat 

mensen dat zien als een motief voor overtreding. Het is echter allerminst zeker dat zij ook werkelijk 

overtreden en áls ze overtreden dat het dan aan de laag gepercipieerde controlekans te wijten is. Het is 

in dat geval enkel de hoogte (of afwezigheid daarvan) van de controlekans die aantrekt tot overtreding. 

Of de daadwerkelijke overtreding ook begaan zal worden hangt nog van meer factoren af, 

bijvoorbeeld de samenhang met de andere factoren van de T11. Zo kan de controlekans wel laag zijn, 

maar als de sanctie heel hoog is zal misschien niet tot overtreding worden overgegaan. De 

verhoudingen tussen deze T11 factoren spelen ook een rol bij de factoren die uiteindelijk de overtreding 

bepalen. Zo kan de controlekans wel laag zijn (en dus overtredingsbevorderend werken), maar 
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duidelijk is dan nog niet of dit ook de doorslaggevende factor of één van de doorslaggevende factoren 

is11. 

Om hier wat meer inzicht in te krijgen zal er in het volgende stuk ook aandacht zijn voor 

overtredingsmotieven die daadwerkelijk tot naleving of overtreding leiden. Hierbij worden behalve de 

T11 factoren, ook andere factoren betrokken die invloed kunnen hebben op naleving of overtreding.

Voor beleidsmakers is het namelijk van belang alle factoren in kaart te kunnen brengen die invloed 

kunnen hebben op (niet-)naleving van wetten en regels. Dit sluit ook aan bij een ‘realist synthesis’, 

omdat in deze methode behalve de mechanismen (in dit geval de elementen van de T11) ook de context

van belang wordt geacht (Pawson & Tilley, 2004). De context bestaat in dit geval uit 

achtergrondvariabelen. 

3.1.1 Mogelijke invloed van de Tafel van elf dimensies

Met behulp van de T11 kan een risicoprofiel voor de overtreding van wetten worden samengesteld. In 

nalevingsonderzoek worden hierbij de factoren op een rij gezet die invloed kunnen hebben op 

nalevingsgedrag. Dit gaat echter over de mate waarin de doelgroep een bepaalde dimensie als motief 

zou kunnen zien om te overtreden dan wel na te leven, zonder een voorspelling te doen over de 

nalevings- of overtredingsmotieven die tot daadwerkelijke overtreding leiden. 

Voor dit onderzoek is de in de onderzoeken vermeldde richting van het nalevingsgedrag, dat 

wil zeggen nalevings- of overtredingsbevorderend, minder van belang dan de invloed. De richting 

hangt namelijk af van context en situatie omtrent de wet of regel. Dit is te afhankelijk van de wet- en 

regelgeving in kwestie om er in een synthese iets mee te doen. De invloed daarentegen is wel van 

belang, omdat hier wel iets over gezegd kan worden over alle onderzoeken heen. 

Indicatie voor de verklaringskracht van de theorieën 

Om iets meer te kunnen zeggen over de verklaringskracht van de twee sociaal-wetenschappelijke 

theorieën op nalevingsmotieven, zal er in een aantal gevallen een onderscheid worden gemaakt 

wanneer een theorie wel verklaring biedt voor nalevingsgedrag en wanneer niet. In de onderzoeken 

wordt namelijk geen onderscheid gemaakt tussen dimensies die een groot deel van het 

nalevingsgedrag verklaren en dimensies die vrijwel niets verklaren. Om deze reden is het dan ook niet 

mogelijk een aantal dimensies aan te wijzen die meer bepalend zijn voor nalevingsgedrag en 

dimensies die minder gewicht in de schaal leggen. Om toch iets te kunnen zeggen over de 

verklaringskracht van de theorieën wordt daarom het ‘tweederde onderscheid’ geïntroduceerd. Een 

theorie zal worden aangeduid als ‘een verklaring biedende voor nalevingsgedrag’, wanneer tweederde 

van de indicatoren voor de theorie overtredingbevorderend dan wel nalevingbevorderend werken. 
                                                
11 Om het onderscheid tussen deze twee helder te houden, zal in het vervolg worden gesproken van ‘mogelijk 
overtredingsbevorderende’ en ‘daadwerkelijk overtredingsbevorderende’ dimensies. Met de eerste wordt 
bedoeld dat de bewuste dimensie tot overtreding ‘zou kunnen leiden’ en met de tweede dat de dimensie ook 
daadwerkelijk tot overtreding leidt.
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Omdat de sociale beïnvloedingstheorie drie indicatoren heeft (T3 acceptatie van de regels, T4 

normgetrouwheid en T5 sociale invloed) en de rationele keuze theorie zes (T2 kosten en baten van 

naleving en overtreding, T6 informele meldingskans, T7 controlekans, T8 detectiekans, T10 

sanctiekans en T11 sanctie-ernst) wil dat zeggen dat, wanneer twee van de drie indicatoren die duiden 

op sociale invloed, en vier van de zes indicatoren die duiden op rationele keuze één richting op wijzen, 

deze theorie als ‘een verklaring biedende voor nalevingsgedrag’ wordt aangemerkt. De 

verklaringskracht van deze theorie is dan groot. Dit is zeker geen waterdicht bewijs voor de 

verklaringskracht van een bepaalde theorie, maar kan wel als indicator worden gebruikt, omdat een 

theorie alleen dan als ‘een verklaring biedende voor nalevingsgedrag’ wordt aangemerkt als deze 

onderscheidend van invloed is.

Het nadeel van het maken van dit onderscheid is dat sommige verbanden niet worden 

meegenomen, omdat bijvoorbeeld de indicatoren voor de sociale beïnvloedingstheorie niet voor 

tweederde één kant op wijzen. Wanneer slechts één dimensie alle naleving zou verklaren, wordt deze 

in dit geval niet meegenomen, terwijl het wel een perfecte verklaring zou kunnen bieden voor 

nalevingsgedrag. 

Wat opgemerkt moet worden is dat de indeling in nalevingsbevorderend of 

overtredingsbevorderend tot stand is gekomen op basis van interpretaties van de onderzoekers, deze 

grenzen zijn diffuus. Hierdoor het gaat hier dus niet om harde feiten, waardoor er verschil ontstaat 

tussen de interpretatie van de resultaten. 

3.1.2 Daadwerkelijke invloed Tafel van elf dimensies

De T11 is voornamelijk bedoeld om overtredingsbevorderende en nalevingsbevorderende dimensies in 

kaart te brengen, dat wil zeggen; factoren die van invloed zijn op nalevingsmotieven. Wanneer een 

bepaalde dimensie als overtredingsbevorderend wordt beschouwd wil dat nog niet zeggen dat deze 

dimensie ook daadwerkelijk tot overtreding leidt. 

In de meeste rapporten wordt niet ingegaan op de ‘daadwerkelijke invloed’ van de T11 

dimensies, in enkele rapporten wordt de samenhang tussen T11 dimensies en de daadwerkelijke 

naleving echter wel gemeten. Voor het voorspellen van de verwachtte invloed, worden implicaties 

verbonden aan de inschatting van de situatie omtrent de T11 dimensies. Wanneer de controlekans laag 

wordt ingeschat, is dit een dimensie zie kan leiden tot overtreding. Hierin wordt daadwerkelijk 

nalevingsgedrag niet meegenomen, enkel de inschatting van de dimensie telt. Voor de voorspelling 

van de daadwerkelijke invloed van de diverse dimensies wordt, het nalevingsgedrag van de 

respondenten wel meegenomen. Daarna wordt, met behulp van logistische regressievergelijkingen, 

een verband gezocht met nalevingsgedrag. Wanneer ook de daadwerkelijke invloed van de dimensies 

is meegenomen in de onderzoek zal worden aangegeven ‘óf’ en zo ja ‘hoe’ ze van invloed zijn op 

nalevingsgedrag.
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3.1.3 Achtergrondvariabelen

Als laatste zal ook de invloed van verschillende achtergrondvariabelen worden geanalyseerd. Wanneer 

er wordt ingegaan op achtergrondvariabelen zijn dit veelal demografische factoren zoals geslacht, 

leeftijd(scategorie), opleidingsniveau of samenstelling van het huishouden. Daarnaast worden factoren 

gebruikt die samenhangen met inkomen, baan of arbeidsverleden, bijvoorbeeld het soort 

arbeidscontract vóór de uitkering (tijdelijk of vast), hoogte van het inkomen, kunnen rondkomen van 

het inkomen, zelfstandig ondernemer zijn (dat wil zeggen: niet in loondienst) of het al dan niet zijn 

van hoofdkostwinner. Ook komen factoren aan bod die samenhangen met de sociale omgeving.

Hierbij valt te denken aan of men praat met anderen uit de sociale omgeving over de uitkering/subsidie 

of regels van de wet, of de sociale omgeving enige afkeuring laat blijken ten aanzien van het 

ontvangen van subsidies/uitkeringen of de overtreding van regels en of men overtreders in de sociale 

omgeving kent. Van deze factoren zal worden aangegeven ‘óf’ en zo ja ‘hoe’ ze van invloed zijn op 

overtredinggedrag.

3.2 Overzicht inhoudelijke analyse

In bijlage 4 staan de factoren die in de onderzoeken mee worden genomen en die invloed lijken te 

hebben op nalevingsgedrag. In de tabel wordt per wet of regel gekeken naar de verwachte en 

werkelijke invloed van de T11. Binnen het T11 model horen bij bepaalde dimensies al bepaalde 

verwachtingen wat betreft de invloed op naleving. Deze zijn veelal gebaseerd op common sense, en 

hebben allemaal een positief verband met naleving. Wanneer alle ‘T’s’ optimaal aanwezig zouden 

zijn, zou ook de naleving optimaal moeten zijn. In het model leidt meer/hogere/betere aanwezigheid 

van een bepaalde dimensie dan tot meer naleving. Zo leidt een grotere controlekans tot meer naleving,

evenals een grotere normgetrouwheid. Dit geldt in principe voor de invloed van alle T11 dimensies op 

naleving. Wanneer de onderzoeken inhoudelijk worden vergeleken wordt dit verband ook grotendeels 

bevestigd. Omdat dit strookt met de aannames van het T11 model zal hier een iets andere interpretatie 

aan de verwachte invloed worden gegeven dan gebruikelijk. Er zal worden gekeken of dit positieve 

verband met naleving ook overeenkomt met de verwachte invloed van de T11 dimensies. Wanneer nu 

een negatief verband wordt aangegeven tussen een bepaalde dimensie en naleving, wordt bedoeld dat 

de situatie omtrent deze dimensie in een bepaalde context leidt tot meer overtreding. Een voorbeeld: in 

principe leidt meer informele controle tot meer naleving. Maar wanneer in een bepaalde context de 

informele controle laag is, is dit reden om aan te nemen dat de situatie omtrent T5 

overtredingsbevorderend is en leidt tot minder naleving. In dat geval is er een negatief verband 

weergegeven tussen T5 en naleving. Dit gaat dan om de perceptie van de stand van zaken omtrent T5

en niet om de invloed van T5 zelf12.

                                                
12 Deze verbanden staan in de kolom ‘mogelijk van invloed op naleving’ van de tabel in bijlage 4
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Daarnaast zal worden gekeken óf er aandacht is geweest voor de daadwerkelijke invloed van 

de verschillende dimensies op naleving en zo ja, hoe deze invloed dan loopt13. Hier wordt dus niet 

meer gekeken naar de stand van zaken rondom een bepaalde dimensie, maar puur of er een positief of 

negatief verband van een dimensie met naleving is gevonden.

Vanwege te interpretatie verschillen van de twee kolommen (een positief verband betekend in 

iedere kolom iets anders), is de inhoud van deze twee kolommen niet één op één met elkaar te 

vergelijken. Wanneer er in de kolom ‘mogelijk van invloed’ een ‘+’ staat, is het in principe goed 

gesteld met de handhaving van deze dimensie en levert deze geen overtredingsrisico op. Wanneer er in 

de kolom ‘werkelijk van invloed’ een ‘+’ staat is er een verband gevonden in de verwachte richting 

(positief verband met naleving).

Als laatste wordt bekeken of er aandacht is voor achtergrondfactoren en zo ja, wat de 

verbanden hiervan zijn met regelnaleving. Hier zullen alleen de variabelen worden genoemd die 

positief dan wel negatief invloed hebben op naleving. Hier is ten eerste voor gekozen om de 

leesbaarheid van de tabel te vergroten en ten tweede, omdat deze alleen deze invloed hebben op 

naleving en daardoor voor de analyse van belang zijn.

3.3 Kanttekeningen bij het instrument meta-analyse

Het gebruikte onderzoeksinstrument, de meta-analyse, heeft zo zijn beperkingen. De synthese is tot 

stand gekomen op basis van de uitkomsten van rapporten. Omdat dit secundaire data betreft kan het 

zijn dat in sommige gevallen niet altijd precies dát gemeten wordt wat men eigenlijk had willen weten. 

