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INLEIDING

Het verschijnsel fraude staat op velerlei manieren in de belangstelling.
Radiodocumentaires over het verschijnsel `kliklijnen', een congres `Landelijke Aangifte
Dag', een discussiesessie over `Fraude en meldingsplicht;' of een special over `klikken
op de werkvloer'. Er wordt heftig gereageerd op het voorstel van het GAK of Sociale
Diensten om een 06-kliklijn te openen. In de media wordt gesteld dat de 'klikbereidheid'
van burgers sterk is gestegen de afgelopen jaren. Hoe is dit alles te verklaren?

Wat in de hedendaagse discussie over fraude opvalt is het gegeven dat voor alles de
'nalevingsproblematiek' centraal staat: 'hoe kan de overheid beter vat krijgen op fraude
en fraudeurs, en op welke wijze kan de aanpak van fraude en fraudeurs zodanig
worden gewijzigd dat dit op termijn tot minder fraude leidt?' Fraude wordt vanuit dat
perspectief voornamelijk als een administratief-technisch of strafrechtelijk probleem
opgevat. Het gaat daarbij om :
(a)

de `gelegenheid tot fraude' binnen de wetgeving of uitvoeringspraktijk;

(b)

strategieën van de zijde van de fraudeplegers, dan wel degenen die moeten
controleren;

(c )

oplossingen in termen van betere administratieve procedures en technologie, dan
wel in termen van straffen.

In deze discussie komt de beleving van fraude vanuit het perspectief van frauderende
en niet-frauderende burgers zelden ter sprake. Terwijl dit toch van cruciaal belang is om
inzicht te krijgen in fraude als maatschappelijk fenomeen. Vandaar deze
terreinverkenning, waarin een poging wordt ondernomen fraude te beschrijven vanuit
het perspectief van frauderende en niet-frauderende burgers.

Verhoogde wetenschappelijke belangstelling voor het fenomeen 'fraude' dateert van het
midden van de jaren tachtig.~ Dat betreft om te beginnen zaken als fraude registratie
(Van Duyne, 1986), rechtshandhaving (Verheul, 1989) en een bredere juridische,
economische en psychologische insteek (Hessing en Van Arendonk, 1990). Ook komen
~

Zie voor dit overzicht: Brunt, L., H. Grotenbreg en H. Ronden, Frauderen. Achtergronden van uitkeringsfraudeurs
en uifkeringsfraude, Amsterdam, Het Spinhuis, 1993, blz. 1-2.
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fraude en fraudeurs aan bod in het kader van studies die de uitvoeringsproblematiek
van Sociale Diensten centraal stellen (Vos en Hoegen, 1990; Van der Veen 1990;
Engbertsen, 1990; Knegt, 1986; Hoefnagels, 1987; Schuyt, 1983). In een soort state of
the art inzake fraudeonderzoek worden door Brunt et al. vier benaderingen
onderscheiden: (a) onderzoek dat zich richt op de regels en de instellingen van de
sociale zekerheid (institutioneel-administratieve context); (b) onderzoek naar de wijze
waarop deze regels worden toegepast en uitgevoerd (juridische context); (c) onderzoek
naar de sociologische achtergronden van mensen die frauderen, vooral dan in termen
van maatschappelijke en affectieve bindingen (sociale context); (d) onderzoek
waarbinnen fraude wordt opgevat als de resultante van rationele keuzes, die gebaseerd
zijn op een kosten-baten analyse (sociaal-economische context).2
Dit onderzoek kiest in een aantal opzichten voor een bredere benadering. Om te
beginnen verwijst fraude niet louter naar een individueel gedragspatroon, maar vooral
ook naar een vorm van maatschappelijk handelen binnen een specifieke sociaaleconomische, sociaal-psychologische, sociale en cultureel-normatieve context. De
sociaal-economische context bestaat uit maatschappelijke verhoudingen die betrekking
hebben op arbeid en inkomen. Langdurige bijstandsafhankelijkheid, toenemende
schuldenlasten en groeiende armoede vormen een deel van het toneel waartegen
fraude zich afspeelt. Daartegenover staat een uitdagend scala aan routes en wegen om
winsten en hoge inkomsten 'af te schermen' tegen het belastingregime.
De sociaal-psychologische context verwijst voornamelijk naar de wijze waarop
individuele burgers persoonlijk omgaan met het fenomeen fraude (de betekenis van
fraude voor de eigenwaarde en identiteit, de mate waarin burgers zich identificeren met
de samenleving, het al dan niet nemen van verantwoordelijkheid).
Naast deze eerste twee aspecten spelen ook sociale factoren een rol (leefmilieu,
familie- en vriendschapsbanden, `saamhorigheidsgevoel', 'slachtofferrollen', status,
beroepspraktijk) een rol. De cultureel-normatieve achtergrond van fraude betreft de
waarde-orientaties van burgers. Daarbij gaat hierbij om de wijze waarop verschillende
(groepen van) burgers fraude definiëren, om de verschillen die daarbij optreden, en de
diverse beoordeling van te onderscheiden vormen van fraude.
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Brunt, L., H. Grotenbreg en H. Ronden, op. cit., blz. 2-3.
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Daarnaast wordt het begrip fraude breder gedefinieerd dan louter in termen van
'uitkeringsfraude'. Feitelijk komt het hele scala van 'zwart rijden in het openbaar
vervoer', 'belastingsontduiking', 'uitkeringsfraude', 'declaratiefraude', `plagiaat',
'verzekeringsfraude', 'zwart werken', `zwart mensen in dienst nemen', 'werkfraude'3 en
'heling' aan bod.
Ten derde wordt het begrip 'fraude' in dit onderzoek op een `drieledige' wijze gebruikt
en wordt ingegaan op de sociale constructie van fraude. Het betreft om te beginnen
fraudegedrag als zodanig, d.w.z. het gegeven dat individuele burgers fraude plegen.
Daarnaast verwijst het begrip ook naar fraudebeleving, d.w.z. de wijze waarop burgers
fraude waarnemen en zich een oordeel vormen over fraude. Tot slot verwijst het begrip
naar handelend optreden op basis van kennis van fraudegedrag. Meer concreet naar de
mate waarin burgers anderen aanspreken op hun gedrag of zelfs aangeven. Hoewel het
drie verschillende aspecten van fraude betreft, hangen deze wel nauw samen. Niet
alleen leidt het bestaan van fraude, of beter het meer zichtbaar worden van fraude, tot
een andere beleving van fraude en tot andere vormen van handelend optreden, ook
mag worden aangenomen dat een duidelijke samenhang bestaat tussen fraudegedrag,
fraudebeleving en handelend optreden. Burgers die fraude scherp veroordelen gaan
anders om met fraude, dan burgers die fraude tot op zekere hoogte acceptabel achten.
Omgekeerd oordelen burgers die zelf wel eens de een of andere wijze van fraude
hebben gehanteerd naar alle waarschijnlijkheid milder over fraude en komen minder
snel in actie op basis van kennis van fraudepraktijken dan burgers die zich verre
houden van fraude.
Ten vierde wijkt dit onderzoek af van andere studies op basis van het feit dat de
geïnterviewde burgers, op een enkele uitzondering na, nooit op fraude zijn betrapt. De
vraag of een persoon wel of niet fraudeert, speelde geen rol bij de keuze van de
deelnemers aan het onderzoek. Het uitgangspunt vormt een brede doorsnede van de
Nederlandse bevolking, van bijstandsgerechtigden en allochtone jongeren tot middleclass professionals en burgers van het platteland. Deze insteek maakt het mogelijk zicht
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Onder werkfraude verstaan wij het gebruik. Maken van arbeidstijd en arbeidsmiddelen voor privé-gebruik, zoals
telefoneren in de baas zijn tijd en het meenemen van printpapier voor de pc thuis.
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te krijgen op de verspreiding van fraudegedrag, fraudebeleving en handelend optreden
op basis van kennis van fraudegedrag in de breedte van de Nederlandse samenleving.
Het onderzoeksproject dat aan de basis van dit paper ligt, heeft als doelstelling beter
zicht te krijgen op een aantal aspecten van de bredere sociaal-economische, sociaalpsychologische, sociale en cultureel-normatieve context van fraude, fraudegedrag en
fraudebeleving, alsmede legitimatiestrategieën die daaraan ten grondslag liggen.
Individuele burgers frauderen op verschillende manieren, handelen vanuit diverse
sociaal-economische achtergrond, vanuit differente sociale posities en op basis van
onderscheiden culturele patronen van normen en waarden. Hetzelfde geldt voor de
fraudebeleving en het handelen op basis van kennis over fraude.

Onderzoeksopzet
Dit onderzoeksverslag verwijst naar een deelonderzoek binnen een bredere onderzoek
naar het gedrag, de beleving en beoordeling inzake. Hoewel in principe elke burger met
fraude in aanraking kan komen, richt het bredere onderzoek zich op drie specifieke
groepen van burgers die direct te maken hebben met het fenomeen 'fraude': de
fraudeurs zelf, burgers die controleren op fraude, meer concreet consulenten van
sociale diensten en andere socialezekerheidsinstituties, en mensen die handelend
optreden op basis van kennis van fraude, ook wel als 'klikkers' aangeduid.
De bredere onderzoeksopzet kan aan de hand van een schema worden weergegeven
(zie Schema 1).
Dit paper bevat de resultaten van het deelonderzoek naar fraudeurs, voor zover dat het
vooronderzoek en een eerste verkenning betreft. Het karakter van het onderzoek is
exploratief van aard. Het uitgangspunt vormt het gedrag, de beleving en de beoordeling
inzake fraude van specifieke groepen van burgers. De centrale vraagstelling van het
onderzoek luidt dan ook als volgt:
Op welke wijze wordt fraude beleefd door verschillende groepen Nederlandse burgers?
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Schema 1: Bredere opzet voor onderzoek naar'fraude als maatschappelijk fenomeen'

Vooronderzoek

1e Verkenning

Verdieping

Fraudeurs

Consulenten

Literatuuronderzoek

Spreekkameronder-

Analyse van

Zoek

klikbrieven

Groepsgesprekken

Vragen aan klikkers

met consulenten

via meldpunten

Individuele

Individuele

Individuele

gesprekken

gesprekken

gesprekken

Groepsgesprekken

Klikkers

Deze vraagstelling valt uiteen in diverse onderzoeksvragen:
a.

Wat beschouwen burgers als fraude?

b.

Hoe reageren burgers op fraude?

c.

Hoe legitimeren burgers hun reactie op fraude

d.

Frauderen zij zelf?

e.

Heeft zij vroeger fraude gepleegd?

f.

Watlwie heeft invloed (gehad) op het wel of niet frauderen?

Om dat gedrag en die beleving goed in kaart te kunnen brengen, is gewerkt met
uitgebreide interviews met groepen bestaande uit vijf à tien personen. De gesprekken
hadden ieder een duur van ongeveer drie uur en zijn met de volgende vier groepen van
burgers gevoerd:
(a)

biistandsgerechtigden met een langdurige ervaring met het rondkomen op een
sociaal minimum; het betreft bij voorkeur autochtone Nederlanders (mannen en
vrouwen) met kinderen;

(b)

`middle-class-professionals'; dat betreft mannen en vrouwen met een hoge
(HBO- of WO-opleiding) in de leeftijd tussen de vijfentwintig en veertig jaar met
een (goed) betaalde baan;
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(c)

burgers van het platteland (Friese platteland); het betreft mannen en vrouwen in
leeftijd variërend tussen de 35 en 55 jaar, van een gemiddeld opleidingsniveaui

(d)

Antilliaanse iongeren (tussen de 18 en 30 jaar); dat betreft een groep burgers die
vanuit een heel specifieke achtergrond en cultuur binnen de Nederlandse
samenleving opereert.

Binnen deze vier groepen bestaat een behoorlijke variatie inzake sociaal-economische,
sociale en culturele achtergronden. Dat maakt het mogelijk eventuele verschillen in
gedrag, beleving en beoordeling inzake fraude op te sporen.
De gesprekken zijn voorbereid op basis van een heuristische schema en een
heuristische matrix (zie verderop) die de vraagstelling voor de interviews bevat. De
vragenlijst voor de interviews betreft de volgende zaken:
(a)
(b)

Wat is fraude? Welke voorbeelden van fraude kent u?
Hoe reageert u op fraude? Wordt u boos, laat het u onverschillig? Vindt u het
vindingrijk? Hebt u er respect voor? Wordt u kwaad en spreekt u de fraudeurs er
op aan? Gaat u ze aangeven? Doet u niets? Gaat u hen nadoen? Geeft u hen
tips?

