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1. Inleiding 

Hieronder staan de resultaten van de enquete die het Nibud in februari 2011 heeft 

voorgelegd aan 1093 panelleden van opinieland van Survey Sampling International. Er 

is een steekproef getrokken van Nederlanders tussen 25 en 70 jaar. 

 

De belangrijkste uitkomsten zijn: 

 57 procent heeft het geld dat men van De Belastingdienst krijgt via een voorlopige 

aanslag nodig om rond te kunnen komen. 33 procent heeft het niet nodig, maar 

heeft graag elke maand iets extra te besteden. 

 Het geld dat men elke maand terugkrijgt via een voorlopige aanslag wordt 

voornamelijk gebruikt voor de boodschappen (45%), om tekorten aan te vullen 

(27%) en wordt op de spaarrekening gezet (20%). 

 Van diegenen die niet maandelijks geld ontvangen via een voorlopige aanslag, 

denkt 44 procent dat ze over het afgelopen jaar nog geld terugkrijgen van de 

Belastingdienst. De meesten hebben ervoor gekozen om het bedrag niet 

maandelijks te ontvangen, omdat ze het fijn vinden om een keer per jaar een 

extraatje te krijgen. 

 Het geld dat men denkt terug te krijgen over het afgelopen jaar, wordt voornamelijk 

op de spaarrekening gezet (48%), of aan vakantie besteed (29%), of wordt gebruikt 

om tekorten aan te vullen (24%). 

 Op het moment dat men over het afgelopen jaar een voorlopige aanslag krijgt, 

wacht 41 procent op de definitieve aanslag alvorens het geld uit te geven. 30 

procent geeft direct een deel uit en 20 procent geeft alles uit.  

 14 procent verwacht over het afgelopen jaar nog geld terug te moeten betalen aan 

de Belastingdienst. Van diegenen die zelf of samen met de partner aangifte doen, 

verwacht een groter deel nog geld te moeten betalen dan van diegenen waarvan de 

partner of iemand anders de aangifte doet. 

 De helft (50%) denkt het bedrag dat ze nog terug moeten betalen van de lopende 

rekening te gaan betalen. 20 procent gaat het van spaargeld betalen en 16 procent 

treft een betalingsregeling. 

 Van 42 procent van diegenen die over het lopende jaar een voorlopige aanslag 

ontvangen, is het huishoudinkomen de afgelopen maanden veranderd. 21 procent 

hiervan heeft de wijziging doorgegeven aan de Belastingdienst. 25 procent heeft dit 

niet gedaan en 44 procent weet het niet. 

 40 procent vindt het moeilijk om aangifte te doen. Dit is vaak reden om de aangifte 

door de partner of door iemand anders te laten verzorgen. 

 Men is voornamelijk bang dat men iets vergeet om in te vullen (54%). Verder vindt 

men het moeilijk om de aangifte zo gunstig mogelijk in te vullen (47%) of om de 

juiste bedragen in te vullen (43%) of om de juiste gegevens te vinden (34%). 
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 Van diegenen die zelf of samen met de partner de aangifte doen, denkt 22 procent 

dat ze teveel betalen omdat ze niet optimaal gebruik maken van aftrekposten. 

Vooral bij een laag inkomen geeft men dit relatief vaak aan.  

 20 procent moest vorig jaar geld terugbetalen aan de Belastingdienst.  

 Men moest vooral terugbetalen vanwege teveel ontvangen toeslagen (37%) of 

teveel ontvangen geld via een voorlopige aanslag (23%).  

 49 procent had niet zien aankomen dat ze geld moesten terugbetalen.  

 Een derde kon het geld dat ze terug moesten betalen makkelijk betalen. Eveneens 

een derde kon het moeilijk betalen. 

 43 procent vindt het vaak onduidelijk welke gegevens de Belastingdienst wil weten 

bij de aangifte. Van diegenen die zelf of samen met de partner de aangifte doen is 

dat een derde. 