Er worden geen extra data verzameld om dit aan te vullen door bijvoorbeeld expert interviews af te 

nemen of een enquête uit te voeren. Hierdoor kunnen soms interpretatieverschillen in de data 

voorkomen, waardoor de te trekken conclusies minder betrouwbaar worden. 

De geselecteerde rapporten zijn niet random verdeeld over de verschillende beleidsterreinen. Dit heeft 

als oorzaak dat de T11 (nog) niet altijd wordt gebruikt in nalevingsonderzoek en de spoeling daardoor 

erg licht is. Slechts enkele ministeries werken met de T11 en zelfs deze nog zeer beperkt. Daarbij is 

onderzoek ook niet altijd openbaar verkrijgbaar. Dit leidt ertoe dat het aantal nalevingsonderzoeken 

dat de afgelopen jaren is uitgevoerd en voldoet aan de doelgroep zeer beperkt is. Alle beschikbare 

onderzoeken zijn in principe opgenomen. Zelfs wanneer er geen beperking op doelgroep zou worden 

gegeven, stijgt het aantal onderzoeken maar met een stuk of acht. Omdat de steekproef van 

nalevingsonderzoeken redelijk smal is, kunnen er in dit onderzoek geen uitspraken worden gedaan die 

algemeen geldend zijn voor beleidsinstrumentele wet- en regelgeving, maar in principe alleen voor de 

opgenomen onderwerpen.

                                                
13 Deze verbanden staan in de kolom ‘werkelijk van invloed op naleving’ van de tabel in bijlage 4
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Daarbij komt dat de beleidsterreinen waar onderzoek van is geselecteerd niet evenredig 

vertegenwoordigd zijn. Enkele onderwerpen komen een aantal keer voor en anderen maar één of twee 

keer. Zo zijn er vijf onderzoeken naar de naleving van de WAO, WW en WWB/Abw, twee naar de 

naleving van de huursubsidiewet en de meststoffenwet, en maar één van alle overige onderwerpen. 

Hierdoor kan een vertekend beeld ontstaan, omdat de onderwerpen die vaker voorkomen ook zwaarder

meewegen in de resultaten. 

Met deze twee beperkingen is geprobeerd rekening te houden bij de interpretatie van de 

resultaten. Vanwege de kleine steekproef van onderzoeken is het echter vrijwel onmogelijk een 

weging te maken naar onderwerp. Dit is ook niet nodig vanwege het kwalitatieve karakter van dit 

onderzoek. Omdat de onderzoeken niet representatief zijn voor het gehele spectrum van 

beleidsinstrumentele wet- en regelgeving en ook de algemene geldigheid onbekend is, is ervoor 

gekozen om geen specifieke conclusies te verbinden aan de resultaten. De essentie van de analyse 

betreft het zoeken naar en het in kaart brengen van grote lijnen. 
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Hoofdstuk 4 – Resultaten

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de resultaten die voortkomen uit de inhoudelijke analyses van 

de verschillende nalevingsonderzoeken14. 

4.1 Invloeden op naleving en nalevingsmotieven

In de volgende paragrafen zal worden ingegaan op de factoren die invloed lijken te hebben op 

naleving en nalevingsmotieven. Hierbij zal de T11 steeds centraal staan.

4.1.1 Mogelijke invloed van de Tafel van elf dimensies15

Aan de ene kant zal in deze paragraaf worden gekeken naar de dimensies van het T11 model die 

invloed hebben op naleving. Hierbij zal aan bod komen óf de dimensies van invloed kunnen zijn, en 

als dat het geval is in welke richting. Daarbij kan ook iets gezegd worden over de situatie omtrent de 

wet en hoe deze invloed heeft op nalevingsgedrag. Bijvoorbeeld of er te weinig kennis is van de 

wetten bij de doelgroep waardoor deze overtreden worden of dat de normgetrouwheid groot genoeg is 

om tot meer naleving te leiden. Daarnaast zal een indicatie worden geven voor de verklaringskracht 

van de rationele keuze theorie en de sociale beïnvloedingstheorie. 

Wanneer wordt gekeken naar de indicatoren die invloed kunnen hebben op nalevingsgedrag, lijken 

voornamelijk de kennis van de wet (T1), kosten en baten van naleving (T2), acceptatie van de wet 

(T3), informele controle (T5), sanctiekans (T10) en sanctie-ernst (T11) van invloed te zijn. T1 heeft

vaak een negatieve samenhang met naleving. Dit houdt in dat het gebrek aan kennis over de wet en 

duidelijkheid van de wet bij de doelgroep leidt tot een overtredingsmotief. T2 heeft over het algemeen 

een positief verband met naleving. Dit wil zeggen dat de situatie omtrent de wet ervoor zorgt dat 

mensen geneigd zijn tot naleving. Blijkbaar zijn de (netto)baten van naleving altijd nog groter dan de 

(netto) baten van overtreding. In de onderzoeken wordt aangegeven dat veel mensen moeite hebben 

met naleving, de kosten om na te leven worden hoog gevonden. Dat deze dimensie toch leidt tot 

naleving, impliceert dat de kosten van overtreding blijkbaar hoger zijn dan de kosten van naleving. T3 

vertoont opvallend vaak een positieve samenhang met naleving. Dit betekent ten eerste dat de mate 

van acceptatie van wet en wetgever tot meer nalevings leidt en ten tweede dat mensen wetgeving vaak 

                                                
14 Het is niet de bedoeling exacte overtredingscijfers te achterhalen, noch om de precieze T11 
overtredingsbevorderendedimensies aan te wijzen. Door de gebruikte data is het enkel mogelijk om globale 
lijnen te onderscheiden in dimensies die mogelijk invloed hebben op nalevingsgedrag en dimensies die 
daadwerkelijke invloed hebben op nalevingsgedrag. Om deze reden zullen dan ook geen aantallen of cijfers 
worden genoemd, maar zal in globale termen gesproken worden over het ‘aantal’ onderzoeken dat een bepaalde 
bevinding ondersteund. Dat voor drie van de 30 onderzoeken de sanctiekans een belangrijke indicator voor 
overtreding is, wil in dit geval immers niet zeggen dat dit voor tien procent van de beleidsinstrumentele wetten 
geldt.
15 Bij: bijlage 4, kolom ‘mogelijk van invloed op naleving’
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als redelijk beschouwen. Hetzelfde geldt voor T5, al wordt hier vaker een negatief verband gevonden. 

Dit betekent dat informele controle samenhang vertoont met naleving, maar dit leidt tot minder 

naleving. Dit kan worden verklaard door een gebrek aan informele controle, of wijzen op een gebrek 

aan informele controle in de juiste richting.

Wat opvalt, is dat de controle dimensies (T7 en T8) vaak geen invloed lijken te hebben op 

naleving. Dit zou een bewijs kunnen zijn voor een gebrek aan doortastende efficiënte controles. De 

sanctiedimensies (T10 en T11) hebben vrijwel altijd een positief verband met naleving. Dit houdt in 

dat de sanctiekans en sanctie-ernst blijkbaar hoog genoeg zijn om overtreding te ontmoedigen. De 

sanctiedimensies lijken daarom nalevingsbevorderend te werken. Wanneer het uitblijven van een 

verband tussen T7, T8 en naleving inderdaad wordt veroorzaakt door een gebrek aan efficiënte 

controles zal het effect van T10 en T11 teniet worden gedaan. Wanneer men namelijk niet bang is dat 

een overtreding geconstateerd wordt, hoeft men ook niet bang te zijn een sanctie opgelegd te krijgen.

Wanneer wordt gekeken naar de nalevingsmotieven die mogelijk van invloed kunnen zijn, 

wordt eigenlijk gekeken naar hoe de situatie rondom de verschillende wetten is en hoe dit invloed 

heeft op naleving. Wat opvalt, is dat hier veel negatieve of neutrale verbanden worden gevonden 

tussen de T11 dimensies en naleving. Dit houdt in dat de condities rondom de wetten geen invloed 

hebben op naleving of zelfs leiden tot meer overtreding. Dit zou een gebrek aan handhaving kunnen 

impliceren. Wat opvalt, is dat de kwalitatief minder sterke onderzoeken, optimistischer zijn over de 

invloed van de verschillende dimensies op naleving. Deze onderzoeken vinden vaker een positief of 

een neutraal verband, dan de onderzoeken die methodologisch sterker zijn.

Indicatie voor de verklaringskracht van de theorieën 

Wanneer het ‘tweederde onderscheid’ uit paragraaf 3.1.2 wordt toegepast op alle 

nalevingsonderzoeken lijkt sociale beïnvloeding voornamelijk een positief verband te hebben met 

naleving. Dit betekent dat dimensies die een indicator zijn voor de verklaringskracht van de sociale 

beïnvloedingstheorie (T3 acceptatie, T4 normgetrouwheid en T5 informele controle), op basis van het 

‘tweederde onderscheid’ een overwegend positief verband met naleving laten zien. Minimaal twee van 

deze drie indicatoren moeten één kant op wijzen, in dit geval op een positief verband met naleving, om 

als ‘onderscheidend van invloed’ te worden bestempeld. In acht16 van 28 nalevingsonderzoeken wordt 

–op basis van het ‘tweederde onderscheid’- een onderscheidend bewijs gevonden voor de 

verklaringskracht van de sociale beïnvloedingstheorie. De wetten waarvoor dit geldt zijn: de warenwet 

(Prinsen & Visser, 2000b), de AOW (Heijden, Gils & Laudy, 2005b), de WAO (Gils, Frank & 

Heijden, 2007; Verkoren, Sigtenhorst, & Ruimschotel, 2002), de WW (Gils, et al., 2007), de WWB 

(Gils, et al., 2007; Verkoren, et al., 2002) en de huursubsidiewet (Gils, Heijden & Laudy, 2004). In 

vier van deze onderzoeken wijzen zelfs alle indicatoren van deze theorie richting een positief verband 

                                                
16 Zie ook: figuur 3 pagina 37
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met naleving. Dit duidt op een nog grotere verklaringskracht van de sociale beïnvloedingstheorie, bij 

de verklaring van regelnaleving. 

Ter vergelijking: in slechts drie van de 28 nalevingsonderzoeken wordt een onderscheidend 

bewijs gevonden voor de verklaringskracht van de rationele keuze theorie. De indicatoren van de 

rationele keuze theorie (T2 kosten en baten, T6 informele meldingskans, T7 controle kans, T8 

detectiekans, T10 sanctiekans en T11 sanctie-ernst) wijzen in slechts drie onderzoeken op basis van 

het ‘tweederde onderscheid’ op een grote invloed van de rationele keuze theorie. Dat wil zeggen dat in 

drie onderzoeken wordt volgens het ‘tweederde onderscheid’ een positief verband tussen rationele 

keuze en naleving. Dit zijn de onderzoeken naar regelnaleving in de WW (Gils, et al., 2007; Verkoren, 

et al., 2002) en de WWB (Gils, Heijden & Rosebeek, 2001). Hierbij is geen enkel onderzoek dat een 

verband vindt tussen meer dan tweederde van de indicatoren en naleving.

Bij het verklaren van regelnaleving lijkt daarom de sociale beïnvloedingstheorie meer 

verklaringskracht te hebben dan de rationele keuze theorie. Dit impliceert dat mensen hun gedrag 

vaker laten afhangen van sociale beïnvloeding dan van rationele overwegingen. Daarbij kan gesteld 

worden dat, voor de onderzochte wetten, de indicatoren voor de sociale beïnvloedingstheorie meer 

nalevingsbevorderend werken dan de indicatoren voor de rationele keuze theorie. Dit zou erop kunnen 

wijzen dat sociale groepen veelal dezelfde regels en normen nastreven als beleidsmakers en 

handhavers. Over de onderzoeken, waarin het ‘tweederde onderscheid’ duidt op een 

nalevingsbevorderende werking van indicatoren van de sociale beïnvloedingstheorie, zijn de drie 

indicatoren van deze theorie ongeveer evenredig verdeeld. Dit wil zeggen dat acceptatie van wet en 

wetgever, de normgetrouwheid van de doelgroep en de informele controle blijkbaar allemaal leiden tot 

meer naleving en er niet één of twee aan te wijzen zijn die een sterker verband lijken te hebben met 

naleving.