(c)

Wat is de legitimering van de reactie? Waarom hebt u zo gehandeld? Wat zou er
zijn gebeurd als u het tegenovergestelde had gedaan? Wat zou er moeten
veranderen opdat u het wel (of niet) zou aangeven? Speels de aard van de
fraude mee (omvang, vorm en duur)? Speelt de situatie van de fraudeur een rol?
Is de relatie met de fraudeur van betekenis?

(d)

De eigen ervaringen met fraude: `doe je het zelf?'; `waarom?'; welke soorten van
fraude; is daarbij sprake van schaamte; kosten en baten; oordelen over fraude;
reacties van omgeving.

(e)

De vroegere ervaringen met fraude: opgegroeid in een `fraudecultuur'; kwam het
vroeger meer of minder voor; of in andere vormen; verschillen tussen vormen
toen en nu; oordelen en reacties vroeger.

(f)

Is sprake van een ontwikkeling van legitimeringstrategieën? Wat is de invloed
van `belangrijke anderen' op dit proces? Is er een moment (contrapunt) aan te
wijzen waar u van houding bent verandert? Wat is de mening van uw
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belangrijkste vrienden en familieleden over fraude? Wanneer bent u frauduleus
gedrag gaan goedkeuren en waar hangt dat mee samen?
De interviews hebben in de eerste twee weken van december 1998 plaatsgevonden. Er
is een uitvoerig schriftelijk verslag gemaakt en de gesprekken zijn zorgvuldig
geprotocolleerd (bijhouden wie wat zegt, om langs die weg ook antwoorden te kunnen
combineren).

IJITGANGSPUNTEN VOOR ONDERZOEK

Bij het opzetten van dit onderzoek is een aantal vooronderstellingen gehanteerd. Deze
zijn in een heuristisch schema en een heuristische matrix samengebracht.
Of iemand fraude pleegt, fraude accepteert, dan wel verwerpt, enlof klikt hangt samen
met de specifieke maatschappelijke context, de handelingscontext, waarbinnen deze
persoon zich bevindt of heeft bevonden. Binnen deze context heeft een persoon
normen en waarden geleerd (socialisatieproces), doorgaans van belangrijke anderen
(significant others). Deze persoon 'eigent' zich op die wijze een manier van
interpreteren of oordelen toe die hij inzet om de wereld om hem heen te definiëren en
zijn medeburgers in te delen in categorieën. De wijze waarop hij die wereld en de
burgers die daarin optreden, definieert, is richtinggevend voor zijn reactie op het gedrag
van anderen. De context waarbinnen iemand is grootgebracht enlof leeft, heeft grote
betekenis voor de vraag of hij bepaald gedrag bestempelt als `fraude' en op welke wijze
hij zijn houding ten opzichte van fraude legitimeert. Dit geheel is schematisch weer te
geven (zie Schema 2).

7

Schema 2: Maatschappelijke context (economisch, sociaal-psychologisch, sociaal en
cultureel-normatief)

Sociaal-psychologische
context

Economische
context

Definitie van
fraude

1
Fraudebeleving
(emotionelel
morele reactie

1

Fraudegedrag

Handelend
optreden

Legitimatie van fraude,
fraudebeleving en
handelend optreden

Sociale
context

Cultureel-normatieve
context

De handelingscontext van individuele burgers bestaat uit vier componenten - sociaaleconomisch, sociaal-psychologisch, sociaal en cultureel-normatief. Verondersteld wordt
dat deze context in belangrijke mate bepaalt welke vormen van fraude binnen het bereik
van burgers komen, de wijze waarop zij fraude beleven, hoe zij reageren op fraude en
de manier waarop zij hun gedrag (fraudegedrag, beleving en handelend optreden)
legitimeren.
In strikt formele zin kan de vraagstelling voor het onderzoek in een matrix worden
ondergebracht (zie Schema 2).

s

Schema 3:

Heuristische matrix inzake de legitimatie van fraudegedrag, fraudebeleving
en handelend optreden ingeval van fraude

'

Interpretatie van fraude (wat is fraude?) - Eigen fraude

'

Handelingscontext - Belevin

- Handelend optreden - Legitimatie van eigen fraude

Context

Handeling en~of reactiepafroon

SociaalEconomische
SociaalPsychologische

Sociale

Cultureel-normatieve

'

Fraude als resultante van socialisafie

'

Overiqe qespreksonderwerpen

Deze heuristische matrix vormt op basis van de serie vragen die in de gesprekken aan
de orde komen als het ware het raamwerk voor het presenteren van de uitkomsten van
de groepsgesprekken, voor het samenvatten van de belangrijkste bevinden, alsmede
voor een nadere interpretatie van de uitkomsten.

DE RESULTATEN VAN DE KORTE SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST

De onderzoeksresultaten kunnen worden onderverdeeld naar de uitkomsten van de
groepsgesprekken en de resultaten van een korte vragenlijst die de deelnemers aan de
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gesprekken hebben ingevuld. Deze laatste resultaten worden allereerst gepresenteerd
vanuit de verwachting dat zij enig algemeen kader opleveren voor de opvattingen
omtrent fraude, voor de beleving van fraude, alsook voor het handelend optreden op
basis van kennis van fraude. Daarna volgen de belangrijkste conclusies op basis van de
groepsgesprekken.
Om te beginnen is gevraagd naar een oordeel over tien vormen van fraude (zie
Appendix Tabel 1). De deelnemers aan de groepsgesprekken hebben de keuze tussen
drie antwoorden - geen fraude, kleine fraude of grote fraude.
In algemene zin worden de diverse vormen van fraude door de respondenten
verschillend beoordeeld. `Zwart rijden op het openbaar vervoer' en 'werkfraude' worden
als de minst zware vormen van fraude aangeduid. Daarna volgen `zwart werken' en
`mensen zwart in dienst nemen'. 'Uitkeringsfraude' en 'declaratiefraude' worden al weer
wat zwaarder aangerekend, gevolgd door `heling' en `verzekeringsfraude'. Als zijnde
zware vormen van fraude worden 'belastingontduiking' en `plagiaat' aangeduid.
Opvallend is in deze samenhang het gegeven dat'plagiaat' zo hoog scoort, maar er
vervolgens in de gesprekken door geen van de respondenten naar wordt verwezen.
Dit algemene beeld belet niet dat door de verschillende groepen burgers toch wel
anders geoordeeld wordt over de diverse vormen van fraude. `Werkfraude' wordt door
drie van de vier groepen als de minst zware vorm van fraude aangeduid. Alleen de
bijstandsgerechtigden plaatsen deze vorm van fraude ietwat, maar niet veel, hoger op
hun lijstje. Ook het `zwart rijden op het openbaar vervoer' scoort als kleine vorm van
fraude. Hier nemen de Antilliaanse jongeren een wat afwijkende positie in. Ook `zwart
werken' en 'zwart mensen in dienst nemen' scoren bij alle groepen als `kleine fraude'.
Daarbij liggen de opvattingen over het 'zwart werken' van bijstandsgerechtigden en van
de middle-class professionals dicht bij elkaar, en oordelen de burgers van het platteland
en de Antilliaanse jongeren wat strenger.
`Uitkeringsfraude' wordt verschillend beoordeeld. De bijstandsgerechtigden oordelen
het meest mild over deze vorm van fraude, gevolgd door de burgers van het platteland.
De middle-class professionals en de Antilliaanse jongeren oordelen strenger. Het
oordeel over `declaratiefraude' en 'belastingfraude' geeft geen duidelijke verschillen.
Anders ligt dat voor 'verzekeringsfraude'. Daar oordelen de bijstandsgerechtigden en de
10

Antilliaanse jongeren milder dan de middle-class professionals en de burgers van het
platteland.
'Plagiaat' en `heling' geven beide een afwijkende mening te zien. In het geval van
`plagiaat' oordelen de burgers van het platteland veel milder. Zij beschouwen deze vorm
van fraude zelfs als de `op-een-na' minst zware vorm van fraude. Datzelfde geldt in het
geval van `heling' voor de Antilliaanse jongeren.
Wat betreft de emotionele reactie op fraude (zie Appendix Tabel 2) treden in algemene
zin duidelijke verschillende op tussen de diverse groepen. De groep
bijstandsgerechtigden reageert verreweg het minst afwijzend op fraude. De Antilliaanse
jongeren reageren vooral inditferent. De middle-class professionals en de burgers van
het platteland reageren in sterke mate. Bij de middle-class professionals valt verder nog
op dat zij, ondanks hun algemeen afwijzende reactie, in hoge mate indifferent reageren
op meer specifieke, van de situatie of context afhankelijke vormen van fraude, zoals
'uitkeringsfraude', 'zwart werken', 'zwart mensen in dienst nemen' en 'werkfraude'.
Het verbaast niet vast te stellen dat de meest begripvolle reacties worden getoond op
vormen van fraude die als relatief minder zwaar zijn beoordeeld, zoals 'zwart rijden op
het openbaar vervoer', `zwart werken' of 'mensen zwart in dienst nemen'. Twee
gevallen van fraude lijken van dat patroon af te wijken. 'Werkfraude' wordt als een
relatief kleine vorm van fraude beoordeeld, maar scoort relatief minder begrip.
Omgekeerd lijkt `uitkeringsfraude' wat meer begrip te oogsten dan op basis van de
plaats in de `frauderangorde' te verwachten zou zijn.
Aangaande het `klikgedrag' (zie Appendix Tabel 3) valt om te beginnen op dat in
algemene zin de bereidheid om te klikken uiterst gering is. Maar in een enkel geval
geven respondenten aan dat zij klikken of zouden klikken in geval van `heling',
`verzekeringsfraude', 'plagiaat' of 'zwart mensen in dienst nemen'. In een aantal
gevallen verklaren responden dat zij degene die fraudeert op zijn of haar gedrag
aanspreken. De Antilliaanse jongeren vormen een duidelijke uitzondering. Zij klikken
niet alleen niet, maar wensen medeburgers ook niet op hun gedrag aan te spreken. De
bijstandsgerechtigden en de burgers van het platteland scoren gemiddeld waar het gaat
om het aanspreken van medeburgers. Voor de middle-class professionals geldt dat zij
zich meer dan de andere groepen geroepen voelen met hun medeburgers over fraude
in gesprek te gaan.

~~

Het is interessant te zien dat in het fraudegedrag van burgers een duidelijke
consistentie optreedt bij de vraag in welke gevallen zij klikken of inedeburgers op hun
gedrag aanspreken. Dat gebeurt bij voorkeur bij die vormen van fraude die als zwaar
worden aangeduid, zoals 'plagiaat', `verzekeringsfraude' en `heling'. Hoewel moet
worden opgemerkt dat de zwaarst geoordeelde vorm van fraude, 'belastingfraude',
ontbreekt. Het enige gegeven dat niet binnen dat patroon past, betreft het feit dat de
middle-class professionals aangeven hun medeburgers aan te spreken op gevallen van
'werkfraude'.