 18 procent weet als ze de aangifte heeft ingevuld vaak niet of ze geld terugkrijgt of 

juist moet betalen. 

 43 procent is bang dat ze de aangifte niet goed (genoeg) invult. Van diegenen die 

zelf of samen met de partner de aangifte doen is dat 31 procent. 

 50 procent is bang dat ze geld laten liggen door de aangifte niet goed in te vullen. 

Van diegenen die zelf of samen met de partner de aangifte doen is dat 42 procent.  

 

2. Aangifte doen 

Wie doet de aangifte? 

 
(n=1016) 

Totaal 
(%) 

Man 
(%) 

Vrouw 
(%) 

Gehuwd/geregistreerd partnerschap (n=560)    

Ikzelf alleen 11 16 6 

Samen met partner 36 43 30 

Partner 14 7 19 

Iemand anders 40 35 44 

 100 100 100 

Samenwonend (n=135)    

Ikzelf alleen 25 28 22 

Samen met partner 27 32 24 

Partner 11 9 12 

Iemand anders 37 31 42 

 100 100 100 

Alleenstaand* (n=281)    

Ikzelf alleen 54 54 53 

Iemand anders 46 46 47 

 100 100 100 

* Respondenten met een vriend(in) zonder samen te wonen zijn niet vermeld 
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Wie doet de aangifte? 

 
 
(n=1093) 

Ikzelf alleen 
 

(%) 

samen met 
partner 

(%) 

Partner 
(%) 

Iemand 
anders 

(%) 

Totaal 
 

(%) 

Huurwoning 35 17 6 41 100 

Koopwoning 18 30 12 40 100 

      

Opleidingsniveau      

Laag 18 21 11 51 100 

Middelbaar 25 25 9 41 100 

Hoog 36 26 9 29 100 

 
 

3. Maandelijkse belastingteruggaaf 

Waarom kiest u ervoor om elke maand geld terug te krijgen en niet één keer per jaar? 

 
Totaal 

 
(%) 

Huishoudinkomen: 
Tot 2.000 

 
(%) 

 
2.000 tot 

2.500 
(%) 

 
Meer dan 

2.500 
(%) 

 (n=1087) (n=814) 

Ik heb het geld elke maand nodig om rond te 
kunnen komen 

57 75 48 39 

Ik heb het niet nodig, maar heb graag elke 
maand iets extra te besteden 

33 20 36 50 

Andere reden 10 5 16 11 

 100 100 100 100 

 

Waaraan besteedt u het geld dat u elke maand terugkrijgt? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

(n=410)  (%) 

Boodschappen, e.d.  45 

Tekorten aanvullen  27 

Spaarrekening  20 

Hypotheek  18 

Ziektekosten  15 

Schulden aflossen  15 

Kleding  13 

 

Verwacht u dat u naast de maandelijkse teruggave nog geld terug te krijgt over het afgelopen 
jaar? 

 
 
(n=410) 

Totaal 
 

(%) 

Doet zelf of met 
partner aangifte 

(%) 

Partner of ander doet 
aangifte 

(%) 

Ja 47 51 44 

Nee 30 34 26 

Weet niet 23 15 30 

 100 100 100 
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4. Belastingteruggaaf over het afgelopen jaar 

 

Denkt u dat u over het afgelopen jaar geld terug krijgt van de Belastingdienst?* 
(Selectie: Krijgt u elke maand geld van de Belastingdienst i.v.m. een voorlopige aanslag? = nee) 

 
 
(n=588) 

Totaal 
 

(%) 

Doet zelf of met 
partner aangifte 

(%) 

Partner of ander doet 
aangifte 

(%) 

Ja 44 51 36 

Nee 31 29 34 

Weet niet 25 20 30 

 100 100 100 

* Het gaat hier niet om geld in verband met huur- en/of zorgtoeslag 

 

Waarom heeft u ervoor gekozen om dit bedrag niet per maand uit te laten betalen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

(n=588)  (%) 