Voor de verklaring van regelovertreding wijzen de indicatoren van de verschillende theorieën niet 

duidelijk één theorie aan die een grotere verklaringskracht heeft. In zeven van de 28 onderzoeken heeft 

de sociale beïnvloedingstheorie een grote verklaringskracht. Dit geldt voor de onderzoeken naar: de 

meststoffenwet (Backbier & Erp, 2002; Prinsen, Spriensma-Heringa & Vossen, 2002), de 

voedselveiligheidseisen in ketengarantiesystemen (Bondt, Kroon, Puister-Jansen, Bogaardt & Folbert, 

2003), de privacygedragscode voor recherchebureaus (Bos, Dekkers & Homburg, 2007); de WWB 

(Gils, et al., 2001), de taxiregels (Prinsen & Visser, 2000a) en fraude bij zorgverzekeringen 

(Sigtenhorst & Ruimschotel, 2001). In zes van de 28 onderzoeken heeft de rationele keuze theorie, 

volgens het ‘tweederde onderscheid’, een grotere verklaringskracht. Dit zijn de onderzoeken naar: de 

privacygedragscode voor recherchebureaus (Bos, et al., 2007), de bestrijdingsmiddelenwet (Inspectie 

voor de Rechtshandhaving, 1997), de taxiregels (Prinsen & Visser, 2000a), de warenwet (Prinsen & 

Visser, 2000b), fraude bij zorgverzekeringen (Sigtenhorst & Ruimschotel, 2001), en de WAO 

(Verkoren, et al., 2002). 
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Voor het verklaren van overtreding is om deze reden niet direct één theorie aan de wijzen die 

meer verklaring biedt. Zowel de rationele keuze theorie als de sociale beïnvloedingstheorie biedt een 

verklaring voor regelovertreding. Wanneer echter wordt gekeken vanuit de twee theorieën, biedt de 

rationele keuze theorie meer verklaring voor regelovertreding, dan voor regelnaleving. Zoals 

hierboven genoemd biedt de rationele keuze theorie in slechts drie van de 28 onderzoeken op een 

onderscheidende manier, een verklaring voor regelnaleving. In zes van de 28 onderzoeken biedt deze 

theorie een verklaring voor regelovertreding. Hierdoor lijkt het alsof de rationele keuze theorie meer 

verklaring biedt voor regelovertreding dan voor regelnaleving. Dit duidt onder andere op een probleem 

in de handhaving. Blijkbaar is de afschrikkende werking van dimensies als controlekans en strafmaat, 

niet hoog genoeg om overtreding te voorkomen.

Figuur 3: verklaringskracht van de theorieën op basis van het ‘tweederde onderscheid’

Overtredingsbevorderend Nalevingsbevorderend 

Sociale beïnvloedingstheorie 7 8

Rationele keuze theorie 6 3

De cijfers in deze tabel staan voor het aantal onderzoeken waarin de indicatoren van een theorie op

basis van het ‘tweederde onderscheid’ wijzen op een relatief grote verklaringskracht van de theorie.

4.1.2 Daadwerkelijke invloed van de Tafel van elf dimensies

Kennis van de regels (T1), en dan met name het gebrek hieraan, blijkt vaak oorzaak te zijn van niet-

naleving. Er wordt vaak een negatief verband gevonden tussen T1 en naleving. Blijkbaar is een gebrek 

aan kennis en duidelijkheid een motief voor overtreding. Uit de rapporten blijkt dat over het algemeen 

regels als niet-duidelijk worden ervaren. Andere oorzaken van niet-naleving moeten worden gezocht 

bij acceptatie van de regels (T3) en normgetrouwheid (T4). Omdat er blijkbaar weinig acceptatie van 

de regels en normgetrouwheid is, zijn mensen eerder geneigd wetten te overtreden17. 

In minder mate wordt overtreding veroorzaakt door kosten en baten van naleving (T2), en de 

detectiekans (T8). Factoren als sanctiekans en sanctie-ernst lijken nauwelijks mee te wegen in de 

overweging tot overtreding. Dit sluit aan bij de bevindingen van paragraaf 4.1.1. Blijkbaar zijn de kans 

op controles, effectiviteit van controles, sanctiekansen en de -ernst geen factoren die 

nalevingsbevorderend werken.

Uit dit deel van de analyse is op te maken of het T11 model juist en dus bruikbaar is: of in dit 

model de juiste aannames worden gemaakt ten aanzien van naleving. De T11 veronderstelt in alle 

gevallen een positief verband tussen de verschillende dimensies en naleving. Wanneer er inderdaad 

over het algemeen een positief verband wordt gevonden, pleit dit voor de aannames die worden 

                                                
17 Dit lijkt in tegenspraak met het gestelde in het tweede deel van bovenstaande paragraaf (4.1.1), waar deze 
dimensies leiden tot juist meer naleving, in plaats van overtreding. Dit is echter te verklaren door het feit dat in 
dit geval de analyse plaatsvindt op basis van álle onderzoeken en niet alleen degene waar het ‘tweederde 
onderscheid’ op van toepassing is.
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gemaakt in het model en daarmee voor de bruikbaarheid. Wanneer hier echter een negatief verband 

wordt gevonden, verloopt de invloed van de bewuste ‘T’ op naleving blijkbaar anders dan verwacht. 

De onderzoeken die methodologisch sterker zijn vinden over het algemeen meer bevestiging voor de 

juistheid van het T11 model; zij vinden vaker een positief verband tussen de verschillende dimensies en 

naleving dan de methodologisch zwakkere onderzoeken. Hierdoor wordt bevestiging gevonden voor 

de implicaties van het T11 model.

4.1.3 Achtergrond variabelen

Over het algemeen blijkt dat mannen meer overtreden dan vrouwen. Leeftijd blijkt een positief effect 

te hebben op overtreding. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat ouderen in de loop der jaren 

beter de weg hebben leren vinden in het systeem van wetten en regels en daardoor ook gemakkelijker 

kunnen overtreden. Ook individuen met een hogere opleiding blijken de wet vaker te overtreden. 

Samenstelling van het huishouden kan zowel een positieve als negatieve invloed hebben. Waar 

individuen die samen wonen met ouders, broers en/of zussen vaker de wet overtreden, doen zij die 

samenwonen met een partner dit juist minder.

Wat opvalt, is dat individuen die goed kunnen rondkomen van hun inkomen vaker de wet 

overtreden dan zij die hier moeite mee hebben. Dit lijkt tegenstrijdig, maar zou verschillende oorzaken 

kunnen hebben. De eerste is dat zij juist kunnen rondkomen, omdát zij de wet overtreden. Op deze 

manier zou het een extra bron van inkomsten kunnen zijn. Daarbij zou het kunnen dat zij de wet 

kunnen overtreden juist ómdat zij meer inkomsten hebben. Het soort arbeidscontract voorafgaand aan 

de uitkering blijkt ook van invloed te zijn. Wanneer dit een tijdelijk contract is, is men eerder geneigd 

te overtreden dan wanneer dit een vast contract was. 

Uit de onderzoeken blijkt dat achtergrondvariabelen minder voorspellende waarde hebben dan 

T11 dimensies. Op basis van achtergrondvariabelen is het lastig om een overtredingsprofiel te maken. 

Dit geldt voor zowel wetspecifieke profielen als voor meer algemene risicoprofielen over de wetten 

heen. 

4.2 Vergelijking van mogelijke en daadwerkelijke invloed van de dimensies

Wanneer de T11 dimensies welke mogelijk invloed hebben op nalevingsgedrag, worden vergeleken 

met de T11 dimensies die daadwerkelijk invloed hebben, vallen een aantal aspecten op. Om te 

beginnen komen de dimensies die mogelijk van invloed zijn op nalevingsgedrag grotendeels terug in 

de dimensies die daadwerkelijk tot overtreding dan wel naleving leiden. Hierdoor lijkt het alsof het in 

kaart brengen van motieven voor naleving voldoende is voor de voorspelling van naleving. Maar over 

het algemeen worden voor het daadwerkelijke nalevingsgedrag veel meer van invloed zijnde 

dimensies aangewezen, dan die in de onderzoeken naar voren komen als mogelijk van invloed zijnde. 

Dit komt ook naar voren in ‘Wet en werkelijkheid’ (Klein Haarhuis & Niemeijer, 2008). Zij stellen dat 

er (te) weinig wordt teruggekoppeld naar de veronderstelde mechanismen.
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Hoofdstuk 5 – Conclusie, discussie en beleidsadvies

In dit hoofdstuk zal een antwoord gegeven worden op de hoofd- en deelvragen. Daarbij zal na 

aanleiding van hoofdstuk vier een conclusie worden gegeven van de bevindingen. Ook aanbevelingen 

ten aanzien van toekomstig beleid en onderzoek worden gegeven. 

5.1 De onderzoeksvragen

De hoofd- en deelvragen van dit onderzoek luidden:

Wat is de relatieve verklaringskracht van de rationele keuze theorie enerzijds en de sociale 

beïnvloedingstheorie anderzijds, met betrekking tot de naleving van beleidsinstrumentele wetgeving in 

Nederland?

1. Hoe worden naleving en overtreding verklaard vanuit de rationele keuze theorie en de sociale 

beïnvloedingstheorie?

2. Op welke manier sluit de ‘Tafel van elf’ aan op deze twee theorieën en hoe kan deze methode 

een bijdrage leveren aan dit onderzoek?

3. Van welke nalevingsmotieven wordt verwacht dat ze invloed hebben op nalevingsgedrag?

4. Op welke manier kunnen deze inzichten bijdragen aan toekomstig beleid en onderzoek?

5.2 Conclusie

Regelovertreding wordt veelal benaderd vanuit twee sociaal-wetenschappelijke theorieën: de rationele 

keuze theorie en de sociale beïnvloedingstheorie. De eerste gaat uit van de mens als een rationeel 

wezen; de homo economicus. Deze stelt dat wanneer een individu kan kiezen tussen verschillende 

opties, hij déze optie zal kiezen die hem het meeste oplevert. Daarbij wordt een rationele afweging van 

de verwachte kosten en baten van elke optie gemaakt. Naargelang de uitkomst van deze afweging 

wordt overtreden dan wel nageleefd. De tweede theorie, sociale beïnvloedingstheorie, gaat uit van de 

invloed van de omgeving op het gedrag van een individu. Mensen leven in sociale systemen en elk 

systeem heeft zijn eigen regels en normen. Wanneer deze regels en normen niet overeenkomen met de 

regels van de overheid, ligt overtreding op de loer. Andersom kan ook; wanneer de sociale regels 

overeenkomen met de formele regels wordt naleving bevorderd.

De T11 is een instrument voor het meten van nalevingmotieven, waarvan de basis ligt in 

sociologische, sociaal-psychologische en criminologische theorieën. De elf dimensies zijn onder te 

verdelen in dimensies voor spontane naleving; waar beleidsmakers en handhavers geen directe invloed 

op hebben, en handhavingsdimensies; waar ze deze invloed wel hebben. 
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Door de verschillende dimensies te linken aan één van de twee theorieën, kan de invloed van beide 

theorieën worden nagegaan18. De T11 dimensies worden dan gebruikt als indicatoren voor de 

verklaringskracht van de verschillende theorieën. 

Het is vrij lastig om de invloed van de verschillende dimensies in kaart te brengen. De 

onderzoeken laten geen eenduidig beeld zien van de van invloed zijnde dimensies. Wel wordt 

duidelijk dat men zich eerder laat beïnvloeden door eventuele sancties, dan door het risico betrapt te 

worden. Daarnaast blijken acceptatie van de wet en wetgever en informele controle belangrijke 

indicatoren van naleving of overtreding te zijn. Ook kennis van de wet, dat is toegevoegd als een derde 

verklarende factor naast de twee theorieën, blijkt een belangrijke indicator voor nalevingsgedrag te 

zijn. Meer kennis over wetten en regels leidt in vrijwel alle gevallen tot meer naleving. Dit geldt voor 

de mate waarin de doelgroep bekend is met de regels, maar ook zeker de mate waarin de doelgroep de 

regels als duidelijk en helder ervaart. Wanneer wordt gekeken naar de ‘mogelijke invloed’ van kennis 

op naleving, is te zien dat de doelgroep niet over voldoende kennis bezit. Het aantal onwetende 

nalevers en overtreders blijkt vrij hoog te zijn, wat een kennistekort impliceert.

Hoewel de resultaten van dit onderzoek slechts globaal zijn, blijkt wel dat regelnaleving door 

meer factoren beïnvloed kan worden dan enkel (dreiging van) sancties, waarop handhaving over het 

algemeen is gebaseerd. Deze wetenschap kan worden gebruikt bij de uitvoering van toekomstig beleid. 

Om dit wet-specifiek te kunnen toepassen is echter meer onderzoek nodig. In de volgende paragrafen 

zal hier verder op worden ingegaan.