DE RESULTATEN VAN DE GROEPSGESPREKKEN

Inzake de conclusies van dit onderzoek is het allereerst van belang nogmaals te wijzen
op het karakter van deze studie. Het betreft een eerste terreinverkenning rond het
thema `Fraude als maatschappelijk probleem'. Een terreinverkenning die breder van
karakter is dan de gangbare studies rond fraude. Om te beginnen verwijst fraude in dit
onderzoek niet louter naar een individueel gedragspatroon, maar vooral ook naar een
vorm van maatschappelijk handelen binnen een specifieke sociaal-economische,
sociaal-psychologische, sociale en cultureel-normatieve context. Ten tweede gaat het
om meer dan uitkeringsfraude. Feitelijk komt het hele scala van fraude aan de orde.
Ten derde wordt het begrip `fraude' in drieledige zin opgevat: fraudegedrag,
fraudebeleving en handelend optreden op basis van kennis van fraudegedrag.
De conclusies van dit onderzoek, dat ligt gezien de exploratieve aard van het ervan,
kunnen niet in termen van representativiteit worden geformuleerd.
De resultaten worden aan de hand van de heuristische matrix gesystematiseerd langs
de lijn van: de interpretatie van fraude, de handelingscontext, de beleving, de eigen
fraude, het handelend optreden, fraude als resultante van socialisatie en de overige
gespreksonderwerpen.
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Interpretatie van fraude
In het onderzoek is een breed scala van fraude gehanteerd: van `zwart rijden op het
openbaar vervoer', 'belastingontduiking', 'uitkeringsfraude', 'declaratiefraude', `plagiaat',
`verzekeringsfraude', 'zwart werken'. 'zwart mensen in dienst nemen', `werkfraude' en
`heling'.
Het is duidelijk dat de meeste respondenten, wellicht de Antilliaanse jongeren in wat
mindere mate, een duidelijke voorstelling hebben van het begrip 'fraude'. Er worden
geen pogingen ondernomen, ook niet door mensen die zelfs frauderen, om dat begrip
eventueel te nuanceren of af te zwakken.
Ook op basis van de groepsgesprekken - naast de uitkomsten van de schriftelijke
vragenlijst - wordt duidelijk dat de diverse vormen van fraude door de respondenten
verschillend worden beoordeeld. Nuances worden aangebracht bij een nadere
interpretatie van het begrip fraude. Zo maken de middle-class professionals een
onderscheid tussen `fraude in formele zin', volgens de letter der wet, en `intentionele
fraude'. Met dat laatste begrip worden handelingen aangeduid die wellicht naar de wet
niet frauduleus zijn, maar wel intenties mee spelen `er beter van te willen worden'. De
burgers van het platteland maken een onderscheid tussen `foute' fraude en
'acceptabele' fraude.
Bij dit laatste onderscheid klinkt een meer algemeen referentiekader voor fraude door
waarvan ook door de bijstandsgerechtigden - rond het thema 'beleving van fraude' en de middle-class professionals gewag wordt gemaakt. Daarbij hanteren zij een aantal
criteria:
o de hoogte van het bedrag: naarmate het bedrag hoger is - bijvoorbeeld niet meer
louter dient ter aanvulling van een minimaal inkomen - wordt fraude zwaarder
aangerekend;
o de mate waarin sprake is van bewuste strategie (`berekenend gedrag' - dan wel
'passief' of `actief'); indien bewust fraude wordt nagestreefd, wordt deze sterker
veroordeeld;
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a de vraag of herhaald gedrag aan de orde is; herhaalde fraude (`fraude als beroep')
wordt eerder afgewezen dan occasionele fraude;
o de mate waarin noodzaak voorhanden is; voor fraude van personen waarvoor geen
sociaal-economische noodzaak voor handen is, bestaat minder begrip dan voor
fraude die voortkomt uit een soort 'overlevingsstrategie' ;
o de mate waarin de fraudeur bescheidenheid aan de dag legt; hoe openlijker iemand
met fraude omgaat des te eerder kan hij of zij op afkeuring rekenen;
o de mate waarin de partij die schade lijdt anoniem is; fraude ten opzichte van
personen of concrete bedrijven wordt strenger beoordeeld dan fraude ten opzichte
van anonieme instellingen (sociale dienst, vervoersmaatschappij, de overheid of de
belastingdienst);
o de mate waarin fraude is gekoppeld aan `eigen activiteiten' ('zwart werken' of
`werkfraude') of de eigen levenssfeer; naarmate een sterker verband bestaat tussen
fraude en actieve deelname aan werk of het inrichten van je leefomgeving (b.v.
woning) wordt die fraude minder sterk aangerekend.

Aan de interpretatie van, dan wel een oordeel over fraude, ligt een ingewikkeld proces
ten grondslag, waarbij de hierboven beschreven criteria een belangrijke rol spelen. Het
is moeilijk om een rangorde aan te geven van welke criteria het belangrijkste zijn binnen
dit proces. Dat is sterk afhankelijk van de specifieke situatie, de betrokken personen en
de context van de fraude.

Eigen fraude
Uit de gesprekken blijkt dat een groot deel van de deelnemers persoonlijk ervaring heeft
met `eigen fraude'. Dat ligt voor de vier onderzoeksgroepen heel verschillend in termen
van de mate van frauderen, de vormen van fraude, de tijdsperiode die het betreft en de
mate waarin zij daarover communiceren.
De bijstandsgerechtigden kennen fraude van nabij. Een aantal van hen heeft eigen
ervaringen - recentelijk, dan wel in het verleden - met fraude. Dat betreft
voornamelijk zwart werken, verzekeringsfraude en uitkeringsfraude (samenleven zonder
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opgave en het onderverhuren van de niet bewoonde woning). Zij praten openhartig en
zonder schuldgevoelens over hun eigen fraude.
Ook de middle-class professionals blijken de nodige ervaring met fraude te bezitten.
Dat betreft belastingfraude, zwart verbouwen van het huis, zwart mensen in dienst
nemen, fraude met bonnetjes en het kopen van een gestolen fiets. Voor de sommige
personen betreft de periode van frauderen de tijd dat zij minder draagkrachtig waren,
tijdens hun studie of periode dat zij van een uitkering moeten rondkomen. Anderen
nemen nog steeds hun toevlucht tot fraude. De middle-class professionals
communiceren met wat meer terughoudendheid en zelfs een zekere gêne over hun
fraude.
De burgers van het platteland hebben nauwelijks persoonlijke ervaring met fraude. Er
wordt slechts melding gemaakt van een enkel geval: bellen in de tijd van de baas, zwart
schilderen van het huis, een tuinpad zwart laten aanleggen, twee verkochte schilderijen
niet aangegeven of per ongeluk maar bij een van de twee instanties een bijverdienste
gemeld. Ook deze groep discussieert openhartig over fraude.
De Antilliaanse jongeren reageren uiterst terughoudend op de vraag naar eigen
ervaringen met fraude. Zij verstellen nauwelijks anekdotes en antwoorden doorgaans
met 'ja' en 'nee'. Er worden wat kleinere gevallen benoemd, zoals gestolen fietsen
kopen en zwart rijden op het openbaar vervoer.
Fraudebeleving
In de gesprekken is wat dieper ingegaan op het aspect van `beleving' van fraude.
Daarbij gaat het zowel om de beleving van de eigen fraude, als ook de beleving van
fraude van medeburgers. Antilliaanse jongeren hebben absoluut geen moeite met eigen
fraude. Voor hen is het zelfs een soort spel, dat spannend is. In een enkel geval is er
sprake van fraude als overlevingsstrategie. Fraude van anderen laat hen koud. Dat is
hun zaak niet.
Bijstandsgerechtigden blijken weinig weet te hebben van fraude in hun directe
omgeving. Dat houdt hen niet zo bezig. Voor hen geldt dat zij fraude, zowel de eigen,
als de fraude van anderen acceptabel achten wanneer sprake is van nood of van
overleven. Slechts fraude van ondernemers of inensen met veel geld roept bij enkele
respondenten weerstand op.
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De burgers van het platteland hebben over het algemeen een beter beeld van allerlei
fraudegevallen in hun omgeving. Binnen de relatief kleine gemeenschap waarin zij
leven, weten zij veel van elkaar. Wat zij vertellen in het gesprek is allemaal 'van horen
zeggen' of uit hun directe omgeving. Zo komen zij heel wat over fraude aan de weet.
Ook de burgers van het platteland hebben begrip voor fraude vanuit de noodzaak te
overleven. Daarnaast wordt fraude die dicht tegen de eigen leefsituatie aanligt (klussen
in en rond het huis) minder zwaar opgepakt. Andere fraudegevallen - zoals bewust
zwart werken, op grote schaal frauderen, het 'zeuren' om bonnetjes) - roepen vooral
ergernis op. 'Dat hebben die mensen eigenlijk niet nodig.'
De middle-class professionals nemen in dit geheel een duidelijk eigen positie in. In
een aantal situaties generen zij zich voor hun eigen fraude, en ergeren zich aan de
fraude van anderen. Dat geldt ook voor fraude van mensen die van een
minimuminkomen moeten rondkomen. Soms speelt ook een vlaag van jaloezie mee.
'Waarom hij wel en ik niet?'
Opvallend is nog het gegeven dat een vorm van fraude die niet is opgenomen in het
lijstje van fraudegevallen voor de korte schriftelijke enquête, milieufraude, door zowel de
bijstandsgerechtigden, de middle-class professionals, als de burgers van het platteland
wordt benoemd als een vorm van fraude die boosheid oproept.
De controle van de zijde van de overheid speelt bij de beleving van
bijstandsgerechtigden en ook Antilliaanse jongeren nauwelijks een rol. De pakkans
wordt ingecalculeerd. Dit uitgangspunt past in het denken in termen van een
overlevingsstrategie. "Je kunt altijd gepakt worden. Pech gehad. Jammer. Maar je moet
verder. Het is puur overleven. Die twee- of driehonderd gulden in de maand zijn
belangrijk."
Handelend optreden
Ook hier bieden de gesprekken wat meer informatie dan de schriftelijke vragenlijst. De
Antilliaanse jongeren achten klikken of het aanspreken van anderen op hun gedrag
weinig zinvol. "Je hebt er niets aan en het kan zich zelfs tegen je keren", zo stellen zij.
Ook bijstandsgerechtigden ondernemen nauwelijks actie. Klikgedrag wordt als
absoluut ongepast ervaren. Voor een verklaring verwijzen zij naar een houding die ligt
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tussen tolerantie, respect voor andermans gedrag en onverschilligheid. In zekere zin is
sprake van een hoge mate van 'fraudesolidariteit'. Het wordt als acceptabel, ja zelfs
levensnoodzakelijk beschouwd te frauderen. Zeker wanneer dat zich richt op het
bijverdienen van kleine bedragen op basis van eigen activiteit. Is sprake van grotere
bedragen en vormen als 'heling' of 'verzekeringsfraude' dan bestaat daarover geen
moreel oordeel, terwijl tegelijkertijd wordt gesteld: `dat zou ik nu niet doen'. Jaloezie
speelt expliciet geen rol. Bijstandsgerechtigden geven aan zich gezien hun
maatschappelijke positie geen jaloezie te kunnen permitteren, laat staan dat het een
grondslag voor handelen zou vormen. Wellicht dat mensen iemand aangeven uit wraak
of op basis van een ruzie.
De middle-class professionals houden om te beginnen rekening met de specifieke
sociale context waarbinnen zij fraude tegenkomen. Niet dat zij klikken persé afwijzen,
maar veelal ontmoeten zij fraude in persoonlijke situaties. Dan is het moeilijk handelend
op te treden, laat staan mensen aan te geven. Er treedt een soort 'noninterventie-regel'
in werking: burgers dragen hun eigen verantwoordelijkheid; daarmee moeten zij zelf
leven; dat is hun eigen zaak. Soms spreken zij mensen er wel persoonlijk op aan. Maar
ook dat ligt moeilijk. Liever ontlopen zij de situatie of willen zij het gewoon niet weten.
Kennis van fraude verstoort de gemoedsrust. Slechts in werksituaties wordt wel
expliciet ingegaan op fraude. Daar kan fraude ook tot een eigen probleem worden.
De burgers van het platteland klikken al evenmin. Frauderen is de eigen
verantwoordelijkheid van mensen. Soms spreken zij medeburgers er op aan. Dat zijn
dan veelal mensen die zij kennen, zoals familie, kennissen en buren.
De handelingscontext van fraude, fraudebeleving en handelend optreden
De handelingscontext van fraude, van beleving en handelend optreden is doorgaans
nogal complex van aard. Daar komen sociaal-economische, sociaal-psychologische,
sociale en cultureel-normatieve aspecten samen. Deze aspecten zijn in Schema 3
systematisch samengebracht voor de vier onderzochte groepen. Veelal vertoont het
beeld van elke afzonderlijke onderzoeksgroep een hoge mate van samenhang en
consistentie.
Bijstandsgerechtigden leven feitelijk in een `risk-society' en worden dagelijks
geconfronteerd met `ontological insecurity' (Beck, Giddens en Lash, 1994). Deze
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Schema 3: Aspecten van een handelingscontext

Context

SociaalEconomische

Bijstan dsgerechtigd en
Fraudegedrag en -beleving:
aanvullen van het bedrag dat
maandelijks minimaal nodig is;
laatste redmiddel ingeval van tekort
op het einde van de maand; extra
ondersteuning van de kunde om
met weinig geld om te gaan;

Middle-class professionals

vroeger, onder zwakkere sociaaleconomische verhoudingen bestaat
meer begrip voor fraude; wordt ook
gefraudeerd; nu het eigen inkomen
hoger is, ligt dat veel moeilijker;

Handelend optreden:
het is begrijpelijk dat mensen van
alles ondernemen om te overleven;
klikken of aanspreken doe je niet;
Legitimatie van eigen fraude:
fraude vormt een manier om te
overleven;

Sociaal
Psychologische

Fraudegedrag en -beleving:
het instandhouden van de
eigenwaarde en identiteit; het
kunnen leven als 'gewone burger';
waarborgen van een zekere
keuzevrijheid; het verzekeren van
zelfbeschikking;

Burgers van het platteland

mensen in een maatschappelijk
kwetsbare positie mogen daar tot
op zekere hoogte iets aan doen;
'zwart werk', zeker binnen de
directe leefsfeer is eveneens tot op
zekere hoogte toegestaan;

Antilliaanse jongeren

schuld en geldgebrek brengen je
tot fraude;

wanneer geen materiële noodzaak
bestaat, is fraude ergerlijk; 'spreek
je mensen daar soms ook op aan';
'soms heb je geen geld, dan moet
je toch wel wat';