Het is fijn om een keer per jaar een extraatje te krijgen  61 

Ik heb het niet elke maand nodig  20 

Ik wil niet dat ik het later weer moet terugbetalen  20 

Ik wist niet dat het kon  10 

Het bedrag per maand is te laag  9 

Andere reden  7 

Mijn inkomen verandert veel  4 

 

Waaraan besteedt u het geld dat u over het afgelopen jaar denkt terug te krijgen?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

(n=588)  (%) 

Spaarrekening  48 

Vakantie  29 

Tekorten aanvullen  24 

Inrichting/verbouwing van de woning/tuin  21 

Schulden aflossen  13 

Boodschappen, e.d.  13 

Kleding  9 

 

Op het moment dat ik de voorlopige aanslag ontvang en geld terugkrijg… 

 
 
 
(n=588) 

Totaal 
 
 

(%) 

Bestedingsdoel: 
Tekorten aanvullen en 

schulden aflossen 
(%) 

Bestedingsdoel: 
Andere doelen 

 
(%) 

Wacht ik op definitieve 
aanslag 

41 38 42 

Geef ik een deel uit 30 29 31 

Geef ik alles uit 20 24 18 

Weet ik niet 9 9 9 

 100 100 100 
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5. Geld betalen 

Denkt u dat u over het afgelopen jaar nog belasting moet betalen aan de Belastingdienst? 

 
 
(n=592) 

Totaal 
 

(%) 

Zelf of samen aangifte 
(%) 

Partner of ander doet 
aangifte 

(%) 

Ja een groot bedrag 
(mediaan = € 1.000) 

8 11 6 

Ja, een klein bedrag 
(mediaan = € 275) 

6 9 4 

Nee 41 42 40 

Weet ik niet 45 38 50 

 100 100 100 

 

Hoe gaat u dit betalen? 

(n=84)  (%) 

Van de lopende rekening  50 

Van spaargeld  20 

Ik tref een betalingsregeling  16 

Dat weet ik nog niet  11 

Van het vakantiegeld  2 

Anders  1 

  100 

 

6. Wijzigingen doorgeven 

Is uw huishoudinkomen de afgelopen maanden veranderd? 
(Selectie: Krijgt u elke maand geld terug van de Belastingdienst via een voorlopige aanslag? = 
“ja”) 

(n=410)  (%) 

Sterk gestegen  4 

Licht gestegen  16 

Niet veranderd  58 

Licht gedaald  14 

Sterk gedaald  8 

  100 

Heeft u de wijziging doorgegeven aan de Belastingdienst? 
(Selectie: Is uw huishoudinkomen de afgelopen maanden veranderd? = “gestegen” of “gedaald”)  

 
 
(n=173) 

Totaal 
 

(%) 

Doet zelf of samen 
aangifte 

(%) 

Partner of ander 
doet aangifte 

(%) 

Ja 21 27 17 

Nee 35 42 29 

Weet niet 44 31 54 

 100 100 100 
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7. Aangifte moeilijk 

Vindt u het moeilijk om aangifte te doen? 

 

 

(n=1075) 

Totaal 

 

(%) 

Doet zelf of samen met 

partner aangifte 

(%) 

Partner of ander doet 

aangifte 

(%) 

Ja 40 20 58 

Nee 45 73 19 

Geen mening 15 7 23 

 100 100 100 

 

Wat vindt u moeilijk? 

 

 

(n=430) 

Totaal 

 

(%) 

Doet zelf of samen met 

partner aangifte 

(%) 

Partner of ander doet 

aangifte 

(%) 

De juiste gegevens vinden 34 35 34 

De juiste bedragen invullen 43 46 41 

De terminologie 9 10 9 

Het zo gunstig mogelijk invullen 47 40 49 

Om niks te vergeten 54 61 52 

 

Denkt u dat u teveel belasting betaalt omdat u niet optimaal gebruik maakt van aftrekposten? 
(Selectie: doet zelf of samen met partner aangifte) 

 

Totaal 

 

(%) 

Huishoudinkomen: 

Tot 1.500 

(%) 

 

1.500 – 2.500 

(%) 

 

Vanaf 2.500 

(%) 

 (n=1066) (n=814) 

Ja 22 27 21 20 

Nee 49 38 51 54 

Weet niet 29 35 28 26 

 100 100 100 100 
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Van welke aftrekposten heeft u vorig jaar gebruik gemaakt? 