Gekeken naar de relatieve verklaringskracht van de rationele keuze theorie enerzijds en de sociale 

beïnvloedingstheorie anderzijds, laten de onderzoeken ook hier geen eenduidig beeld zien. Wanneer 

de indicatoren van de theorieën in ogenschouw worden genomen, lijkt het erop dat sociale 

beïnvloeding voornamelijk nalevingsbevorderend werkt. De indicatoren voor deze theorie, wijzen op 

basis van het ‘tweederde onderscheid’ voornamelijk in de richting van naleving. Het verband tussen 

deze indicatoren en naleving is vaak positief. Daarnaast is de situatie omtrent de verschillende wetten 

nalevingsbevorderend wanneer wordt gelet op indicatoren die wijzen op een grote verklaringskracht 

van de sociale beïnvloedingstheorie. Dit impliceert dat de acceptatie van wet en wetgever, de 

normgetrouwheid en de sociale controle vaak bijdragen aan meer naleving.

Wanneer wordt gekeken naar indicatoren voor de rationele keuze theorie, blijken deze juist 

overtredingsbevorderend te werken. De verschillende controle- en sanctiedimensies schrikken 

blijkbaar niet voldoende af om overtreding tegen te gaan. Toch duidt dit niet op een grote 

verklaringskracht van de rationele keuze theorie. Wanneer wordt gekeken naar de relatieve 

verklaringskracht van beide theorieën wat betreft regelovertreding, blijkt er weinig verschil te bestaan 

tussen de mate waarin de sociale beïnvloedingstheorie een verklaring biedt voor regelovertreding en 

                                                
18 Zie schema pagina 18
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de mate waarin de rationele keuze theorie een verklaring biedt. De onderzoeken bieden hier geen 

uitsluitsel. Duidelijk is wel dat regelnaleving door meer factoren wordt beïnvloed dan enkel de 

dreiging van sancties en dat sociale invloeden ook zeker van belang kunnen zijn bij het verklaren van 

naleving.

5.3 Beleidsadvies

Omdat de wetten, van uitvoering tot naleving, teveel van elkaar verschillen is het vrij lastig om een 

algemeen geldend nalevingsprofiel op te stellen. Hiervoor is dit onderzoek ook niet geschikt. Wel 

kunnen een aantal factoren worden bepaald die in veel gevallen aanleiding kunnen geven tot 

overtreding. Aan de hand hiervan zullen ook enkele globale beleidsadviezen worden gegeven.

5.3.1 Dimensies voor spontane naleving

In Nederland beschikken handhavingsorganisaties voornamelijk over controle- en sanctiemiddelen om 

overtreding te voorkomen en te bestraffen (Pligt, et al. 2007). Het bereiken van meer naleving zou 

echter ook op een andere manier benaderd kunnen worden. Bijvoorbeeld door je juist te richten op het 

bevorderen van naleving in plaats van het verminderen van overtreding. Hierdoor wordt meer naleving 

niet bereikt door afschrikking, maar door de daadwerkelijke wil van de doelgroep om na te leven. 

Daarbij zou meer plaats moeten komen voor hulp bij naleving, voorlichting, overleg met de 

doelgroepen en het stimuleren van zelfregulatie en zelfverantwoording. 

Vaak wordt aangegeven dat naleving lastig is door de veelheid aan wetten en regels en het 

gebrek aan overzicht. Door hier (laagdrempelige)hulp bij te bieden, zou dit minder problemen moeten 

opleveren. Verder kan met behulp van voorlichting de kennis van de doelgroep over de wetten en 

regels worden geoptimaliseerd, waardoor bewuste naleving kan worden vergroot. Hier moet niet 

alleen worden benadrukt dat regels bestaan, maar ook waarvoor ze dienen. Daarbij moet duidelijk 

worden gemaakt wat de voordelen voor naleving zijn voor de gehele doelgroep. Ook wanneer wetten 

duidelijker zijn en minder voor interpretatie vatbaar zijn, zal nalevingsgedrag worden bevorderd. 

Wanneer er meer communicatie en overleg met de doelgroep plaatsvindt, kan er beter op de wensen 

van de doelgroep worden ingespeeld en rekening gehouden worden met eventuele problemen die zij 

ondervinden bij naleving. Daarbij kan ook meer draagvlak gecreëerd worden voor het beleid. Hierdoor 

kunnen wetten en wetgever als meer legitiem worden ervaren, wat de naleving ten goede komt. 

Wanneer zelfregulatie en zelfverantwoording gestimuleerd worden, zou de doelgroep zich 

meer verantwoordelijk kunnen gaan voelen voor het slagen van bepaald beleid en het naleven van de 

regels. Wanneer de doelgroep inspraak heeft bij het vastleggen van regels, zal deze naar alle 

waarschijnlijkheid ook geneigd zijn na te leven. Zelfregulatie is zeker niet in alle situaties mogelijk, 

maar meer verantwoordelijkheden wat betreft de uitvoering en controle kan vaak wel worden ingepast. 

Dit kan gezagsgetrouwheid, acceptatie van wet en wetgever en informele controle bevorderen en zo 

leiden tot meer naleving. Normgetrouwheid en informele controle zijn lastig te beïnvloeden. Het eerste 
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is iets wat eigenlijk alleen op langere termijn beïnvloed kan worden. Bij een slechte normgetrouwheid 

van de doelgroep zal waarschijnlijk alleen repressief optreden helpen tegen overtreding. Informele 

controle hangt voor een groot deel af van de situationele omstandigheden waar de doelgroep in 

verkeert. Ook dit is lastig te beïnvloeden.

5.3.2 Handhavingsdimensies

De T11 meet nalevingsmotieven. Voor met name de sanctiedimensies houdt dit in dat dit gebeurt op 

basis van een inschatting van deze dimensies door de doelgroep. Hierbij zijn vier uitkomsten mogelijk. 

De perceptie van deze dimensies is in overeenstemming met de werkelijkheid en is hoog. In dit geval 

is de situatie optimaal en hoeft er niet te worden ingegrepen. Wanneer de perceptie zelfs hoger is dan 

de werkelijkheid, is de situatie ook gunstig. Er dient wel te worden ingegrepen wanneer de perceptie 

van de handhavingsdimensies lager is dan de werkelijkheid. Dit is een ongunstige situatie, omdat de 

doelgroep hier minder wordt afgeschrikt door deze dimensies, dan op basis van de werkelijkheid 

verwacht mag worden. Communiceren en voorlichting geven over werkelijke controle- en 

sanctiekansen kan dan leiden tot een betere situatie. Wanneer de gepercipieerde situatie wel 

overeenkomt met de werkelijke situatie, maar dit tot overtreding leidt omdat deze te laag wordt 

gevonden, moet niet de kennis bij de doelgroep worden aangepast, maar de handhavingsactiviteiten 

verhoogd. Hierna moet uiteraard de doelgroep over deze nieuwe situatie worden voorgelicht.

5.4 Discussie

Doordat de onderzoeken die voor deze meta-analyse zijn gebruikt geen correcte afspiegeling zijn van 

zowel beleidsterreinen als onderwerpen, bestaat er twijfel over de algemene geldigheid van de 

conclusies. Er is echter getracht zoveel mogelijk overkoepelende inzichten te verschaffen in 

nalevingsmotieven. Door de resultaten en conclusies globaal te houden is geprobeerd geen valse 

betrouwbaarheid of representativiteit te suggereren. Niettemin is er een kans dat wanneer een andere 

set van onderzoeken gesynthetiseerd wordt, er andere conclusies getrokken worden. De resultaten en 

conclusies zijn alleen geldig voor beleidsinstrumentele wetgeving van de betrokken beleidsterreinen 

en besproken onderwerpen daarbinnen.

De interpretatie van het nalevingsprofiel is voor een groot deel afhankelijk van de 

onderzoekers, omdat er geen concrete handleiding bestaat voor de T11 als onderzoeksinstrument kan 

deze interpretatie ook per onderzoek verschillen. Dit maakt het lastig om de uitkomsten van alle 

onderzoeken met elkaar te vergelijken.

Hoewel bewijs wordt gevonden voor de werking van het T11 model, blijft regelnaleving een 

complex geheel van mechanismen. Motieven voor regelnaleving kunnen voor een groot deel in kaart 

worden gebracht. Maar dit is slechts een onderdeel van het complexe geheel van oorzaken voor 

naleving en overtreding van beleidsinstrumentele wetgeving. Hoewel het zeker niet het doel van dit 
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onderzoek was een sluitende verklaring voor regelnaleving te geven, dient met deze onvolledigheid 

wel rekening te worden gehouden bij de interpretatie van de resultaten.

5.4.1 Verschillende onderzoeken vergeleken

Tijdens de analyse van de onderzoeken zijn een aantal kenmerken van de doelgroep of de wet naar 

voren gekomen die een samenhang lijken te hebben met nalevingsgedrag. Daarnaast lijkt het erop dat 

er tussen bepaalde ‘soorten doelgroepen’, overeenkomsten bestaann tussen de nalevingsprofielen. Ook 

lijken deze overeenkomsten er zijn wanneer (een deel van) de onderzoeken worden uitgesplitst naar 

uitvoerende organisatie. Om een beter zicht te krijgen op deze factoren is meer onderzoek gewenst. 

Verschillende economische motieven

Één van de kenmerken van de wet die lijkt samen te hangen met naleving, is het kunnen 

behalen van direct financiële winst. Wanneer de onderzoeken met elkaar worden vergeleken, blijkt dat 

wanneer het onderzoek gaat over een wet die direct financieel gewin kan opleveren bij overtreding, 

vaker rationele factoren worden aangeduid als motieven voor naleving of overtreding. Wanneer er 

direct financiële winst te behalen valt, wordt het voordeel van overtreden ook direct bemerkt. 

Blijkbaar wordt overtreding in de hand gewerkt, omdat niet-naleving op de korte termijn de baten doet 

stijgen. Volgens de rationele keuze theorie, kiezen mensen voor die optie die hen (financieel gezien) 

het meeste oplevert, of het minste kost. In dit geval lijkt het erop dat dit sterker geldt voor de korte dan 

de lange termijn. 

Wanneer het zijn van kostwinner is meegenomen in de analyses, blijkt dat dit vrijwel altijd 

gepaard gaat met meer overtredingen. Ook het zijn van zelfstandig ondernemer leidt heeft dit effect. 

Het kan zijn dat zij meer druk voelen bepaalde doelen te behalen, maar deze alleen (denken te) kunnen 

behalen wanneer zij regels overtreden. Omdat zij een bepaalde verantwoordelijkheid hebben -de één 

voor het gezinsinkomen en de ander voor een eigen zaak-, voelen zij die druk wellicht meer dan 

anderen die deze verantwoordelijkheden niet hebben. Ook kan het zo zijn dat juist omdát zij de ‘baas 

zijn’ en ‘de touwtjes in handen hebben’, de één letterlijk, de ander als ‘baas’ van het gezin, ze zich 

bepaalde zelfstandigheden en ‘macht’ toekennen wat zou kunnen leiden tot overtreding. 

Wat verder opvalt, is dat T2 voor alle wetten die organisaties aangaan vaker tot 

daadwerkelijke overtreding leidt. Voor een ondernemer hangt niet alleen zijn inkomen af van het 

voortbestaan van de organisatie, maar ook zijn toekomst. Er zou ook een andere verklaring aan dit 

onderscheid kunnen liggen. In dat geval wordt niet gekeken naar de aard van de doelgroep, maar naar 

de ‘kosten van naleving’. In de gevallen waarin T2 leidt tot meer overtreding, lijken ook de kosten 

voor naleving groter te zijn. Ook hier lijken korte termijn doelen, belangrijker dan langere termijn 

doelen. In dit geval gaat het echter niet om de te behalen opbrengsten, maar om de te besparen kosten. 

Korte termijn besparingen lijken, voor de ondernemer belangrijker te zijn dat de langere termijn 
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kosten. Er lijkt in dit geval te worden gekozen voor overtreding om de kosten op korte termijn te 

besparen. Hierbij wordt de kans op sancties in de toekomst voor lief genomen. 

Uit de analyse van de onderzoeken blijkt dus dat, economische motieven een deel van de 

(niet-) naleving kunnen verklaren. Vooral bij organisaties, zelfstandigen of kostwinners lijken deze 

motieven van belang. Alleen door de kosten van overtreding (veel) hoger te maken dan de besparingen 

van niet-naleving kan dergelijk gedrag worden beïnvloed. Om achter de precieze verbanden tussen 

deze variabelen en nalevingsgedrag te komen, zal verder onderzoek moeten worden gedaan.