'fraude is het smeermiddel van de
economie; zwart geld betekent een
impuls voor de economie;

sterkere identificatie met de
samenleving; de wens als
volwaardige en eerzame burger deel

te nemen aan het maatschappelijke
gebeuren; irritatie ten opzichte van
mensen die 'profiteren'; jaloezie ten
aanzien van burgers die zich de
vrijheid nemen te frauderen

Handelend opfreden:
'ieder draagt zijn eigen kruis'; 'je
bent niet iemands opvoeder';

'eigenlijk moet ik er iets mee, dus ik
wil het gewoon niet weten';

Legitimatie van eigen fraude:
het is een manier om je eigen
eigenwaarde en identiteit te
behouden;

fraude is iets wat je overkomt; 'je
wordt volop blootgesteld aan de
verleidingen van fraude;
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fraude is veelal een kwestie van
vergeetachtigheid of van de vraag
'misschien kan het toch wel';

Sociale

Fraudegedrag en -beleving:
het voldoen aan verplichtinge :n van

vriendschap en ouderschap; als
uitkeringsgerechtigde dingen doen
die anderen (de beter gesituE ~erden)
ook gewoon doen;
Handelend optreden:
mensen bemoeien zich niet r iet
elkaar; ieder staat op zichzel

Culturele en
normatieve

Fraudegedrag en -beleving:
wanneer de langs legale wec
werkt en verdient, hou je niel aan
over; 'ingeval je iets onderne emt,
hoor je daar wat aan over te
houden';

regelgeving wordt nu serieus
genomen;

hoge moraal inzake solidariteit en
fraude; sterke gemeenschapszin;
hoge mate van sociale controle;

vrouwen twijfelen om iets te doen,
mannen doen het gewoon;
vrienden belazer je niet, vreemden
wantrouw je;

ingeval je mensen goed kent, is
het moeilijker hen op hun gedrag

frauderen is de eigen
verantwoordelijkheid van mensen;

frauderen is ieders
verantwoordelijkheid; 'zijn zaken

aan te spreken; 'ieder draagt zijn
eigen verantwoordelijkheid'; 'het is
hun eigen zaak'

wanneer je een goed contact hebt
met mensen, dan kun je hen erop
aanspreken;

zijn zijn zaken';

iemand die hard werkt en belasting
betaalt, mag ook wel eens wat
'zwart' bijverdienen; voor
uitkeringsgerechtigden gelden
andere normen; die zijn immers niet
in staat voor zichzelf te zorgen en
een bijdrage aan de samenleving te
leveren;

in principe moet iedereen in zijn of
haar eigen onderhoud voorzien;
voorzieningen zijn er voor het geval
je dat niet kan; wanneer je dan
buiten je schuld zonder werk zit,
mag je wel wat bijklussen;

ieder voor zich; ontbreken van een
gevoel deel uit te maken van een
bredere gemeenschap of
rekenschap te moeten afleggen
tegenover een overheid;

'het verschil tussen wit en zwart is
zo groot';

'wie doet het nu eigenlijk niet?';
'dat doen wij toch allemaal';

Handelend ontreden:
'je hoeft geen rekenschap af
leggen voor je daden';
Legitimatie van eigen fraude
'waarom werken als je er nie ts aan
overhoudt';
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context be'invloedt de wijze waarop langdurige bijstandsgerechtigden fraude hanteren en
beleven, alsmede de wijze waarop zij reageren op fraude van anderen. Fraude vormt als
het ware een middel ter bescherming tegen een van de vele risico's die
bijstandsgerechtigden lopen. Dat betreft meer en ook grotere risico's dan de meer
draagkrachtigen in de moderne samenleving, zoals de middle-class professionals. Vanuit
dit perspectief vertonen de handelingscontexten van bijstandsgerechtigden ook duidelijk
onderlinge samenhang. Te weinig geld (economisch) heeft in de regel tot gevolg dat
sociale relaties onder druk staan, waardoor de identiteit en eigenwaarde in het gedrang
komen. Dat is soms zelfs een kwestie van een bloemetje mee kunnen nemen, wanneer
zij op bezoek gaan. Dat is belangrijk voor het besef van eigenwaarde, voor het gevoel dat
zij als gewone burgers geaccepteerd worden.
Er bestaat groot begrip voor fraude, zeker waar het om het overleven gaat. En verder
is ieder individu verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag. "Je bent niet andermans
opvoeder." Waar het handelend optreden aan de orde is, kiezen de
bijstandsgerechtigden voor een terughoudende opstelling.
De handelingscontext van de middle-class professionals geeft een ander beeld te zien.
Het feit dat zij inmiddels een sociaal-economisch sterkere positie innemen, tekent hun
houding ten opzichte van fraude. Eigenlijk zijn zij van mening dat zij het niet nodig
hebben te frauderen. Dat, gekoppeld aan een hechtere identificatie met de samenleving
in de rol van eerzame burger, leidt ertoe dat zij een wat dubbele verhouding bezitten ten
aanzien van fraude: In principe distantiëren de middle-class professionals zich van een
onrespectabele mentaliteit en status. Zo wordt het vragen naar bonnetje voor de
belasting als 'gebedel' opgevat. Gedrag dat niet overeenkomt met de maatschappelijke
positie die zij nu innemen of op termijn willen gaan innemen. Zij voelen zich vanuit hun
positie als werkende burger ook meer betrokken bij de samenleving. Toch frauderen zij
ook zelf. Dat heeft een negatieve weerslag op hun zelfbeeld. Zij voelen er zich onprettig
en schuldig onder. Vandaar dat de eigen fraude sterk wordt weggerationaliseerd. In
sociaal-economische termen wordt gewezen op het belang van fraude voor de economie,
op de belangrijke rol van het zwarte geld en de zwarte bouwen. In meer sociaalpsychologische zin wordt fraude aangeduid als een 'somtijds onontkoombare'
feitelijkheid. In bijna alle anekdotes over fraude gaat de ondertoon schuil `dat je sterk in je
schoenen moet staan om weerstand te bieden aan de verleidingen van de fraude'.

Zo

Waar het gaat om handelend optreden, kan worden vastgesteld dat middle-class
professionals weliswaar ge'irriteerd raken of boos worden ingeval van fraude, maar dat zij
nauwelijks actie ondernemen. Kennis van andermans fraude is ongemakkelijk. Daar
willen zij eigenlijk niet van weten en zij ontlopen de confrontatie het liefst. "Wellicht dat je
mensen die je goed kent, er wel op kunt aanspreken", maar dat wordt als moeilijk
ervaren. Dus hanteren zij de stelling: 'ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid'.
De handelingscontext van de burgers van het platteland is om te beginnen sterk
normatief van aard. In principe moet iedereen in zijn of haar eigen onderhoud voorzien.
Je hoort waar mogelijk een bijdrage te leveren aan het collectieve. Voorzieningen zijn er
voor degenen die daar niet in slagen. Oneigenlijk gebruik maken van die voorzieningen
hoort, vanuit een solidariteitsnorm bezien, niet. Wel is het zo dat mensen in een
kwetsbare sociaal-economische positie het recht hebben om wat verlichting te zoeken
door te klussen en wat bij te verdienen. Deze samenhang maakt een zekere paradox
zichtbaar. Vanuit deze context bestaat feitelijk geen ruimte voor eigen fraude. Normen en
waarden verhinderen dat. Dat wordt als zodanig ook uitgesproken. Toch geldt dat niet
voor alle situaties, zoals zwart klussen laten uitvoeren of de zwarte werkster. Dat wordt
niet als fraude gedefinieerd. Daar zijn de burgers op het platteland ook niet onzeker over.
Zij kunnen zonder probleem leven met deze paradox. Recht in de leer zijn en de
belasting omzeilen.
In termen van handelend optreden, vormen de burgers van het platteland de groep die
het meest uitgesproken aangeeft, dat actie gewenst is. Niet dat zij klikken, maar zij
spreken medeburgers er bij gelegenheid wel op aan. Zeker wanneer dat bekenden of
familieleden zijn.
Voor de Antilliaanse jongeren is het tenslotte het moeilijkst tot een beschrijving van hun
handelingscontext te komen. Zij bezitten een sterk individualistisch getinte oriëntatie. Het
is ieder voor zich. Een gevoel van gemeenschapszin of van de noodzaak rekenschap af
te leggen aan een overheid bestaat nauwelijks. Fraude is een kwestie van een
combinatie van `overleven' en `er beter van worden'. Eigen fraude levert geen
schuldgevoelens op. `Als dat nodig is dan doe je dat. Dat doet toch iedereen. Politici, de
politie, de grote jongens'. En wat anderen doen is hun zaak. 'Zijn zaken zijn zijn zaken.'

21

Kort samenvattend delen de bijstandsgerechtigden en de burgers van het platteland het
begrip voor fraude aan de onderkant van de samenleving, 'fraude als
overlevingsstrategie', als ook hun relativerende houding ten opzichte van eigen fraude.
Dat laatste is ook terug te vinden bij de Antilliaanse jongeren. Burgers van het platteland
wijzen fraude in principe wel af, durven zelf ook niet echt goed te frauderen, maar doen
het tot op zekere hoogte toch wel. De middle-class professionals hebben meer moeite
met het plaatsen van fraude. Dat betreft zeker de fraude van anderen, waar zij zich aan
ergeren en boos over maken. Zelf frauderen zij wel, wanneer zich daartoe de
mogelijkheid voordoet. Maar zij wensen er niet echt verantwoordelijkheid voor te
aanvaarden. 'Fraude overkomt je als het ware.'
In termen van handelend optreden overheerst een `non-interventie'-gedrag. Bij de
bijstandsgerechtigden gebeurt dat uit een zeker respect voor de ander, de middle-class
professionals voelen zich ongemakkelijk en de Antilliaanse jongeren interesseert het
verder niet wat een ander doet. Slechts de burgers van het platteland voelen zich tot op
zekere hoogte wel geroepen de medeburger op zijn gedrag aan te spreken. Het
aangeven van mensen wordt over het algemeen, vrijwel zonder uitzondering' afgewezen.
Fraude als resultanfe van socialisatie
In de gesprekken is ook een poging ondernomen wat meer zicht te krijgen op eventuele
socialisatieprocessen die achter fraudegedrag schuil gaan. Dat bleek moeilijk te
achterhalen via een groepsgesprek. De deelnemers aan de gesprekken waar maar
moeilijk te bewegen daar diep op in te gaan, en vaak ontbrak aan het einde van het
gesprek ook de tijd en de energie om er uitvoeriger op in te gaan.
Toch een aantal korte bevindingen. Een aantal processen kunnen in aanzet worden
geschetst:
o sommige bijstandsgerechtigden geven aan van jongst af aan met ellende en armoede
te maken te hebben gehad, en derhalve niet zo zwaar te tillen aan fraude;
o een aantal respondenten (bijstandsgerechtigden, middle-class professionals en
burgers van het platteland) schetsen een gezinssituatie waarbinnen fraude deel
uitmaakte van het dagelijkse bestaan;
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o een aantal bijstandsgerechtigden geeft aan dat hun langdurige
bijstandsafhankelijkheid hun fraudegedrag sterk heeft beïnvloed; 'je wordt
geconfronteerd met de noodzaak en dan verandert te houding';
o het studentenmilieu lijkt ook een omgeving waarin bepaalde vormen van fraude
(`zwart rijden op het openbaar vervoer', `zwart werken') als gangbaar geldt;
0 ook leren burgers van specifieke praktijken in hun dagelijkse leven ('declaratiefraude'
of 'verzekeringsfraude');
a wellicht dat tenslotte socialisatie in die zin een rol speelt dat het proces eerder de
beslissing beïnvloedt niet te frauderen, dan wel te frauderen.
AI met al wordt uit de gesprekken duidelijk dat fraude niet eenvoudig herleidbaar is tot
één specifieke achtergrond. Er bestaan waarschijnlijk meerdere socialisatieroutes
waarlangs fraudegedrag tot stand komt. Pogingen fraude toe te schrijven aan
persoonlijke kenmerken van individuele burgers (Hessing, Elffers en Robben, 1990)
moeten in deze samenhang dan ook als ontoereikend worden bestempeld, evenals de
sterke nadruk op het begrip 'calculerende burger' in zijn strikte referentie aan louter
individuele waardeorientaties. Ook moet de stelling dat fraude samenhangt met een
relatief zwakke maatschappelijke binding van fraudeurs - hoe lager burgers op de
maatschappelijke ladder staan, des te minder schroom zij zouden bezitten om de
heersende regels te overtreden - worden genuanceerd. Wellicht dat de
maatschappelijke positie van invloed is op de mate van schroom (schuldgevoel) die
individuen ervaren. Uit de gesprekken blijken de middle-class professionals en de
burgers van het platteland gevoeliger voor morele oordelen terzake dan de
bijstandsgerechtigden en de Antilliaanse jongeren. Maar de mate van schroom zegt nog
niets over de mate waarin daadwerkelijk wordt gefraudeerd. Op dat punt, de mate van
fraude, zijn nauwelijks verschillen te traceren tussen de bijstandsgerechtigden, de
Antilliaanse jongeren en de middle-class professionals. Slechts de burgers van het
platteland nemen een wat meer eigen positie in. Zij plegen zelf minder fraude.
Eveneens wordt duidelijk dat onderzoek op basis van fraudedossiers (bijvoorbeeld:
Brunt, Grotenbreg en Ronden, 1993) met de nodige omzichtigheid moet worden
behandeld. Niet alleen omdat dossiers geen recht doen aan de complexe
maatschappelijke context van fraude, maar vooral omdat het feit dat er geen
fraudedossier bestaat, als zodanig niets zegt over de werkelijkheid van fraude. In dit
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onderzoek bezit de overgrote meerderheid van de deelnemers, die eigen fraude
aanduiden, geen fraudedossier.
Overige gesprekonderwerpen
Tot slot is met de bijstandsgerechtigden gesproken over een alternatieve aanpak van
fraude. Zij allen beschouwen de uitkering als een soort basisinkomen. Dat elke
bijverdienste wordt verrekend, achten de bijstandsgerechtigden niet rechtvaardig.
`Waarom mag een bijstandsmoeder met poetsen niet wat bijverdienen, terwijl elke andere
getrouwde vrouw dat wel mag.' De consulenten en de sociale dienst worden vooral vanuit
een 'controleperspectief' bekeken. Wantrouwen staat voorop. Je laat niet het achterste
van je tong zien, of sterker nog wanneer dat nodig is lieg je ze gewoon wat voor.
Op de vraag of een alternatieve benadering, waarbinnen meer ruimte is tot bijverdienen,
zinvol is, wordt maar heel aarzelend gereageerd. Voor een enkel geval zou dat een
oplossing kunnen bieden, maar meer algemeen overweegt het gevoelen dat je in een
dergelijke situatie te veel van je privacy moet prijsgeven, en je langs die weg de controle
over je leven verliest.
Interessant is tenslotte de constatering dat de scherpte waarmee de overheid fraude aan
de onderkant van de samenleving tracht aan te pakken, weinig indruk maakt. Het wordt
wel geregistreerd, maar tegelijk ook ingecalculeerd. "Je kunt altijd gepakt worden. Pech
gehad. Jammer. Maar je moet verder. Het is puur overleven. Die twee of driehonderd
gulden in de maand zijn belangrijk." Dit uitgangspunt - dat de pakkans niet zo belangrijk
is - past in het denken in termen van een overlevingsstrategie.