 
Totaal 
 
(%) 

Huishoudinkomen: 
Tot 1.500 

(%) 

 
1500-2500 

(%) 

 
Meer dan 2500 

(%) 

 (n=1068) (n=814) 

Hypotheekrente 42 25 48 65 

Ziektekosten 29 29 41 22 

Lijfrente 12 8 17 16 

Kosten kinderen 11 9 - 11 

Studiekosten 7 6 - - 

Giften 12 9 15 14 

Geen 19 29 - - 

Weet ik niet 13 15 - 11 

 
 

8. Vorig jaar geld terugbetalen 

Moest u vorig jaar geld terugbetalen aan de Belastingdienst? 

(n=1066)  (%) 

Ja  20 

Nee, ik kreeg juist geld terug  49 

Nee, ik hoefde niks te betalen, maar kreeg ook niks terug  20 

Weet ik niet  11 

  100 

 

Waarom moest u geld terugbetalen? 

(n=215)  (%) 

Teveel toeslagen ontvangen  37 

Teveel geld via een voorlopige aanslag ontvagen  23 

Fout in de aangifte  7 

Anders  20 

Weet ik niet  22 

 

Had u zien aankomen dat u geld moest terugbetalen? 

(n=215)  (%) 

Ja  49 

Nee  51 

  100 
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Hoe kon u dit bedrag betalen? 
(Kruistabel: Had u zien aankomen dat u moest betalen?) 

 
(n=215) 

Totaal 
(%) 

Wel voorzien 
(%) 

Niet voorzien 
(%) 

makkelijk 33 49 17 

Niet makkelijk / niet 
moeilijk 

33 28 37 

Moeilijk 32 20 43 

Anders 1 3 3 

 100 100 100 

 

9. Stellingen 

 

 

 

 

(n=1056) 

Totaal 

 

 

 

(%) 

Doet zelf of 

samen met 

partner 

aangifte 

(%) 

Partner of 

ander doet 

aangifte 

 

(%) 

Ik weet het verschil tussen een voorlopige en definitieve 

aanslag 
81 86 76 

Ik vind het vaak onduidelijk welke gegevens de 

Belastingdienst wil weten bij de aangifte 
43 33 53 

Als ik de aangifte heb ingevuld, weet ik vaak niet of ik 

geld terug krijg of nog moet betalen 
23 18 29 

Ik ben bang dat ik de aangifte niet goed (genoeg) invul  43 31 55 

Ik ben bang dat ik geld laat liggen door mijn aangifte niet 

goed in te vullen 
50 42 57 

10. Roodstand en rondkomen 

Staat u wel eens rood?  

 
 
(n=1062) 

Totaal 
 

(%) 

Huishoudinkomen: 
Tot 2.000 

(%) 

 
2000-2500 

(%) 

 
Meer dan 2500 

(%) 

Nee, nooit 44 43 37 50 

Ja, soms 33 31 43 31 

Ja, regelmatig 23 26 20 19 

 100 100 100 100 

 

Hoe goed kunt u rondkomen?  

 
 
(n=1062) 

Totaal 
 

(%) 

Huishoudinkomen: 
Tot 2.000 

(%) 

 
2000-2500 

(%) 

 
Meer dan 2500 

(%) 

Gemakkelijk 21 11 20 37 

Eerder makkelijk 
dan moeilijk 

30 23 34 39 

Eerder moeilijk 
dan makkelijk 

38 48 39 20 

Moeilijk 11 18 7 4 

 100 100 100 100 



 

  11 / Belastingaangifte 2010 

 