Verschillende soorten doelgroepen

De gebruikte onderzoeken kunnen grofweg in twee groepen worden gedeeld. Daarvan is er één gericht 

op wetten waar mensen rechten aan ontlenen, bijvoorbeeld sociale zekerheid. De andere is gericht op 

wetten waar mensen zich aan moeten houden, bijvoorbeeld de taxiwetgeving. Het lijkt erop dat de 

situatie rondom de dimensies in de eerste groep tot meer naleving leidt dan in de tweede groep. De 

verbanden tussen verschillende dimensies en naleving zijn in de eerste groep veel vaker positief. Dit 

kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste kunnen de omstandigheden simpelweg gemakkelijker 

te beïnvloeden zijn door handhavers voor de eerste groep ‘rechtontleners’, waardoor de 

omstandigheden eerder optimaal zijn. Daarbij kan het zijn dat de overheid meer prioriteit geeft aan het 

bevorderen van naleving in de eerste groep ‘rechtontleners’, dan in de tweede groep van 

‘wetplichtigen’. Dit zou logisch zijn, omdat verwacht mag worden dat de groep ‘rechtontleners’ de 

overheid veel meer geld kost; hieronder vallen namelijk alle uitkerings- en subsidiegerechtigden. Dat 

de overheid prioriteit legt bij naleving van sociale zekerheidswetten, blijkt ook uit het aantal 

onderzoeken dat op dit terrein (sociale zekerheid) is gevonden. Dit zijn er veel meer dan op de andere 

terreinen.

Wat bij deze tweedeling ook opvalt, is dat dimensies die indicator zijn voor de sociale 

beïnvloedingstheorie, in de groep ‘rechtplichtigen’ vaker een negatief verband hebben met naleving 

dan in de andere groep. Sterker nog, in de groep ‘rechtontleners’, wordt vrij vaak een positief verband 

gevonden met naleving. De sociale beïnvloedingstheorie lijkt dus meer invloed te hebben in een 

situatie waarin wetten spelen waar mensen rechten aan ontlenen. Het feit dat men hier over het 

algemeen meer mee wordt geconfronteerd dan met de andere situatie zou hier een verklaring voor 

kunnen zijn. 

Verschillende onderzoeksinstellingen 

Eén van de gebruikte onderzoeken is uitgevoerd als een serie; Periodiek Onderzoek naar 

Regelovertreding in de Sociale Zekerheid. Deze vijf onderzoeken zijn allen, op één na, uitgevoerd 
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door dezelfde groep onderzoekers van het IOPS19. Wanneer deze vier worden vergeleken met de 

laatste (welke is uitgevoerd door de T11 company), valt op dat de vier onderzoeken vergelijkbare 

uitkomsten hebben en het onderzoek van de T11 company hier niet geheel mee strookt. Het onderzoek 

van de T11 company wijst veel meer dimensies aan die mogelijk overtredingsbevorderend zijn. 

Hierdoor lijkt het erop dat zij de situatie rondom de implicatie van wetten vaker zien leiden tot minder 

naleving. De IOPS-groep vindt zelden een dimensie welke mogelijk leidt tot minder naleving.

Aangezien de T11 company de T11 heeft ontwikkeld, mag worden aangenomen dat zij weten op 

welke manier zij de beste resultaten in kwaliteit en kwantiteit kunnen verkrijgen bij het gebruik van de 

T11 als onderzoeksinstrument. Wanneer wordt gekeken naar de methodologische kwaliteit van de 

onderzoeken blijkt dat het onderzoek van de T11 company, dan ook veel beter scoort dan de vier van 

de IOPS-groep. Omdat de T11 company uitgebreider onderzoek en methodologisch beter onderzoek 

doet dan de IOPS-groep, mag dan ook verwacht worden dat hun bevindingen meer betrouwbaar zijn.

Allereerst wijst dit op het belang om onderzoeken methodologisch zo uitgebreid en goed 

mogelijk uit te voeren om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Daarbij zouden 

onderzoeken over hetzelfde onderwerp meer op elkaar afgestemd moeten worden, waardoor resultaten 

beter vergelijkbaar zijn. Hierdoor wordt de bruikbaarheid van de resultaten geoptimaliseerd. In de

volgende paragraaf zal uitgebreider worden ingegaan op adviezen voor toekomstig onderzoek.

5.4.2 Toekomstig nalevingsonderzoek

Uit dit onderzoek blijkt dat het lastig is om verschillende nalevingsonderzoeken met elkaar te 

vergelijken. Enerzijds komt dit door de opzet van onderhavige meta-analyse, anderzijds door de 

verschillen tussen de nalevingsonderzoeken. De resultaten hiervan zijn lastig met elkaar te vergelijken, 

omdat de opzet van deze onderzoeken veel van elkaar verschilt. De manier waarop de gegevens zijn 

verzameld verschilt, zo wordt bijvoorbeeld handhavingsinformatie vergeleken met informatie 

afkomstig uit een doelgroepsurvey. Hierdoor wordt naleving vanuit verschillende optieken bekeken en 

zijn de resultaten moeilijk te vergelijken. Om in de toekomst een meta-analyse uit te voeren om zo 

meer over nalevingsmotieven te weten te komen, is het zaak verschillende onderzoeken beter op 

elkaar af te stemmen. Hierdoor zal –in een latere fase- een synthese van onderzoeken een beter 

interpreteerbaar beeld geven, wat de conclusie ten goede komt en waar ook beleidsmakers meer mee 

kunnen. Een mogelijkheid om meer overeenstemming tussen de onderzoeken te bereiken is het 

opstellen van een handleiding voor het gebruik van de T11. Hierin kunnen suggesties worden gedaan 

ten aanzien van het gebruik van dit onderzoeksinstrument. 

Uit de onderzoeken die ook de daadwerkelijke invloed van de diverse T11 dimensies hebben 

gemeten, blijkt dat het T11 model goed te gebruiken is als indicatiemodel. De T11 gaat uit van een 

positief verband tussen de verschillende dimensies en naleving. In de kwalitatief betere onderzoeken 

                                                
19 IOPS staat voor Interuniversitaire Onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie. De POROSZ 
onderzoeken zijn uitgevoerd door de afdeling in Utrecht (IOPS Utrecht).
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wordt dit verband ook gevonden, wat impliceert dat het model zeker een voorspellende waarde heeft. 

Omdat het model verder een breed veld beslaat van nalevingsmotieven kan men, bij gebruik van dit 

model, een goede benadering van de werkelijkheid verwachten. Daarom is aan te bevelen dit model in 

de toekomst te blijven gebruiken bij nalevingsonderzoek20. 

Wanneer onderzoekers een voorspelling doen van welke dimensies overtredingsbevorderend of 

nalevingsbevorderend werken, wordt over het algemeen een schaal gehanteerd van één tot vijf.

Daarbij is één ‘zeer risicovol’ en vijf ‘zeer veilig’. Aan de hand van deze schaal worden alle dimensies 

afzonderlijk beoordeeld op de mate waarin de overtredingsbevorderend danwel nalevingsbevorderend 

werken. Over het algemeen wordt het gebied ‘rond drie’ als ‘midden gebied’ aangeduid, dat wil 

zeggen niet overtredingsbevorderend en niet nalevingsbevorderend. Het verschil tussen ‘mogelijke 

nalevingsmotieven’ en ‘daadwerkelijke nalevingsmotieven’, van T11, zou misschien kunnen worden 

opgelost wanneer een andere grens wordt getrokken. Bijvoorbeeld niet ‘rond drie’ als middengebied, 

maar ‘van 2 tót 3’ als middengebied. Op deze manier zullen meer dimensies in het onveilige gebied 

vallen en komt dit beter overeen met de werkelijkheid. Toekomstig onderzoekers die gebruik maken 

van T11 zullen een goede afweging moeten maken, om de verschillende gebieden 

(overtredingsbevorderend, midden en nalevingsbevorderend) te begrenzen. 

5.4.3 Verdiepend nalevingsonderzoek

Wat in een aantal van de geanalyseerde onderzoeken miste, was de werkelijke invloed van de 

verschillende motieven op nalevingsgedrag. De T11 brengt factoren in kaart die mogelijk van invloed 

kunnen zijn op nalevingsgedrag. Het is daarmee echter niet duidelijk óf deze factoren ook 

daadwerkelijk tot naleving of overtreding leiden. Ook is niet duidelijk welke factoren de doorslag 

geven wanneer wordt nageleefd of overtreden. In feite wordt enkel een risicoprofiel gemaakt op basis 

van enkele inschattingen wat betreft de dimensies van de T11 en geen informatie gegeven over de 

dimensies die daadwerkelijk tot overtreding leiden.

In de toekomst zou hier meer aandacht aan besteed kunnen worden, zodat nalevingsmotieven 

nog beter en vollediger in kaart kunnen worden gebracht. Dit is belangrijk om een risicoprofiel te 

kunnen samenstellen dat de werkelijkheid dichter benadert, waardoor beleid beter aangepast kan 

worden op de situatie.

5.4.4 Toekomstige meta-analyses

Het is zeker de moeite waard om met behulp van een meta-analyse te zoeken naar algemeen geldende 

‘mechanismen’ om nalevingsgedrag te verklaren en te beïnvloeden. Voor het maken van toekomstig 

                                                
20 Tot nu toe is de T11 voornamelijk gebruikt binnen het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en aanverwante organisaties, maar ook andere Ministeries zijn intussen bezig met het 
gebruik van de T11 in nalevingsonderzoek.
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beleid zal veel geleerd kunnen worden van mechanismen die in meerdere contexten gelden. Toch 

blijkt het vooralsnog lastig om nalevingsmotieven tussen een aantal beleidsterreinen te vergelijken. 

Binnen één terrein, bijvoorbeeld justitie, gaat dit beter. In dat geval komen de werkzame mechanismen 

beter overeen en zijn de resultaten daardoor makkelijker te vergelijken. Hierdoor kan specifieker op de 

motieven voor regelnaleving en overtreding worden ingegaan. Voor toekomstige meta-analyse is het 

daarom wellicht aan te raden niet het volledige spectrum aan beleidsinstrumentele wetgeving te 

betrekken, maar een beperking te stellen naar beleidsveld. Daarbij kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld sociale zekerheidswetgeving, of wetgeving op het gebied van werkgelegenheid.
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Bijlage(n):

- Overzicht rapporten

- Checklist (blanco)

- Overzicht methodologische kwaliteit

- Overzicht inhoudelijke analyse



Bijlage 1 – Overzicht rapporten



Bijlage 1 - Overzicht rapporten

Titel rapportage Jaar Uitgever Wet of regel

Huursubsidiewet 
Monitoring van beleidsinstrumentele wetgeving 1997 Ministerie van Justitie

BMW

Eindrapportage en advies verbetering naleving taxiregels 2000
Expertisecentrum 
Rechtshandhaving

Taxiregels

Eindrapport en advies verbetering warenwetregels 2000
Expertisecentrum 
Rechtshandhaving

Warenwet

Reden tot zorg. Fout- en fraudegevoeligheid bij 
zorgverzekeringen.

2001

Compliance 
Methodology 
Consultants/T11 
Company

Zorgverzekering

WAO

WW
Randomized Response: Onderzoek naar regelovertreding. 
Resultaten ABW, WAO en WW

2001
Ministerie van Sociale 
Zaken en 
Werkgelegenheid

Abw/WWB

Naleving en beleving van de Meststoffenwet. Een onderzoek 
onder agrariërs

2002 B&A Groep. Meststoffenwet 

WAO

WW
Naleving van sociale zekerheid. Onderzoek naar naleving van 
regels in de ABW, WW en WAO

2002

Compliance 
Methodology 
Consultants/T11 
Company Abw/WWB

Evaluatie uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid Meststoffenwet 2002
Expertisecentrum 
Rechtshandhaving

Meststoffenwet

Prikkels voor naleving van voedselveiligheidseisen 2003 LEI
Voedsel-
veiligheidseisen

WAO

WW
Regelovertreding in de sociale zekerheid. Verslag van de tweede 
meting van het Periodiek onderzoek naar Regelovertredingen in 
de Sociale Zekerheidsregelingen WAO, WW en Abw

2003
Ministerie van Sociale 
Zaken en 
Werkgelegenheid

Abw/WWB

Beleving en overtreding van regels van de Huursubsidiewet 2004 Ministerie van VROM Huursubsidiewet

AOW

AKWRegelovertreding in de AOW, AKW en ANW in 2004 2005
Ministerie van Sociale 
Zaken en 
Werkgelegenheid

ANW

WAO

WW
Regelovertreding in de WAO, WW en ABW/WW in 2004 
(vergeleken met de jaren 2000 en 2002)

2005
Ministerie van Sociale 
Zaken en 
Werkgelegenheid

Abw/WWB

WAO

WWRegelovertredingen in de WAO, WW en WWB in 2006 2007
Ministerie van Sociale 
Zaken en 
Werkgelegenheid

Abw/WWB

Evaluatie privacygedragscode particuliere recherchebureaus 2007 Regioplan Privacygedragscode



Bijlage 2 - Checklist (blanco)



Bijlage 2 – Checklist (blanco)

WET

KENMERKEN PUBLICATIE/RAPPORTAGE
Titel rapportage
Auteur(s) - persoonsnamen
Jaar van publicatie
Uitgever
Reeks (voor zover van toepassing)
Deel- of eindrapport

KENMERKEN NALEVINGSONDERZOEK – ALGEMEEN
Opdrachtgevende organisatie(s)
Uitvoerende organisatie(s)
Onderzoeksopdracht (indien uitbesteed)
Reden van onderzoek (bv. Wettelijk vastgelegd)
Doelstelling onderzoek
Probleemstelling (hoofdvraag) 
Onderzoeksvragen (deelvragen)
Onderzochte periode
Onderdeel van onderzoeksprogramma? (j/n)
Welk onderzoeksprogramma? (geef beknopte informatie)
Onderdeel van een periodiek (j/n)
Welke periodiek? (geef beknopte informatie, periodiciteit)
Eindconclusies van de onderzoeker(s)
Verdere toelichting/opmerkingen

KENMERKEN NA TE LEVEN WET/REGEL
Algemene omschrijving
Expliciete genoemde (kern-) bepalingen/overtredingen
Aggregatieniveau:

1. Controle onderwerp / concrete gedrag (‘handeling’)
2. Wetsartikel / concrete regel (‘risico’)
3. Wet / Regeling (‘vorm’)
4. Beleids- of maatschappelijke sector (‘soort’) 

Normadressaat of –adressaten: Op wiens gedrag is de wet/regel gericht? Welke doelgroep(en)?
Bereik:

- Is het toepassingsbereik universeel (kan elk doelgroeplid de overtreding(en) begaan)?
- Is de toepassingstermijn afgebakend (wat geldt in welke termijn als 1 overtreding)?