ENKELE CONCLUSIES

Om te beginnen is het nogmaals goed er op te wijzen dat het onderzoek niet
representatief is. Er kunnen geen conclusies in termen van de omvang van fraude aan
worden ontleend. Centraal staan meer kwalitatieve aspecten van fraude, vooral de
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maatschappelijke context waarbinnen fraude figureert. Dat betreft fraudegedrag,
fraudebeleving en handelend optreden op basis van kennis van fraudegedrag.
Vastgesteld kan worden dat fraude wijd verbreid is. Dat kan worden afgeleid uit het feit
dat fraude optreedt binnen alle vier de onderzochte groepen, bijstandsontvangers,
middle-class professionals, burgers van het platteland en Antilliaanse jongeren. Ook
binnen de vier groepen als zodanig, met als lichte uitzondering de burgers van het
platteland, maakt (recente en vroegere) fraude deel uit van het leven van alledag. Dat
neemt diverse verschijnings-, dan wel legitimatievormen aan. Van fraude als
overlevingsstrategie tot fraude als onderdeel van een cultuur, waarin'bijna iedereen het
doet en je gek bent als je het niet doet'.
Daarbij bestaat geen onduidelijkheid over het karakter van fraude. Weliswaar verschillen
de invalshoeken van waaruit fraude wordt waargenomen - van'bittere noodzaak' tot
'iets dat je overkomt en somtijds onontkoombaar lijkt' -, maar respondenten zien fraude
echt als fraude. Het betreft een overtreding van de wet. Niet meer en niet minder.
In algemene zin worden diverse vormen van fraude door de respondenten verschillend
beoordeeld. De volgorde van 'minder zwaar' tot 'zwaarder' ziet er als volgt uit: 'zwart
rijden op het openbaar vervoer' en 'werkfraude' als minst zware vormen; 'zwart werken'
en 'mensen zwart in dienst nemen' volgen; dan 'uitkeringsfraude' en 'dectaratiefraude',
gevolgd door'heling en verzekeringsfraude'; het zwaarst wegen 'belastingfraude' en
'plagiaat'. Dit algemene beeld belet niet dat door de verschillende groepen toch nog wel
anders wordt geoordeeld over de diverse vormen van fraude.
De beleving van fraude verschilt ook tussen de groepen. De bijstandsgerechtigden
reageren het minst afwijzend, de Antilliaanse jongeren staan indifferent tegenover fraude,
terwijl de middle-class professionals en de burgers van het platteland wat heftiger
reageren. Toch is de bereidheid om te klikken, ook bij een meer heftige reactie op fraude,
uiterst gering.
De beleving van fraude blijkt tevens afhankelijk van een aantal kenmerken van fraude,
dan wel van de omstandigheden waaronder wordt gefraudeerd, alsmede de houding van
degene die fraudeert: de hoogte van het bedrag, de mate waarin sprake is van een
bewuste strategie, de vraag of het herhaald gedrag betreft, de mate waarin noodzaak
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voorhanden is, de mate waarin de fraudeur bescheidenheid aan de dag legt, de mate
waarin partij die schade lijdt anoniem is, en de mate waarin fraude is gekoppeld aan
'eigen activiteiten'.
De handelingscontext van fraude, van beleving en handelend optreden is doorgaans
nogal complex van aard. Daar komen sociaal-economische, sociaal-psychologische,
sociale en cultureel-normatieve aspecten samen. Voor bijstandsgerechtigden maakt
fraude onderdeel uit van een 'overlevingsstrategie'. Derhalve bestaat groot begrip voor
fraude en kiezen bijstandsgerechtigden voor een heel terughoudende opstelling inzake
handelend optreden (mensen ergens op aanspreken of klikken). Middle-class
professionals voelen zich ongemakkelijk en schuldig onder fraude. Eigen fraude wordt
sterk weggerationaliseerd. Waar het gaat om handelend optreden raken middle-class
professionals weliswaar ge'irriteerd of worden boos, maar ondernemen toch nauwelijks
actie. Burgers van het platteland oordelen sterk normatief over fraude. 'Dat hoort je niet te
doen'. Wel hebben zij begrip voor het feit dat mensen in een kwetsbare sociaaleconomische positie wat verlichting zoeken in het bijklussen. In termen van handelend
optreden, ventileren de burgers van het platteland, nadrukkelijker dan welke andere
groep, de mening dat handelend optreden gewenst is. Niet dat zij klikken, maar zij
spreken er medeburgers wel op aan. Voor de Antilliaanse jongeren is fraude een kwestie
van een combinatie van 'overleven' en 'er beter van worden'. Wat anderen doen, laat hen
relatief koud. 'Dat is hun zaak, niet de onze.'
Tenslotte is nog gezocht naar de invloed van socialisatieprocessen op fraudegedrag,
beleving en handelend optreden. Die invloed was binnen de gegeven onderzoekscontext
moeilijk vast te stellen. Een aantal eerste lijnen van beïnvloeding zijn schetsmatig
aangegeven. Daarbij blijkt fraude niet eenvoudig herleidbaar tot één specifieke
achtergrond. Er bestaan waarschijnlijk meerdere socialisatieroutes waarlangs
fraudegedrag tot stand komt. Wellicht is het wel zo dat socialisatie in die zin vooral een
rol speelt dat het proces eerder de beslissing be~invloedt niet te frauderen, dan wel te
frauderen.
Uiteraard heeft het onderzoek tenslotte naast antwoorden op vragen ook een aantal
nieuwe onderzoeksvragen opgeleverd of vragen achtergelaten, waar nader onderzoek
gewenst is:

Zs

o welke strategieën worden ingeval van fraude gehanteerd; hoe fraudeer je het
handigst; op welke wijze anticipeer je daarbij op de manier waarop instellingen als de
sociale dienst hun controletaken ter hand nemen; wat zijn in dat kader moeilijke
consulenten, goede consulenten of makkelijke consulenten;
a dat vraagt ook om het schetsen van het perspectief van de andere actor, de consulent
zelf; welke strategieën hanteert deze; in hoeverre spelen ook daar aspecten van
beleving, alsmede normen en waarden een rol;
o de vraag naar de aanwezigheid of het ontstaan van één of ineerdere specifieke
'fraudeculturen' ('in de jaren vijftig kon je makkelijk je fiets onafgesloten voor het café
laten staan; nu hoef je dat echt niet meer te proberen');
o de ontwikkeling van het socialisatieproces; leert je omgeving je in meer of mindere
mate niet te frauderen, of juist wel te frauderen; hoe wordt je fraudeur, van wie leer je
dat; of leer je dat het niet mag;
o de achtergronden van het handelend optreden, en dan in het bijzonder van het
klikken; waarom klikken sommige burgers, en waarom doen zovele andere burgers
dat juist niet; welke burgers klikken en wat zijn hun belangrijke drijfveren; betreft dat
maatschappelijk engagement of noties van rechtvaardigheid, of juist motieven van
wraak, jaloezie of ruzie.
Voor deze en wellicht nog andere vragen worden binnen de bredere onderzoeksopzet
(zie Schema 1) nieuwe deelonderzoeken ontwikkeld.
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APPENDIX

Tabel 1: Beoordeling4 van fraudegedrag door de vier onderzoeksgroepen
Beoordeling

~oori rraude

tsqstanosgerechtigden

iviwu~C-~~a~~ ouiycia ~a~~
professionals het plattelan

r.~~~„~~aa,~~~
jongeren

AI g emeen

Zwart rijden openbaar
vervoer
Belastingontduiking

1,8

1,8

2,0

2,3

1,94

2,6

2,6

2,5

2,6

2,58

Uitkeringsfraude

2,0

2,4

2,2

2,7

2,29

Declaratiefraude

2,2

2,3

2,2

2,6

2,29

Plagiaat

2,7

2,7

2,0

2,9

2,59

Verzekeringsfraude

2,3

2,7

2,7

2,3

2,48

Zwart werken
Zwart mensen in
dienst nemen

1,9

1,9

2,2

2,3

2,03

2,0

2,2

2,1

2,1

2,11

Werkfraude

2,0

1,7

1,9

1,9

1,86

Heling

2,4

2,7

2,2

2,1

2,41

N-6

N-7

N-10

4

N-10

N-33

Deze vormen van fraude zijn gescoord op een driepuntsschaal: 'geen fraude' (1), 'kleine fraude' (2) en 'grote fraude'
(3). Een gemiddelde score van rond de 1 geeft aan dat deze vorm niet als fraude wordt gezien; een score rond de 2
dat deze vorm als 'kteine fraude' wordt opgevat.
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Tabel 2: Emotionele reactie5 op fraudegedrag door de vier onderzoeksgroepen
Emotionele reactie

Soort traude

Bijstandsgerechtigden

Middle class
professionals

Burgers van
het platteland

AnUlliaanse
jongeren

P

W

N

P

W

N

P

W

N

P

W

N

Zwart rijden openbaar
vervoer
Belastingontduiking

5

4

1

4

4

2

1

4

1

1

5

1

-

6

4

-

2

8

-

2

4

1

5

1

Uitkeringsfraude

5

5

-

-

7

3

2

2

2

2

4

1

Declaratiefraude

2

4

4

-

4

6

1

1

4

3

4

-

Plagiaat

2

2

6

-

4

6

-

3

2

-

6

1

Verzekeringsfraude

4

4

2

-

2

8

-

2

4

2

4

1

Zwart werken

6

4

-

3

7

-

1

4

-

1

6

-

Zwart mensen in
dienst nemen
Werkfraude

5

3

2

1

8

1

-

2

3

3

3

1

3

5

2

-

8

2

-

2

2

1

5

1

Heling

2

3

5

-

3

7

-

1

3

2

4

1

5

340~0 38 "Io 280~0

9 0~0 48 "Io 43 0~0

N-1 0

N-1 0

9 0~0 44"h 47010

N-6

23 "~0 66 oh 11 oIe

N-7

De emotionele reacties op fraude zijn gescoord via de antwoordmogelijkheden 'positief tegenover staan' (P) en
'negatief tegenover staan' (N), met als middencategorie 'weet het niet' (W).
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Tabel 3: Klikgedrags in reactie op fraudegedrag door de vier onderzoeksgroepen
Gedragsreactie
~oort fraude

Bijstandsgerechtigden

Middle class
professionals

Burgers van
het platteland

Antilliaanse
jongeren

N

T

A

N

T

A

N

T

A

N

T

A

9

-

-

9

1

-

6

-

-

7

-

-

9

1

-

78 2

-

5

1

-

7

-

-

Jitkeringsfraude

10

-

-

8

2

-

4

2

-

7

-

-

Jeclaratiefraude

8

2 H

4a 4

-

5

1

-

7

-

-

Plagiaat'

6

2H

6

3

1

4

1

-

7

-

-

~erzekeringsfraude

4

4

6

4

-

5

1

-

7

-

-

Zwart werken'

8

H

5

1

-

7

-

-

Zwart mensen in
~ienst nemen'
Werkfraude'

9

-

-

~
z
8a

5

-

1

7

-

-

9

-

-

5

4

-

4

1

-

7

-

-

Heling'

S

3

1

7

2

1

4

1

-

7

-

-

?wart rijden openbaar
~ervoer
3elastingontduiking

2

N-10

E-~l

6

2

N-10

N-6

N-7

Een bijstandsgerechtigde geeft bij deze vragen aan dat zijn reactie 'afhankelijk is van de specifieke context
waarbinnen die fraude optreedt'.
Dit symbool geeft aan dat de persoon die antwoordt een tussenantwoord geeft (TIA).