Voornaamste instrumentarium: Civiel-, bestuurs- en/of strafrechtelijk
Handhavende bevoegdheid: Bij welke landelijke organisatie hoort dit?
Verantwoordelijkheid: Onder welk Ministerie valt dit?
Verdere toelichting/opmerkingen

GEHANTEERDE MEET- & SCHATTINGSTECHNIEKEN
Interne registraties / bedrijfsprocesgegevens (meldingen, aangiften, controles)? (j/n)
Indien ja: welke gegevens betreft het dan? (Meld alle van toepassing zijnde categorieën, )

a. Vermoedelijke gevallen (= controle-uitkomsten / meldingen), te weten:
a1. Volledig
a2. Select
a3. Aselect

b. Waarschijnlijke gevallen na evt. opsporingsonderzoek (= maximaal a + tips)
c. OM-aangemeld (= maximaal a+b)
d. Veroordeeld voor de rechter
e. Schattingen op basis van a-d (a-e geïndiceerd/opgehoogd, afhankelijk van selectiemechanisme)

Interview(s) (kleine schalig, selecte steekproef)? (j/n)
Indien ja, wie werd geïnterviewd? (Meld alle van toepassing zijnde categorieën, met het aantal geïnterviewde per categorie)

a. Feitelijke overtreders (zie 1)
b. Potentiële en feitelijke overtreders
c. Omstanders/betrokkenen/slachtoffers
d. Branche vertegenwoordigers
e. Intermediairen/deskundigen (juristen, belastingconsulenten, expediteurs, artsen, ed.)
f. Rechtshandhavingsofficials (politie, OM, rechters)



Survey(s)/vragenlijsten (groot schalig, aselecte steekproef) (j/n)
Indien ja, wie werd dan geïnterviewd? (Meld alle van toepassing zijnde categorieën, met het aantal respondenten per categorie)

a. Feitelijke overtreders (Zie 1)
b. Potentiële en feitelijke overtreders, te weten:

b1. Naleving en achtergrond
b2. Alleen naleving (anoniem)

c. Omstanders/betrokkenen/slachtoffers
d. Branche vertegenwoordigers
e. lntermediairen/deskundigen (juristen, belastingconsulenten, expediteurs, e.d.)
f. Rechtshandhavings-officials (politie. OM. rechters)

Deskresearch (j/n)
Indien ja, welke gegevens/bronnen gebruikt? (Meld alle van toepassing zijnde categorieën)

a. Niet-strafrecht (statistieken. geaggregeerde data, econom. stat. zoals import/export statistieken)
b. Grijze literatuur (vgl. 2a-e)
c. Mediagevallen (vgl. 1t)

Veldonderzoek/observatie (j/n)
Indien ja, welke vorm van observatie? (Meld alle van toepassing zijnde categorieën)

a. Participerende observatie door onderzoeker/infiltratie (vgl. 2a,b )
b. Controlerende observatie m.n. mechanistische observaties (bijv. satellieten, camera’s)

Experiment (nabootsing/simulatie naleving en causale condities) bv. rollenspel (j/n)
Indien ja, vermeld beschikbare details
Derden controle/sampling (externe instantie bv accountant) (j/n)
Indien ja, op welke wijze? (Meld alle van toepassing zijnde categorieën)

a. Select
b. Aselect, representatieve

Extrapolatie/inferentie op basis van andere, vergelijkbare gebieden (j/n)
Indien ja, vermeld beschikbare details
Causaal-statistisch modelleren (j/n)
Indien ja, wat voor model?

a. Causaal model
a1. Handhavingsvariabelen
a2. Doelgroepvariabelen
a3. Gecombineerd model (o.a. T11) 

b. Statistisch/voorspellend model
c. “Effect voorspellen”

GEPRODUCEERDE GEGEVENS/KENNIS/INFORMATIE
Is de reikwijdte van het onderzoek (onderzoeksobject) dezelfde als de reikwijdte van de wet (normadressaten)? (j/n)
Indien nee, het onderzoek betreft slechts:
Geeft inzicht in de mate van (niet) naleving? (j/n)
Indien ja, (mede) via randomized response? (j/n)
Indien ja, (mede) via trapschatting T11? (j/n)
Indien ja, wat is de mate van (niet) naleving?

Hierbij eventueel te onderscheid perspectieven:
- doelgroep over eigen gedrag (self report)
- doelgroep over gedrag overige leden doelgroep
- (obj.) inventarisatie overtredingen HH-organisatie
- (subj.) inschatting overtredingen HH-organisatie

Betreft dit alle of slechts sommige leden van de doelgroep?
Indien trapschatting T11 is gebruikt kan eventueel ook iets gezegd worden over effectiviteit handhaving.

Geeft inzicht in de aard van niet naleving? (j/n)
Indien ja, welke soorten niet-naleving worden onderscheiden? (bv. bewust vs. onbewust, opzettelijk/per ongeluk) 
Geeft inzicht in factoren/achtergronden/oorzaken van niet-naleving (j/n)
Indien ja, wat zijn de voornaamste genoemde factoren/achtergronden/oorzaken van niet-naleving?
Geeft inzicht in motieven (niet-)naleving doelgroep (j/n)
Indien ja, (mede) met behulp van T11? (j/n)
Indien ja, wat zijn die belangrijkste motieven van de doelgroep om (niet) na te leven?

METHODISCHE KWALITEIT - ALGEMEEN
Scoring:

1 = niet of nauwelijks
2 = in zeer geringe mate
3 = enigszins (drempelwaarde)
4 = in sterke mate
5 = in zeer sterke mate



Algemeen
Is het onderzoek intern uitgevoerd of uitbesteed aan onderzoeksinstelling, - bureau of universiteit?
Is een doel- of vraagstelling aanwezig? j/n
Is de doel- en vraagstelling helder? j/n
Technische producteisen
Descriptieve validiteit (1-5)
Is sprake van

- zijn gebruikte concepten helder?
- hangen doel- en probleemstelling en onderzoeksvragen logisch samen?
- zijn belangrijke keuzes in het onderzoek gedocumenteerd en verantwoord? 

Methodologische validiteit (1-5) 
Is sprake van

- onderzoeksdesign toepasselijk?
- meetinstrument(en) toepasselijk?
- wijze steekproeftrekking toepasselijk?
- statistische procedures correct toegepast?

Betrouwbaarheid (1-5)
Is sprake van

- triangulatie van methoden?
- adequate steekproefomvang(en)?
- controleerbaarheid gegevens (databronnen, ruwe gegevens, interviews etc. vermeld)?

Proceseisen
Doelmatigheid (1-5)

- is sprake van volledige beantwoording van de probleemstelling?
Controleerbaarheid (1-5)
Is er sprake van:

- is het verloop van het onderzoeksproces uit de rapportage te reconstrueren?
- zijn onderzoeksbevindingen aan de hand van de rapportage te verifiëren?

Overige opmerkingen.

METHODISCHE KWALITEIT – SPECIFIEK
Conformiteit met nalevingsmonitor
Schattings technieken (1-5)
Geef per gebruikte schattingstechniek 1 punt:

- deskresearch (o.a. statistieken)
- veldonderzoek: (dader)survey(s)
- veldonderzoek: aselecte controle(s)
- causaal statistisch modelleren
- expertsessie(s)

Conformiteit met fraudemonitor
Indicatoren/factoren niet-naleving (1-5)
Geef 1 punt per gebruikte indicator/schatting:

- percentage overtreders in steekproef (o1/n x 100)
- aantal overtreders in populatie (o1/n x N)
- aantal overtredingen door populatie (o2 x (o1/n x N))

Geef 1 punt voor vermelden betrouwbaarheidsinterval
Geeft 1 punt voor gebruik van T11 (verklarende factoren)
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Bijlage 3 – Overzicht methodologische kwaliteit

Rapport Wet of regel Validiteit Betrouwbaarheid Doelmatigheid
Descriptieve validiteit Methodologische validiteit

Monitoring van 
beleidsinstrumentele 
wetgeving 
(1997)

Huursubsidiewet 4
Probleemstelling is niet expliciet 
geformuleerd. Concepten en 
keuzes zijn wel duidelijk.

5
Goed gebruik gemaakt van 
beschikbare informatiebronnen
(survey, controles en experts). 
Statistische procedures zijn 
goed.

4
Er is goed gebruik gemaakt 
van datatriangulatie (zowel 
kwantitatieve als 
kwalitatieve gegevens), 
steekproefomvang survey is 
laag (van de overige 
instrumenten goed).
Gegevens zijn redelijk goed 
controleerbaar.

4
Probleemstelling is 
beantwoord. Maar de 
‘beleidsrelevante 
verklaringen’ zijn niet zo 
relevant. Dit had specifieker 
gemogen.

BMW 3
Soms is de uitleg en 
verantwoording wat summier. Er 
is geen probleemstelling 
geformuleerd.

5
Het ziet er allemaal erg goed uit. 
Gebruik gemaakt van survey, 
expertgesprekken en controles 
en observaties. De 
meetinstrumenten zijn daarom 
zeer goed gekozen. Statistische 
procedures zijn correct 
toegepast.

4
Datatriangulatie zeer goed 
toegepast. Alleen de 
steekproefomvang van de 
survey is laag, van de 
overige instrumenten goed. 
Gegevens zijn redelijk 
controleerbaar.

4
Doelstelling is niet concreet, 
maar zover bekent is deze 
wel gehaald. De 
beleidsrelevante 
verklaringen zijn echter 
mager.

Eindrapportage en advies 
verbetering naleving 
taxiregels 
(2000)

Taxiregels 4
Er is geen specifieke 
probleemstelling geformuleerd.
Verder zijn alle keuzes duidelijk 
en worden gebruikte concepten 
uiteengezet.

5
Er is zeer goed gebruik gemaakt 
van de verschillende 
informatiebronnen, deze zijn 
allen correct gebruikt en correct 
toegepast. Hetzelfde geldt voor 
de statistische procedures.

5
Vanwege de verschillende 
bronnen is er 
datatriangulatie, de 
verschillende 
steekproefomvangen zijn
adequaat en alles is 
duidelijk uiteengezet.

3
'Evaluatie' is een onduidelijk 
begrip. Een concrete 
probleemstelling is niet 
geformuleerd. Voor zover is 
na te gaan is wel aan de 
doelstelling en aan de 
deelvragen voldaan. 

Eindrapport en advies 
verbetering 
warenwetregels (2000)

Warenwet 3
Concepten zijn helder. Er is 
echter geen probleemstelling 
geformuleerd. Keuzes zijn wel 
goed verantwoord.

4
Goed gebruik gemaakt van 
diverse bronnen. Alles is redelijk 
tot goed. 3 hoofdzonden lijken 
wat uit de lucht gegrepen.

5
Alles is correct.

3
"inzicht" is gemakkelijke te 
verkrijgen. Deelvragen zijn 
goed beantwoord.



Reden tot zorg. Fout- en 
fraudegevoeligheid bij 
zorgverzekeringen 
(2001)

Zorgverzekering 4
Er is geen doelstelling 
geformuleerd, maar het 
impliciete doel is duidelijk. De 
concepten zijn wel helder, de 
verantwoording van keuzes ook.

3
Onderzoeksdesign is goed 
genoeg voor het doel: 'inzicht 
krijgen in'. De meetinstrumenten 
bestonden uit twee expert 
sessies, dat is voldoende. Er is 
geen steekproeftrekking 
geweest. Statistische procedures 
matig.

3
Geen triangulatie, en de 
controleerbaarheid van 
gegevens had beter gekund.
De experts waren wel met 
zorg gekozen (eg. goede 
afspiegeling en dekking).

5
Hoewel geen 
probleemstelling 
geformuleerd, is het doel 
wel duidelijk, en behaald.

Randomized Response: 
Onderzoek naar 
regelovertreding. 
Resultaten ABW, WAO en 
WW 
(2001)

WAO 5
Er is geen probleemstelling 
geformuleerd. De doelstelling is 
echter zeer concreet. 
Verantwoording van keuzes is 
goed en de concepten helder.

5
Onderzoeksdesign had 
gemakkelijk kunnen worden 
uitgebreid, (dit is ook expliciet 
genoemd) met 
handhavingsgegevens. Maar de 
gebruikte methode is voldoende. 
Steekproeftrekking en 
statistische procedures zijn goed.

3
Er is geen gebruik gemaakt 
van datatriangulatie. De 
controleerbaarheid van de 
gegevens is summier. De 
steekproefomvang is in 
orde.

4
Een duidelijke 
(samenvattende) conclusie 
ontbreekt, maar de 
doelmatigheid lijkt goed.

WW 5
Er is geen probleemstelling 
geformuleerd. De doelstelling is 
echter zeer concreet. 
Verantwoording van keuzes is 
goed en de concepten helder.

5
De gebruikte instrumenten zijn 
toereikend, maar het 
onderzoeksdesign had eenvoudig 
uitgebreid kunnen worden (want 
expliciet genoemd) met 
gegevens van handhaving. 
Steekproeftrekking en 
statistische procedures zijn goed.

3
Geen gebruik gemaakt van 
datatriangulatie. De 
controleerbaarheid is 
minimaal. De 
steekproefomvang is goed.

4
De conclusie had concreter 
gemogen, maar de 
doelstelling is wel gehaald.

Abw 5
Er is geen probleemstelling 
geformuleerd. De doelstelling is 
echter zeer concreet. 
Verantwoording van keuzes is 
goed en de concepten helder.

5
Gebruikte instrumenten zijn 
voldoende, maar het 
onderzoeksdesign had 
gemakkelijk kunnen worden 
uitgebreid (want expliciet 
genoemd) met 
handhavingsgegevens. 
Steekproeftrekking en 
statistische procedures zijn in 
orde.

3
Geen datatriangulatie. De 
controleerbaarheid van de 
gegevens is minimaal. De 
steekproefomvang is goed.

4
Een duidelijke (bundelende) 
conclusie ontbreekt, maar de 
doelmatigheid lijkt redelijk.



Naleving en beleving van 
de Meststoffenwet. Een 
onderzoek onder agrariërs 
(2002)

Meststoffenwet 5
Alles prima. Heldere 
probleemstelling en duidelijk 
verantwoording van keuzes en 
concepten.

5
Alles prima, het 
onderzoeksdesign is toepasselijk 
en de statistische procedures 
correct toegepast.

3
Geen triangulatie en de 
steekproefomvang is matig. 
Gegevens zijn wel goed 
controleerbaar.

5
Er is prima aan de 
doelstelling voldaan.

Naleving van sociale 
zekerheid. Onderzoek naar 
naleving van regels in de 
ABW, WW en WAO 
(2002)

WAO 4
Probleemstelling is niet 
concreet, maar wel duidelijk. 
Verantwoording van keuzes is 
goed en de gebruikte concepten 
zijn helder.

5
Het onderzoeksdesign is zeer 
uitgebreid. De statistische 
procedures zijn correct 
toegepast.

5
Er is goed gebruik gemaakt 
van datatriangulatie.

4
Doelstelling is niet concreet 
gesteld, maar is wel op de 
juiste manier beantwoord.

WW 4
Probleemstelling is niet 
concreet, maar wel duidelijk. 
Verantwoording van keuzes is 
goed en de gebruikte concepten 
zijn helder.

5
Onderzoeksdesign is prima. 
Statistische procedures zijn 
correct toegepast.

5
Goed gebruik gemaakt van 
datatriangulatie. 

4
Doelstelling is niet concreet 
gesteld, maar is wel op de 
juiste manier beantwoord.

Abw/WWB 4
Probleemstelling is niet 
concreet, maar wel duidelijk. 
Verantwoording van keuzes is 
goed en de gebruikte concepten 
zijn helder.

5
Meetinstrumenten en design zijn 
zeer uitgebreid. Statistische 
procedures zijn correct 
toegepast.

5
Goed gebruik gemaakt van 
datatriangulatie. 

4
Doelstelling is niet concreet 
gesteld, maar is wel op de 
juiste manier beantwoord.

Evaluatie uitvoerbaarheid 
en handhaafbaarheid 
Meststoffenwet 
(2002)

Meststoffenwet 3
Doelstelling is vaag en de 
vraagstelling niet concreet 
geformuleerd. Concepten en 
keuzes zijn wel helder

4
Statistische procedures 
onbekend. Onderzoeksdesign en 
meetinstrumenten zijn 
toepasselijk.

3
Geringe datatriangulatie, 
steekproefomvang is matig. 
Gegevens staan in 
deelrapporten niet in 
onderhavig rapport.

2
Geen concrete doelstelling.

Prikkels voor naleving van 
voedselveiligheidseisen 
(2003)

Voedsel-
veiligheidseisen

5
Gebruikte concepten zijn zeer 
helder. Alle keuzen zijn 
verantwoord. Doel- en 
probleemstelling zijn goed.

3
Onderzoeksdesign bestaat enkel 
uit expertsessies en een 
casestudy. Dit had beter 
uitgebreid kunnen worden. 
Vanwege de expertsessies is er 

4
Geen datatriangulatie. 
Vanwege kwalitatief 
onderzoek geen adequate 
steekproefomvang. De 
interviews zijn wel 

5
Prima



geen sprake van 
steekproeftrekking of andere 
statistische procedures.

omschreven en gegevens 
zijn terug te herleiden

Regelovertreding in de 
sociale zekerheid. Verslag 
van de tweede meting van 
het Periodiek onderzoek 
naar Regelovertredingen in 
de Sociale 
Zekerheidsregelingen 
WAO, WW en Abw 
(2003)

WAO 4
De geformuleerde doelstelling is 
weinig concreet. Concepten zijn 
helder en belangrijke keuzes zijn 
verantwoord.

4
Enkel gebruik gemaakt van 
doelgroepsurvey. Alles is verder 
goed.

4
Geen datatriangulatie. 
Steekproefomvang is goed.
Gegevens zijn goed 
controleerbaar

4
Hoewel de doelstelling 
weinig concreet is, is deze 
wel op de juiste manier 
beantwoord (volledig en 
correct). 

WW 4
De geformuleerde doelstelling is 
weinig concreet. Concepten zijn 
helder en belangrijke keuzes zijn 
verantwoord.

4 
Enkel gebruik gemaakt van 
doelgroepsurvey. Alles is verder 
goed.

4
Geen datatriangulatie. 
Steekproefomvang is goed.
Gegevens zijn goed 
controleerbaar

4
Hoewel de doelstelling 
weinig concreet is, is deze 
wel op de juiste manier 
beantwoord (volledig en 
correct). 

Abw/WWB 4
De geformuleerde doelstelling is 
weinig concreet. Concepten zijn 
helder en belangrijke keuzes zijn 
verantwoord.

4 
Enkel gebruik gemaakt van 
doelgroepsurvey. Alles is verder 
goed.

3
Steekproefomvang te klein, 
dit wordt ook aangegeven 
door de onderzoekers. Geen 
datatriangulatie, gegevens 
goed controleerbaar.

4
Hoewel de doelstelling 
weinig concreet is, is deze 
wel op de juiste manier 
beantwoord (volledig en 
correct). 

Beleving en overtreding 
van regels van de 
Huursubsidiewet (2004)

Huursubsidiewet 4
Geen probleemstelling 
geformuleerd, ook 
onderzoeksvragen ontbreken. 
Concepten zijn helder en keuzes 
uitgelegd.

3
Design wat minimaal, (enkel 
doelgroepsurvey), 
steekproeftrekking en andere 
statistische procedures goed.

3
Geen datatriangulatie, 
steekproefomvang goed. 
Gegevens controleerbaar.

4
Ja, maar inzicht krijgen is 
snel gebeurd.

Regelovertreding in de 
AOW, AKW en ANW in 
2004 (2005)

AOW 4
Doelstelling is redelijk helder. 
Belangrijke keuzes en concepten 
zijn uitgewerkt.

3
Onderzoeksdesign is oké, net als 
de meetinstrumenten. 
Steekproeftrekken en statistische 
procedures zijn onbekend door 
ontbreken appendix.

3
Geen datatriangulatie
toegepast, 
steekproefomvang wat 
mager. 
Onderzoeksgegevens niet 

4
Ja, de probleemstelling is 
beantwoord. Maar dit is 
eenvoudig, want niet heel 
concreet geformuleerd.



beschikbaar door ontbreken 
appendix.

AKW 4
Doelstelling is redelijk helder. 
Belangrijke keuzes en concepten 
zijn uitgewerkt.

3
Onderzoeksdesign is oké, net als 
de meetinstrumenten. 
Steekproeftrekken en statistische 
procedures zijn onbekend door 
ontbreken appendix.

3
Geen datatriangulatie, 
steekproefomvang wat 
mager. 
Onderzoeksgegevens niet 
beschikbaar door ontbreken 
appendix.

4
Ja, maar eenvoudig, want 
niet heel concreet 
geformuleerd.

ANW 4
Doelstelling is redelijk helder. 
Belangrijke keuzes en concepten 
zijn goed uitgewerkt.

3
Onderzoeksdesign is okay, net 
als de meetinstrumenten. 
Steekproeftrekking en 
statistische procedures zijn 
onbekend door ontbreken 
appendix.

3
Geen datatriangulatie, 
steekproefomvang wat 
mager. 
Onderzoeksgegevens niet 
beschikbaar door ontbreken 
appendix.

4
Ja, maar eenvoudig, want 
niet heel concreet 
geformuleerd.

Regelovertreding in de 
WAO, WW en ABW/WW 
in 2004 (vergeleken met 
de jaren 2000 en 2002) 
(2005)

WAO 4
De geformuleerde doelstelling is 
weinig concreet, de 
onderzoeksopdracht voegt veel 
toe. Concepten zijn helder en 
belangrijke keuzes zijn 
verantwoord.

4
Enkel de doelgroep is 
ondervraagd. 
Onderzoeksinstrument is dus 
minimaal. Statistische 
procedures zijn wel correct 
toegepast.

4
Geen datatriangulatie. 
Steekproefomvang is wat 
minimaal, maar is 
representatief. Databronnen 
goed controleerbaar

4
Hoewel de doelstelling 
weinig concreet is, is deze 
wel geheel gereikt. Aan de 
onderzoeksopdracht is 
voldaan.

WW 4
De geformuleerde doelstelling is 
weinig concreet, de 
onderzoeksopdracht voegt veel 
toe. Concepten zijn helder en 
belangrijke keuzes zijn
verantwoord.

4
Enkel doelgroepsurvey
uitgevoerd, 
onderzoeksinstrument erg 
minimaal. Statistische 
procedures zijn wel correct 
toegepast.

4
Geen datatriangulatie
toegepast. 
Steekproefomvang is wat 
minimaal, maar is wel 
representatief. Databronnen 
zijn goed controleerbaar

4
Hoewel de doelstelling 
weinig concreet is, is deze 
wel geheel gereikt. Aan de 
onderzoeksopdracht is 
voldaan.

WWB 4
De geformuleerde doelstelling is 
weinig concreet, de 
onderzoeksopdracht voegt veel 
toe. Concepten zijn helder en 
belangrijke keuzes zijn 
verantwoord.

4
Enkel doelgroepsurvey. Verder 
is alles correct.

4
Geen datatriangulatie. 
Steekproefomvang mager, 
maar wel representatief. 
Databronnen goed 
controleerbaar

4
Hoewel de doelstelling 
weinig concreet is, is deze 
wel geheel gereikt. Aan de 
onderzoeksopdracht is 
voldaan.



Regelovertredingen in de 
WAO, WW en WWB in 
2006 (2007)

WAO 2
De doelstelling is weinig 
concreet, een 'bijdrage' is snel 
geleverd. De keuze voor een 
ander onderzoeksdesign is wel 
verantwoord, maar lijkt slecht 
doordacht. Concepten niet altijd 
helder.

1
Enkel de doelgroep is 
ondervraagd. Wijze 
steekproeftrekking te summier 
beschreven. Statistische 
procedures onbekend.

3
Geen datatriangulatie. 
Steekproefomvang is goed. 
Gegevens en databronnen 
zijn slecht controleerbaar.

3
Is goed, maar ‘een bijdrage 
leveren' is snel bereikt.

WW 2
De geformuleerde doelstelling is 
weinig concreet, een 'bijdrage' is 
snel geleverd. De keuze voor een 
ander onderzoeksdesign is wel 
verantwoord, maar lijkt slecht 
doordacht. Concepten niet altijd 
helder.