De vraag naar hoe burgers reageren op fraude biedt drie antwoordmogelijkheden: 'niet doen' (N), 'de persoon erop
aanspreken' (T) of 'de persoon aangeven' (A).
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Fraude als maatschappelijk fenomeen
Een terreinverkenning

Bijlage: De Groepsgesprekken

`Nood breekt wet'
Biistandsgerechtigden over fraude
De groep bijstandsgerechtigden bestaat uit tien personen, zes vrouwen
(bijstandmoeders) en vier mannen (waarvan twee alleenstaande mannen en twee
samenwonende). Allen hebben zij al lange tijd een bijstandsuitkering en zijn als fase-4cliënten gefaseerd. Een van hen (man) heeft recentelijk een gesubsidieerde
arbeidsplaats weten te verwerven.
Wat is fraude?
De bijstandsgerechtigden hebben een duidelijke notie van het begrip 'fraude'. Daar
draait ook niemand omheen. "Fraude is fraude, maar ook kwestie van een beetje
kunnen leven en overleven." "Een norm moet er zijn. Vervolgens kun je daar van
afwijken. Helemaal geen norm werkt niet."
Slechts in geval van het `zwart rijden op het openbaar vervoer' geeft een aantal
personen aan dat niet als fraude te beschouwen. De meeste bijstandsgerechtigden slechts één bijstandsgerechtigde, een bijstandsmoeder, geeft aan nooit te frauderen op
basis van een hele duidelijke moraal op dat punt - hebben persoonlijk zelf fraude
gepleegd. De fraude loopt uiteen van 'zwart werken', 'verzekeringsfraude',
'onderverhuren' tot 'samenleeffraude'.
Handelingscontext
Bijstandsgerechtigden worden door hun benarde financiële positie geconfronteerd met
een specifieke handelingscontext. Deze handelingscontext neemt diverse gedaanten
aan. Zo bestaat om te beginnen een duidelijke sociaal-economische context. Deze
heeft betrekking op de dagelijkse consumptie- en basisbehoeften, zoals eten, kleding,
huur en verzekering. Zo vertelt G. dat zij goed in de gaten houdt hoever het geld
maandelijks reikt. Komt zij geld te kort, dan verdient zij zwart bij. Een ander voorbeeld
komt van H. Hij fraudeert door bijverdiensten - lesgeven aan huis - niet op te geven.
Daar staan echter ook weer kosten tegenover. Zijn verdiensten op basis van cursussen
die hij aan de Volksuniversiteit verzorgt, geeft hij wel op aan de sociale dienst.
Bijlage - 1

In elk geval wordt duidelijk dat deze sociaal-economische context strenge eisen stelt
aan een leven zonder fraude. De voorbeelden van I. en H. geven aan dat je
gedisciplineerd moet zijn en tevens de kunde dient te bezitten om met heel weinig geld
om te gaan.
Een volgende context betreft de sociaal-psychologische handelingscontext. Deze kent
een aantal aspecten. Om te beginnen refereert deze context aan aspecten van
eigenwaarde en identiteit van een persoon. De bijstandsgerechtigden wensen `als
gewone burger' te functioneren. Daartoe dienen zij een zekere mate van zekerheid te
bezitten. W. geeft bijvoorbeeld aan dat hij zijn huis achter de hand houdt, terwijl hij
samenwoont met een vriendin. Mocht de relatie stuklopen, dan heeft hij nog altijd zijn
`eigen' huis als basis om op terug te vallen.
Een volgend aspect venrvijst naar de confrontatie met het `papiermolen systeem'. Dat
systeem tast de (keuze)vrijheid aan en verhoogt de 'ontologische onzekerheid'. Het is
onduidelijk wat er gebeurt wanneer je bijverdiensten opgeeft. Wat houd je eraan over en
op welke wijze wordt je in een later stadium nog lastig gevallen door de belastingdienst?
Een derde aspect betreft de eis tot zelfbeschikking van bijstandsgerechtigden. Zij
vragen om een zelfstandige positie binnen het maatschappelijke gebeuren op basis
waarvan zij normaal kunnen meedoen of achten het belangrijk hun `eigen financiën op
orde te houden.'
Ook figureert een sociale handelingscontext. Deze betreft allereerst de relatie tot
familie, vrienden en vriendinnen. Bijstandsgerechtigden willen voldoen aan de
verplichtingen die hun rol van vader, moeder, vriend of vriendin met zich meebrengt. Zo
wensen de alleenstaande moeders hun kinderen te geven wat hen toekomt, zoals
kleding, speelgoed en zakgeld.
Ook wordt binnen deze context verwezen naar andere sociale klassen. L. ergert zich
aan het feit dat `de rijken' frauderen en daar goed mee wegkomen. I. vergelijkt haar
situatie als bijstandsmoeder met die van getrouwde vrouwen. "Als getrouwde vrouw
mag je gewoon bijverdienen en heb je status. Als bijstandsmoeder is bijverdienen slecht
en word je gekort op je inkomen, terwijl je het juist hard nodig hebt.'