1
Enkel de doelgroep is 
ondervraagd. Wijze 
steekproeftrekking te summier 
beschreven. Statistische 
procedures onbekend.

3
Geen datatriangulatie. 
Steekproefomvang is goed. 
Gegevens en databronnen 
zijn moeilijk controleerbaar.

3
Doelmatigheid is redelijk, 
maar een 'bijdrage leveren 
aan' is snel bereikt.

WWB 2
De geformuleerde doelstelling is 
weinig concreet, een 'bijdrage' is 
snel geleverd. De keuze voor een 
ander onderzoeksdesign is wel 
verantwoord, maar lijkt slecht 
doordacht. Concepten niet altijd 
helder.

1
Enkel de doelgroep is 
ondervraagd. Wijze 
steekproeftrekking te summier 
beschreven. Statistische 
procedures onbekend.

3
Geen datatriangulatie. 
Steekproefomvang is goed. 
Gegevens en databronnen 
zijn slecht controleerbaar.

3
Is goed, maar een 'bijdrage 
leveren aan' is snel bereikt.

Evaluatie 
privacygedragscode 
particuliere 
recherchebureaus (2007)

Privacygedragscode 5
Zeer goed, alles zeer uitgebreid 
en zorgvuldig uitgevoerd.

5
Wederom zeer goed. Er is vanuit 
verschillende bronnen informatie 
verzameld om een zo compleet 
mogelijk beeld te krijgen. 
Statistische procedures zijn 
correct.

5
Zeer goed gebruik gemaakt 
van datatriangulatie. Vrijwel 
de gehele doelgroep is 
ondervraagd en de gegevens 
zijn goed controleerbaar

5
Goed

* 1= zeer zwak, 2 = matig, 3 = voldoende, 4 = goed en 5 = zeer goed
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Titel rapportage Wet of regel T11

*

Mogelijk 
van 
invloed 
op 
naleving
**

Werkelijk 
van invloed 
op 
naleving**

Invloed achtergrondvariabelen op 
naleving**

Monitoring van 
beleidsinstrumentele 
wetgeving
(1997)

Huursubsidiewet T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

-
+
+
0
-
-
-
0
0
+

Geen 
aandacht
voor 
werkelijke 
invloed T11

factoren

Geen aandacht voor achtergrondvariabelen

BMW T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
-
0
0
-
-
-
-
+
+

Geen 
aandacht
voor 
werkelijke 
invloed T11

factoren

Geen aandacht voor achtergrondvariabelen

Eindrapportage en 
advies verbetering 
naleving taxiregels
(2000)

Taxiregels T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

-
-
-
-
-
-
0
-
-
+

Geen 
aandacht
voor 
werkelijke 
invloed T11

factoren

Bedrijfsgrootte 
(aantal werknemers en aantal taxi’s)

Dienstverband 
(loondienstbedrijf; eigen rijder)

-

-

Eindrapport en 
advies verbetering 
warenwetregels
(2000)

Warenwet T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

0
-
+
-
+
-
-
-
0
+

Geen 
aandacht
voor 
werkelijke 
invloed T11

factoren

Geen aandacht voor achtergrondvariabelen

Reden tot zorg. 
Fout- en 
fraudegevoeligheid 
bij 
zorgverzekeringen 
(2001)

Zorgverzekering T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

+
0
+
-
-
-
-

Geen 
aandacht
voor 
werkelijke 
invloed T11

factoren

Geen aandacht voor achtergrondvariabelen



T8
T10
T11

-
-
-

Randomized 
Response: 
Onderzoek naar 
regelovertreding. 
Resultaten ABW, 
WAO en WW
(2001)

WAO T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
-
+
0
-
+
-
+
+
+

+
-
+
+
+
-
-
0
0
0

Geslacht (man, vrouw)
Leeftijd
Arbeidscontract voorafgaand aan uitkering

(vast, tijdelijk)
Mate van arbeidsongeschiktheid 
Afkeuring vanuit de sociale omgeving

+
+

-
+
+

WW T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
-
+
0
-
0
-
0
+
+

+
+
+
+
+
+
0
0
0
0

Geslacht (man, vrouw)
Leeftijd
Hoofdkostwinner zijn
Kunnen rondkomen van inkomen 
Afkeuring vanuit de sociale omgeving

+
-
-
-
+

Abw T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
+
+
-
-
+
-
0
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
0
0

Geslacht (man, vrouw)
Leeftijd
Grootte huishouden
Eigen vermogen

+
+
-
-

Naleving en 
beleving van de 
Meststoffenwet. Een 
onderzoek onder 
agrariërs
(2002)

Meststoffenwet T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

0
-
-
-
-
-
-
0
+
+

Geen 
aandacht
voor 
werkelijke 
invloed T11

factoren

Geen aandacht voor achtergrondvariabelen

Naleving van sociale 
zekerheid. 
Onderzoek naar 
naleving van regels 
in de ABW, WW en 
WAO 
(2002)

WAO T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

-
-
-
+
+
-
-
-
+
+

Geen 
aandacht 
voor 
werkelijke 
invloed T11 

factoren

Geen aandacht voor achtergrondvariabelen

WW T1
T2
T3

+
-
+

Geen 
aandacht 
voor 

Geen aandacht voor achtergrondvariabelen



T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

0
-
+
-
+
+
+

werkelijke 
invloed T11 

factoren

Abw/WWB T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

-
-
+
+
-
+
-
+
+
+

Geen 
aandacht 
voor 
werkelijke 
invloed T11 

factoren

Geen aandacht voor achtergrondvariabelen

Evaluatie 
uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid 
Meststoffenwet
(2002)

Meststoffenwet T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
-
+
-
-
-
-
+
+
+

Geen 
aandacht
voor 
werkelijke 
invloed T11

factoren

Geen aandacht voor achtergrondvariabelen

Prikkels voor 
naleving van 
voedsel-
veiligheidseisen
(2003)

Voedsel-
veiligheidseisen

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
-
-
-
0
-
0
0
0
+

Geen 
aandacht 
voor 
werkelijke 
invloed T11 

factoren

Geen aandacht voor achtergrondvariabelen

Regelovertreding in 
de sociale zekerheid. 
Verslag van de 
tweede meting van 
het Periodiek 
onderzoek naar 
Regelovertredingen 
in de Sociale 
Zekerheidsregelinge
n WAO, WW en 
Abw 
(2003)

WAO T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

0
+
+
0
0
0
-
0
0
+

0
+
+
+
+
0
+
+
0
+

Geslacht (man, vrouw)
Leeftijd
Opleiding
Samenstelling huishouden

(thuiswonend, met partner of kinderen)
Hoofdkostwinner zijn 
Arbeidscontract voorafgaand aan uitkering

(vast, tijdelijk)
Kunnen rondkomen van inkomen

+
+
-

-
-

-
-

WW T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

+
0
0
0
0
0
0
+

0
-
0
0
+
0
+
+

Geslacht (man, vrouw)
Opleiding
Samenstelling huishouden 

(samenwonend met partner, kinderen)
Hoofdkostwinner zijn
Arbeidscontract voorafgaand aan uitkering

(vast, tijdelijk)
Kunnen rondkomen van inkomen

-
+

-
-

-
-



T10
T11

-
0

0
+

Abw/WWB T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
0
0
0
0
+
0
0
+
0

+
0
+
+
+
0
+
+
0
0

Geslacht (man, vrouw)
Opleiding
Kunnen rondkomen van inkomen

-
+
-

Beleving en 
overtreding van 
regels van de 
Huursubsidiewet
(2004)

Huursubsidiewet T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

0
+
+
+
+
0
-
-
+
+

+
+
0
+
+
0
+
+
0
0

Opleiding
 Arbeidscontract voorafgaand aan uitkering

(vast, tijdelijk)
Zelfstandige zijn 
Praten met omgeving over subsidie 
Afkeuring van omgeving

+
-
-

+
-

Regelovertreding in 
de AOW, AKW en 
ANW in 2004
(2005)

AOW T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
+
+
+
0
+
-
0
0
0

+
+
0
+
+
0
-
0
-
0

Opleiding
Overtreders kennen in omgeving

-
-

AKW T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
+
+
0
0
0
0
0
0
0

+
+
+
0
0
0
0
0
+
0

Zelfstandige zijn 
Overtreders kennen in omgeving 
Samenstelling huishouden

 (thuiswonend, met partner)

-
-

-

ANW T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
+
+
0
0
0
0
0
+
-

0
+
0
0
0
+
+
+
0
0

Geen invloeden gevonden van 
achtergrondvariabelen op naleving

Regelovertreding in 
de WAO, WW en 
ABW/WW in 2004 
(vergeleken met de 

WAO T1
T2
T3
T4

+
+
+
0

+
+
+
+

Geslacht (man, vrouw)
Leeftijd
Opleiding
Samenstelling huishouden

-
+
-



jaren 2000 en 2002)
(2005)

T5
T6
T7
T8

T10
T11

0
0
0
-
+
+

+
0
+
+
0
+

(zonder kinderen, met kinderen)
Inkomen
Kunnen rondkomen van inkomen
Soort arbeidscontract voor uitkering

(vast, tijdelijk)

-
-
-

-

WW T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

0
+
+
0
0
0
0
-
+
0

+
+
0
+
+
0
0
+
0
0

Geslacht (man, vrouw)
Leeftijd
Opleiding
Samenstelling huishouden

(grootte)
(thuiswonend, met partner)
(zonder kinderen, met kinderen)

Soort arbeidscontract voor uitkering
(vast, tijdelijk)

Inkomen
Kunnen rondkomen van inkomen

-
-
-

-
+
-

-
-
+

WWB T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
0
0
0
0
0
+
0
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
0
0

Geslacht (man, vrouw)
Leeftijd
Opleiding
Soort arbeidscontract voor uitkering

(vast, tijdelijk)
Inkomen
Kunnen rondkomen van inkomen

-
-
-

-
-
-

Regelovertredingen 
in de WAO, WW en 
WWB in 2006
(2007)

WAO T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
+
+
+
+
0
0
0
+
+

Geen 
aandacht 
voor 
werkelijke 
invloed T11 

factoren

Geslacht (man, vrouw)
Opleiding
Samenstelling huishouden

(thuiswonend, met partner)
(zonder kinderen, met kinderen)

Hoofdkostwinner zijn
Soort arbeidscontract voor uitkering

(vast, tijdelijk)
Zelfstandige zijn 
Inkomen
Kunnen rondkomen van inkomen

-
-

+
-
-

-
-
-
-

WW T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
+
+
+
+
+
0
0
+
+

Geen 
aandacht 
voor 
werkelijke 
invloed T11 

factoren

Opleiding
Samenstelling huishouden

(thuiswonend, met partner)
(zonder kinderen, met kinderen)

Hoofdkostwinner zijn
Soort arbeidscontract voor uitkering

(vast, tijdelijk)
Zelfstandige zijn 
Inkomen
Kunnen rondkomen van inkomen

-

+
-
-

-
-
-
-

WWB T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
+
+
+
+
+
+
0
+
+

Geen 
aandacht 
voor 
werkelijke 
invloed T11 

factoren

Opleiding
Samenstelling huishouden

(thuiswonend, met partner)
(zonder kinderen, met kinderen)

Soort arbeidscontract voor uitkering
(vast, tijdelijk)

Zelfstandige zijn 
Inkomen
Kunnen rondkomen van inkomen

-

+
-

-
-
-
-



Evaluatie 
privacygedragscode 
particuliere 
recherchebureaus
(2007)

Privacygedragscode T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

T10
T11

+
-
+
-
-
-
-
-
+
+

Geen 
aandacht
voor 
werkelijke 
invloed T11

factoren

Geen aandacht voor achtergrondvariabelen

* Kennis regels (T1)
Kosten en baten (T2)
Acceptatie regels (T3)
Normgetrouwheid (T4)
Informele controle (T5)
Informele meldingskans (T6)
Controlekans (T7)
Detectiekans (T8)
Strafkans (T10)
Sanctie ernst (T11)

** + wil zeggen een positief verband met overtreding, - staat voor een negatief verband en bij 0 is er geen verband. +-
staat voor een verband dat twee kanten op kan werken. 
De tekens geven alleen de richting van het verband aan, dit wil niet zeggen dat het verband ook significant is. 
Wanneer er twee variabelen worden genoemd (bv. Man, vrouw), wordt met ‘+’ bedoeld dat er tussen de tweede 
genoemde en naleving een positief verband bestaat (vrouwen leven meer na dan mannen). Staat er een – wil dat 
zeggen dat er tussen de tweede en overtreding een negatief verband bestaat (vrouwen leven minder na dan 
mannen).