Er bestaat tenslotte ook een culturele, dan wel normatieve handelingscontext. In dit
gesprek komt die tot uitdrukking aan het hand van het arbeidsethos. W. zegt
bijvoorbeeld: "Waarom (wit) werken wanneer je er niets aan overhoudt?."
Deze handelingscontexten maken duidelijk dat bijstandsgerechtigden fraude, in het
bijzonder 'uitkeringsfraude' en `zwart werken' opvatten als een overlevingsstrategie. Zij
benoemen dat ook als zodanig. "Bijverdienen is puur overleven."
Beleving van fraude
Hoe beleven bijstandsgerechtigden fraude van henzelf en van anderen? Het is duidelijk
dat, ingeval sprake is van nood of overleven, fraude acceptabel wordt geacht. In
algemene zin wordt de beoordeling van fraude afhankelijk gesteld van vier
omstandigheden: de hoogte van het bedrag (klein of groot), de manier (passief of
actief), `wie wordt ermee benadeeld' (niemand of een duidelijk aanwijsbaar persoon,
bedrijf of gemeenschap) en `waarvoor wordt het geld gebruikt' (ter leniging van nood of
ter verrijking).
De meest geaccepteerde vormen van fraude liggen heel dicht aan tegen de eigen
leefsituatie, d.w.z. wonen en werken. Vooral de overgang tussen uitkering en verdiend
geld blijkt cruciaal. Bijstandsgerechtigden lopen allemaal aan tegen het feit dat het geld
dat zij zelf verdienen voor het overgrote gedeelte wordt ingehouden op de uitkering.
Niet alleen dat. "Je komt in de papiermolen terecht en bent in beeld." Feitelijk
beschouwen de bijstandsgerechtigden de uitkering als een soort `basisinkomen', als
een recht.
Belangrijk is ook de mate van anonimiteit van de schade van fraude.
`Uitkeringsfraude', `zwart werken' of `zwart rijden op het openbaar vervoer' gaat ten
koste van het collectief, ten koste van de staat. Andere vormen van fraude, zoals
`verzekeringsfraude' of `heling' treft meer concrete instellingen of personen. Dat doe je
niet zo snel.
De controle van de zijde van de sociale dienst wordt de laatste tijd als scherper
waargenomen. Vooral de koppeling van gegevensbestanden op basis van het SOFInummer speelt daarbij een rol. Maar toch, meer algemeen achten zij de controle op
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'kleine fraude' - het tegen betaling uitvoeren van karweitjes of schoonmaken zodanig ineffectief dat deze fraude als een relatief 'veilige' vorm van fraude wordt
opgevat. De angst om 'gepakt' te worden speelt nauwelijks een rol. "De pakkans is niet
relevant. Je weet dat het in principe niet mag. Je moet je inkomsten opgeven, dat doe je
niet. Daar kan de belasting achterkomen. Als dat gebeurt, pech. Dat is het spel".
Opvallend is dat de meeste respondenten weinig voorbeelden geven van fraude in hun
directe omgeving. H. zegt dat hij er niet op gespitst is en I. vraagt zich af hoe je dat nu
kunt waarnemen. Het is duidelijk dat bijstandsgerechtigden (hun eigen vorm van) fraude
uit nood(zaak) ook van anderen acceptabel achten. De voorbeelden van fraude die wel
worden afgewezen, bezitten allemaal een extreem karakter, of zoals G. zegt "zijn buiten
proportie". Het gaat om een aannemer die van gekkigheid niet weet wat hij met zijn
zwart geld aan moet, om mensen die drugs verbouwen en hierbij ook nog overlast voor
de buurt veroorzaken, om het 'frauderen als beroep' - d.w.z. constant en systematisch
frauderen op uiteenlopende wijzen - en om het overtreden van de milieuwetten
waardoor velen overlast ervaren.
Handelend optreden
Bijstandsgerechtigden ondernemen zelden actie tegen fraude, in termen van er anderen
op aanspreken of klikken. Dat is slechts aan de orde bij extreme overtredingen van de
wet. Dan zijn zij bereid de daders aan te geven. Voor het overige wordt klikgedrag
absoluut als ongepast ervaren. Voor een verklaring voor dit gedrag verwijzen de
bijstandsgerechtigden naar een houding die ligt tussen tolerantie, respect voor
andermans gedrag en onverschilligheid. Zij benoemen zekere omgangsregels, waarin
het privacyconcept van belang is. I. zegt: "je bent niet iemands opvoeder" en "je houdt
het bij je eigen kruis". Dit duidt tevens op een moreel besef waarbij de vraag opkomt:
"wie ben ik om te oordelen over anderen?' H. stelt dat de norm is dat je het bij jezelf
moet houden, "mensen bemoeien zich minder met elkaar, ieder staat op zichzelf." G.
beschrijft deze regel als volgt: "Als ik er geen last van heb, doe je het maar. Leven en
faten leven tot ik er last van heb."
Wellicht dat specifieke sociale omstandigheden, ruzie, aanleiding toe kunnen geven tot
actief optreden. Maar andere zaken als racisme of jaloezie zijn niet aan de orde. Zeker
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jaloezie niet. "Als bijstandsgerechtigde leer je wel af jaloers te zijn. Bijna iedereen heeft
meer dan jij. Dan kun je wel voortdurend jaloers zijn". "Emotie is niet meer aanwezig. Je
hebt er begrip voor."
De respondenten maken een onderscheid tussen oplichterij en fraude. Het eerste is
actief, "dan ben je bewust met iets slechts bezig", zoals de verzekering oplichten
(vakantie en diefstal). Fraude is `passiever'. Je werkt maar geeft dat niet op, waarbij
werken op zich een goed vertegenwoordigt. Oplichterij vinden mensen niets, behalve
twee meer anarchistisch ingestelde respondenten, L. en Ch. Zij hanteren nauwelijks
normatieve categorieën, gedragen zich individualistisch en hoeven voor hun gevoel ook
geen rekenschap af te leggen voor hun gedrag. Zij lijken niet erg gevoelig voor de
opvattingen van de anderen.
Fraude als resultante van socialisatie
Dat gedeelte van het gesprek dat tot doel heeft het socialisatieproces inzake
fraudegedrag, fraudebeleving en klikgedrag in kaart te brengen, komt wat minder uit de
verf. Een meer directe vraagstelling in termen van 'frauderen je vrienden enlof familie
ook?' `Wie heeft je leren frauderen?' Inzake sociale training en socialisatie: `Kreeg je
ook tips van anderen?' Of is het meer zo van: 'al doende leert men." En over bekende
anderen: 'Deel je je opvatting over fraude met je vrienden en familie?'
In meer algemene zin heeft het er alle schijn van dat fraude zich voor een belangrijk
deel afspeelt in de privé-wereld, zonder zichtbare inmenging van `belangrijke anderen'.
Sommige bijstandsgerechtigden geven aan dat zij van jongst af aan met ellende en
armoede te maken hebben gehad, en vanuit dat perspectief niet zo zwaar aan fraude
tillen. Ook komt fraude al voor binnen het gezin waarin zij opgroeien (vader werkte voor
een deel zwart; oma werkte zwart). Anderen zijn pas op basis van hun lange
bijstandsafhankelijkheid tot een andere houding ten opzichte van fraude gekomen.
"Toen je net van school kwam, dacht je: 'straks heb ik een baan en dan verdien ik mijn
eigen geld'. Pas langzaamaan, wanneer je in de uitkering terecht komt, verandert dat
beeld, en uiteindelijk word je gewoon met de noodzaak geconfronteerd." "Als het in je
omgeving gebeurt, wordt je eigen houding soepeler."
In ieder geval is duidelijk dat frauderen niet eenvoudig herleidbaar is tot een
specifieke achtergrond, slechts een enkeling komt uit een cultuur waarin fraude normaal
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is. De rest heeft er begrip voor gekregen op basis van de positie waarin zij zelf zijn
komen te verkeren, waarbij I. een uitzondering vormt. Zij accepteert het feit dat mensen
frauderen, maar doet het zelf niet op basis van duidelijke normen en waarden die zij ter
zake van thuis heeft meegekregen.
Overige gespreksonderwerpen
Ten aanzien van een alternatieve benadering van fraude, waarbij vooral activering
voorop staat -`zo meneerlmevrouw, wij zien dat u heel actief bezig bent' - wordt
zeker positief opgepakt. "Met iemand die gepakt wordt, moet je wat. Dat moet wel
opbouwend zijn. De situatie moet kunnen verbeteren." "Je moet de mensen die uit de
boot vallen niet in de kou laten staan." Mensen geven ook aan dat een betere
afstemming van arbeidsvoorwaarden op de individuele situatie - bijvoorbeeld de
opvang van kinderen en een regeling tijdens de vakanties - een positieve uitwerking
kan hebben. Een probleem vormt dan evenwel ook de vraag wat te doen met burgers
die zich wel netjes aan de wet houden.
Over het algemeen bestaat evenwel een groot wantrouwen tegenover de sociale
dienst en de bijstandsconsulenten. Deze worden op de eerste plaats als controleurs
gezien, waarbij je toch niet het achterste van je tong laat zien, of sterker nog, die je bij
gelegenheid toch maar wat voorliegt.
Op de vraag of zij meer zouden gaan werken wanneer fraude niet strafbaar is, wordt
geen helder antwoord gegeven. De indruk bestaat dat de vraagstetling als te
hypothetisch wordt ervaren. Maar rekening houdend met hun reactie op de vraag met
welk geldbedrag zij tevreden zouden zijn - tussen de 2000 en 2500 gulden - mag
worden aangenomen dat zij wel wat meer zouden willen bijverdienen, maar ook weer
niet te veel aangezien geld als zodanig geen belangrijke prioriteit lijkt te hebben.
De groep reageert aarzelend op echt klantgericht beleid. Op de vraag hoe zij het
zouden vinden wanneer de consulent van de sociale dienst samen met hen een
passende baan gaat zoeken, zoals in het geval van C. afgestemd op de schooltijden
van haar zoontje, reageert C. meteen positief. De anderen zijn bang om als gevolg van
een te vertrouwelijke relatie met de consulent de controle over hun eigen leven te
verliezen.
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Irritatie, gëne en het somtijds `onontkoombare' karakter van fraude
Middle-class professionals over fraude
De groep middle-class professionals bestaat voornamelijk uit hooggeschoolde mannen
en vrouwen - vier mannen en zes vrouwen - uit de omgeving van Amsterdam.
Sommigen werken in de private sector (communicatie, grafische vormgeving,
adviesbureau, chemie), anderen in de publieke of quartaire sector (universiteit,
gemeentelijke instelling, verzorging).
Wat is fraude?
Bij het bespreken van het begrip fraude wordt een zeker onderscheid aangebracht
tussen `fraude in formele zin' en de 'eigen interpretatie van fraude'. Die laatste definitie
lijkt breder dan de eerdere. Sommige handelingen zijn dan wellicht naar de letter van de
wet geen fraude, maar wanneer duidelijke intenties meespelen 'er beter van te willen
worden' neigen zij naar fraude. Bij de beoordeling van individuele fraudegevallen
worden nadere criteria aangewend: 'om welk bedrag gaat het', `komt het vaak voor', `is
er goed over nagedacht', 'heeft de persoon in kwestie het nodig te frauderen' of 'is de
persoon die fraudeert daar trots op enlof komt deze daar openlijk voor uit'. Kleine
bedragen, aanwezige noodzaak, occasional gedrag en 'bescheidenheid' kunnen
rekenen op meer begrip dan grotere bedragen, frequent frauderen, berekend gedrag en
openlijk vertoon.
Alle deelnemers aan het gesprek kunnen wel een voorbeeld van 'eigen' fraude geven
of kennen voorbeelden van fraude van anderen. De beelden van fraude die in eerste
instantie opduiken, dragen duidelijk karakteristieken van hun directe werk- en
leefomgeving. Zoals het eerste beeld dat wordt geschetst: "Mijn collega heeft een auto
met een 'verborgen trekhaak'. Dat wil zeggen een auto die louter voor zakelijk gebruik is
bedoeld, maar toch privé wordt gebruikt." Dan volgen verdere beelden: leenauto niet
opgeven aan belasting, fraude met bonnetjes, het kopen van een gestolen fiets, zwart
bouwen, zwart verbouwen van huis en de zwarte oppas en werkster.
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Handelingscontext
Ook de houding en het gedrag van middle-class professionals ten opzichte van fraude
wordt gekenmerkt door een specifieke handelingscontext. Deze wordt in belangrijke
mate gekenmerkt door het innemen van een positie binnen het maatschappelijke
gebeuren - zowel in sociaal-economische, sociaal-psychologische, sociale, als
culturele zin.
De sociaal-economische context heeft voornamelijk betrekking op veranderingen in de
inkomenspositie. De meeste respondenten geven aan dat fraude `vroeger', in hun
studententijd, eerder binnen handbereik lag dan vandaag de dag. Ook was hun houding
toen anders, meer 'begripvol'. Een uitzondering vormt J. Zijn studententijd ligt dan ook
verder terug. "Tegen het einde van de jaren vijftig twijfelde je niet aan de regels. Je
hield je daar gewoon aan." Dat is nu wel anders merkt hij om zich heen en ook bij zich
zelf.
In dit verband verwijzen middle-class professionals ook naar een sociaalpsychologische, dan wel sociale handelingscontext. Hun gewijzigde houding inzake
frauderen blijkt samen te hangen met een toegenomen identificatie met de
samenleving. Zij wensen als volwaardige burgers deel te nemen aan de maatschappij.
In dat kader kunnen zij het zich permitteren zich aan de regels te houden. Dat geeft hen
een voldaan gevoel. Zo achtte Mi. het vroeger als student geen probleem om zwart van
het openbaar vervoer gebruikt te maken. Nu wenst zij een eerzame burger te zijn die
zijn kaartjes gewoon betaalt. Dat voelt goed, in de trant van "moet je mij zien, ik verdien
het, ik kan het betalen".
In termen van de sociale context geven de middle-class professionals aan de
regelgeving meer serieus te nemen dan vroeger. Zo ervoer P. in zijn studententijd een
zekere afstand ten opzichte van het systeem, ten opzichte van de regels en de
samenleving. In die context vormde 'zwart rijden op het openbaar vervoer' onderdeel
van een spel. "Ik had het geld wel, maar het geeft een kick, het is avontuur. Als je
gepakt wordt, moet je boete betalen." Hij verwijst naar zijn recalcitrante natuur. "Ik wilde
niet zo burgerlijk zijn om een kaartje te kopen." Frauderen zag hij in die tijd niet als een
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probleem "als je studeert en niet werkt, een studiebeurs hebt of een andere uitkering".
Nu heeft hij veel meer het idee dat hij moet presteren om iets binnen te halen.
Sommige vormen van frauderen achten de middle-class professionals vanuit hun
maatschappetijke positie dan ook gênant. Frauderen komt niet (langer) overeen met
hun rol van respectabele burger. E. is van mening dat zij vanuit haar leidinggevende
positie een voorbeeldfunctie dient te vervullen. Zij merkt dat zij gevoeliger is geworden
voor regels en van daaruit hogere eisen aan zichzelf stelt. Mr. verwoordt dat gevoel wanneer hij spreekt over `declaratiefraude' in de vorm van vrienden en bekenden die
om `bonnetjes vragen' wanneer zich een belastingcontrole aandient - als volgt. "Ik vind
het lullig. Het is je ergens toe verlagen. Het heeft meer met de mentaliteit te maken dan
met de regels".
Als aspect van een meer culturele, dan wel normatieve handelingscontext komt het
arbeidsethos enige malen expliciet te sprake. Volgens P. kan iemand "die 40 uur in de
week werkt en het niet erg vindt om in het weekend door te werken, wel zwart
bijverdienen." J. formuleert het als volgt: "Het uitgangspunt bij zwart werken luidt: bij een
hele week behoorlijk werken en belasting betalen, mag je in je vrije tijd iets bijverdienen.
Een ander gaat in zijn vrije tijd vissen." M. valt hen bij. Zwart werk is in haar ogen
minder ernstig dan andere vormen van fraude.
R. formuleert als grens voor zwart werken het al dan niet hebben van een uitkering.
Haar vriend werkt zwart. Aangezien hij geen uitkering heeft, wil zij dat wel een tijdje
gedogen. "Op de langere termijn moet het wit worden."
Voor uitkeringsgerechtigden gelden derhalve andere regels. lemand die in de uitkering
zit mag niet zwart werken. Dan moet hij maar uit de uitkering. Toch blijkt dat ook deze
ogenschijnlijk strikte norm niet absoluut is. In sommige situaties wordt uitkeringsfraude
met omzicht behandelt. Bijvoorbeeld in het geval van een bijstandsmoeder. Of zoals
een respondente aangeeft: "Wanneer je een tijdje een uitkering hebt gehad, weet je dat
je er op den duur niet mee uitkomt. Op een gegeven moment krijg je problemen met het
doen van allerlei hersteluitgaven."
In meer algemene zin worstelen de middle-class professionals met het verschijnsel
`frauderen met een uitkering'. Een aantal respondenten acht het beeld van `frauderen
om te overleven' volstrekt misplaatst. "Armoede bestaat niet in Nederland", zegt Mar.
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die een half jaar in India op reis is geweest. " Het is een relatief begrip. Dan gaan zij niet
goed met hun geld om." P. verwijst naar de situatie van zijn ouders. Vader had een
eigen bedrijf en nauwelijks pensioen opgebouwd. Nu moeten zij van een
minimumuitkering rondkomen. "Ik hoor hen nooit klagen over het feit dat zij te weinig
geld zouden hebben. ledereen zou in Nederland van een uitkering moeten kunnen
rondkomen. Misschien dat bij die bijstandsmoeders de kinderen zeuren over allerlei
dingen die zij maar willen hebben."
Beleving van fraude
De beleving van fraude door middle-class professionals gaat veelal niet veel verder dan
irritatie. In een enkele geval is sprake van ergernis, die bij nader inzien nauw
samenhangt met gevoelens van jaloezie. Een eigenaar van een adviesbureau koopt
een huis in Oostenrijk van verzwegen rente. J.: "Je hebt zelf geen geld voor een huis in
Oostenrijk. Hij heeft dat geld wel en licht toch de belasting op. Hij wel, en ik moet er
hard voor werken. Ik krijg het niet voor elkaar en hij steelt het." Ook geeft een van de
respondenten aan geplaagd te worden door'normjaloezie'. Mar. ergert zich aan het feit
dat mensen junkfietsen kopen. Niet dat zij dat zelf niet zou willen doen - de fietsen zijn
een stuk goedkoper, of zoals vanuit de groep wordt opgemerkt: "Tweedehands fietsen
zijn buiten proporties duur. Dan beter een gestolen fiets kopen." -, maar zij staat het
zich zelf niet toe.
Alleen R. kan er echt kwaad om worden. Zij verwijst naar een kennis die in de WAO
zit en er zwart bij klust. "Het is hypocriet. Mensen denken dat hij het mooi voor elkaar
heeft. Hij heeft absoluut een deuk opgelopen, maar hij heeft gouden handen."
Het betreft dan nog niet eens zozeer het feit op zichzelf, maar vooral de houding die
deze kennis daarbij ten toon spreidt. "Hij heeft een negatieve houding ten opzichte van
werk. Je kunt toch van alles proberen. Hij doet dat niet, en zit nu voor de rest van zijn
leven in de WAO en klust er zwart bij." Echt kwaad wordt zij wanneer hij zijn aversie
tegenover de maatschappij duidelijk naar voren brengt. Een maatschappij die hem zou
willen verplichten tot werk.
P. geeft een voorbeeld van iemand die zich ziek meldt en vervolgens aan zijn huis
gaat werken. "Zijn bouwtekeningen liggen op zijn bureau, terwijl hij ziek is. En iedereen
moet het ook nog weten. Hij is er zelfs trots op."
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De reactie van beiden is dezelfde. Zij mijden verder elk contact met de fraudeurs, en
distantiëren zich van hun gedrag. Irritatie ontstaat ook bij fraude die ten nadele gaat van
individuen, zoals bij het verhuren van een woning voor het dubbele bedrag aan derden.
Dat gaat niet alleen ten koste van die ander, maar er wordt tevens misbruik van
bestaande schaarste. Milieufraude wordt eveneens genoemd als een vorm van fraude
die, vooral als het om een omvangrijke vorm gaat, boosheid oproept.
Van belang is ook de mate waarin "mensen geestelijk of lichamelijk gekwetst worden
door fraude. Is dat niet het geval, dan moet je het zelf weten."
Handelend optreden
Hoe staat het met eventuele reacties op geconstateerde fraude. Spreken de middleclass professionals fraudeurs aan op hun gedrag, of geven zij hen aan bij de
overheden? Zij maken onderscheid tussen de formele regels en hoe zij deze toepassen
in de praktijk. Zeker als het gaat om mensen die zij persoonlijk kennen. Aan de ene kant
bestaat begrip voor de motieven, maar aan de andere kant leidt die nabijheid ook tot
kwaadheid. "Dan verdwijnt fraude achter iets anders". In deze situaties kunnen zij niet
teruggrijpen op autoriteit of op gezag. Dit sluit ook aan bij een meer algemene trend in
de samenleving: Een verandering in gezagsrelaties en bevelsverhoudingen, waarbij de
regels zonder meer heilig zijn, naar onderhandelingsrelaties, waarbij je veel meer
rekening houdt met de persoon en situatie. Zelfs bij E. is dit het geval. Zij werkt bij een
gemeentelijke arbeidsmarktorganisatie. In haar vrije tijd hoort zij van een werkneemster
van haar organisatie dat zij met gewerkte uren sjoemelt. Uit hoofde van haar functie
dient zij dit aan te geven. Haar reactie hoort te luiden: "Dit mag niet, en ik geef je aan."
Maar zij reageert anders: "Zeg dat niet tegen mij. Dat wil ik niet weten". De kennis van
fraude verstoort haar gemoedsrust. Zij acht het vervelend omdat het haar in een lastig
pakket brengt.
J. spreekt in deze samenhang van een `slapende norm': "Je hebt een duidelijk
standpunt, maar als het om anderen gaat, om mensen die je persoonlijk kent, dan
speelt ook zoiets als loyaliteit."
Een enkele keer reageren de middle-class professionals wel op fraude. Toch blijft het
daarbij bij het aanspreken van de fraudeur. Dit gebeurt evenwel slechts in situaties die
hen persoonlijk aangaan. Ingeval zij er direct mee te maken hebben. Geen enkel van de
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professionals zou gaan klikken bij een hogere instantie. P.: "Ik regel het eerst met die
persoon". Mar: "Ik zou het eerst met elkaar uitvechten". Niemand vindt het aangenaam
om te klikken. M. geeft aan dat je eventueel nog wel kunt roddelen. Hij beschouwt het
als een tussenvorm: "In de hoop dat je verder komt".
In een specifiek geval wordt aangegeven dat fraude expliciet ter sprake is gebracht. Het
betreft een voorval binnen wetenschappelijk onderzoek. De begeleider van het
onderzoek stelde voor het niet al te nauw te nemen. J. wenst daar niet aan mee te
werken en spreekt dat ook uit tegenover de verantwoordelijke. "Ik wil er mijn naam niet
aan verbinden." En als tweede argument geldt "dat het uitkomen kan."
Legitimatie van eigen fraude
Opvallend is het gegeven dat de middle-class professionals bij het legitimeren van
eigen fraude een upside down redenering hanteren: fraude is iets dat je wel bijna
overkomt, waar je je maar met moeite aan kunt onttrekken. In diverse situaties worden
zij blootgesteld aan de verleiding om te frauderen. Menigeen stelt dan ook dat het
moeilijk is om te ontkomen aan frauderen. Mrl.: "Soms komt de confrontatie van de
andere kant". Zij geeft het voorbeeld dat haar korting wordt aangeboden bij het afvoeren
van een container bouwafval als er geen bonnetje wordt geschreven. P. valt haar bij:
"Dat speelt ook bij de verbouwing van een huis. Als je wit betaalt, neemt de aannemer
toch mensen zwart in dienst. Dan is het verleidelijk om het anders te doen." Deze
omstandigheid komt ook terug bij Mar. Haar baas biedt haar bij het arbeidsoverleg een
leenauto aan. Zij komt er na verloop van tijd achter dat zij deze eigenlijk bij de belasting
op moet geven. Ofschoon zij er zich niet prettig onder voelt, doet zij er niets aan. Zij zou
de moeite moeten nemen haar baas erop aan spreken. Daar ziet zij tegenop. Mrl. wilde
wit een schoonmaakster regelen. Zij heeft daar stad en land voor afgezocht, maar kon
geen 'witte' constructie vinden. Een ander legitimeert haar zwarte werkster door te
stellen dat het maatschappelijk gezien geaccepteerd is en dat dit derhalve ook voor
haar geldt. Een ander voorbeeld van fraude tegen wil en dank wordt gegeven door J. Hij
ging samen wonen, waarbij de huursubsidie doorliep. Een paar maanden later is de
subsidie verlopen, en hebben zij deze niet opnieuw aangevraagd. Hij voelde het als een
opluchting dat het voorbij was. Bovengenoemde fraude zou gelegenheidsfraude
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genoemd kunnen worden. De gelegenheid doet zich voor, en bijna zonder moeite vindt
het frauderen plaats.
Ook meer `actieve' vormen van fraude zijn aan de orde, zoals het zwart laten bouwen
van een huis. Het verschil tussen wit en zwart is zo groot dat het bijna als belachelijk
wordt ervaren om het wit te laten doen. J. heeft zijn huis zwart laten bouwen. "Je hebt
toch maar een beperkt budget te besteden. Voor een ton aan zwart, kan ik voor drie ton
wit werk laten doen." Hetzelfde geldt voor het verschil van 20.000 gulden tussen een
witte en zwarte serre voor P. "Het rare is: die andere hadden we ook kunnen betalen,
maar het zit tussen je oren. 20.000 gulden is toch een hoop geld". In dit kader wordt een
andere legitimering aangedragen: "bouwfraude is toegestaan, omdat anders de
bouwmarkt in elkaar stort." "Wat er circuleert aan zwart geld betekent een impuls voor
de economie." "Fraude als smeermiddel voor de economie."
Twee andere voorbeelden hebben betrekking op frauderen om een onzekere,
kwetsbare levensfase te overbruggen. Mrt. liet zijn uitkering doorlopen omdat hij wist
dat zijn opdrachtgever pas na drie maanden werken zou betalen. De vriend van R.
werkt zwart. Het geldt als een overbruggingsperiode om een eigen bedrijf op te starten.
Zij geeft hem een jaar
Fraude als resultante van socialisatie
Heel kort komt nog even een mogelijk onderliggend socialisatieproces inzake fraude ter
sprake. Een aantal professionals geeft aan dat zij het frauderen van anderen geleerd
hebben. Mrt. in het kunstmilieu, P. van zijn vader die aannemer was, R. op het moment
dat zij gaat studeren en in aanraking komt met andere ideeën. Voor anderen betreft het
eerder ad hoc gedrag. lets waarmee zij geconfronteerd worden en dat zij vervolgens
ook toelaten.
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"Ik kan dat niet". Solidariteit, moraal en fraude in Grou
Burgers van het plafteland over fraude
De groep burgers van het platteland bestaat uit een man en vijf vrouwen. De sociaaleconomische achtergrond van de respondenten is heel divers van aard. S. komt uit een
middenstandsgezin en is ruim van opvatting. A. is sociaal-democrate en recht in de leer.
Zij is van mening dat je de samenleving moet ondersteunen door je aan de regels te
houden. Jel. komt uit een arm gezin, waar vader streng was. Jen. heeft een verleden
als bijstandsmoeder. T. is huisvrouw.
Bij deze burgers van het platteland leeft de gedachte 'dat je betrokken hoort te zijn bij
de gemeenschap'. De overheid wordt in die samenhang niet gezien als een anonieme
institutie, maar als een nabije instantie. Zij zijn solidair met de zwakkeren in de
samenleving.
Wat is fraude?
In de discussie wordt onderscheid gemaakt tussen `acceptabele' en 'foute' fraude. Of
iets foute fraude, dan wel acceptabele fraude is, hangt af van de hoogte van het bedrag,
van de vraag of sprake is van herhaald gedrag, van de mate waarin noodzaak voor
handen is en van de houding die de fraudeur ten toon spreidt.
De grens tussen wat wel en wat niet kan ligt daar waar fraude overgaat in misbruik.
Dat betreft een aspect van verrijking. "Wanneer mensen er een salaris bij verdienen of
meer", zegt Jel. "Dat is echt frauderen." Of wanneer sprake is van een bewuste
strategie, zoals het zich bewust ziek melden of de verzekering bewust om de tuin te
leiden.
De burgers van het platteland frauderen zelf nauwelijks. Er wordt slechts melding
gemaakt van een enkel geval: bellen in de tijd van de baas, zwart schilderen van het
huis, een tuinpad zwart laten aanleggen, twee verkochte schilderijen niet aangegeven
of per ongeluk maar bij een van de twee instanties een bijverdienste gemeld.
Handelingscontext
In het gesprek met de burgers van het platteland komt de handelingscontext
voornamelijk op indirecte wijze aan de orde. In de discussie over foute versus
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acceptabele fraude wordt deze context wel aan de hand van allerlei voorbeelden
afgetast. Om te beginnen de sociaal-economische context. Er bestaat veel begrip voor
mensen die op het sociale minimum leven. Bijvoorbeeld bijstandsmoeders. Jen is zelf
ook arm geweest en laat wel eens een vrouw met vijf kinderen uit de buurt bij haar wat
huishoudelijk werk doen. Soms geeft zij kleren voor haar kinderen, soms vijfentwintig
gulden. "Die vrouw zit in een huurhuis, gas en elektra. De kinderen zijn vaker ziek. Dan
moet de verwarming constant hoog. Ik dacht toen: 'de sociale dienst kan me wat."'
S. acht werken in het zwarte circuit tot op zekere hoogte geoorloofd. "Het zou mooi
zijn als het wit kan, maar wij vinden het allemaal normaal." Zij is van mening dat het
mogelijk moet zijn dat mensen die het nodig hebben kunnen bijverdienen. "Wij zouden
in dat kader zwart werk meer moeten tolereren." Voor haar ligt rond de vijfhonderd
gulden een soort grens. "Dat heb je precies nodig om van te leven. Dat is ongeveer
2100 gulden per maand."
Dat het bestaan van een materiële noodzaak tot frauderen en houding van belang zijn,
blijkt uit de verwijzingen naar vormen van fraude door mensen die dat eigenlijk niet
nodig hebben. Zoals de `bonnetjesfraude'. Ergerlijk. "Plus er opschepperig over doen in
eigen kring. Klagen dat alles zo duur is en de belasting zo hoog. `Klagers hebben geen
nood en schroeters hebben geen brood." Verder de declaratiefraude van de
Europarlementariërs. "Dat is binnenhalen wat je kan. Dat is onterecht. Zij hebben al een
goed inkomen. Zij moeten misschien wel hard werken, maar dat moeten anderen ook."
De sociale handelingscontext wordt hier bepaald door het specifieke karakter van de
dorpsgemeenschap in Grou. Hier is sprake van een hogere moraal inzake solidariteit en
fraude. Zeker in vergelijking met omliggende dorpen, zoals bijvoorbeeld Steenwijk.
"Steenwijk is ruwer. Veel zuipen en wild. Daar is het flink als je je aan de regels onttrekt.
Dat verhoogt je status. Je ziet daar veelkleurige figuren rondlopen. Qua karakter." Grou
ligt op een schiereiland en vormde lange tijd een relatief ge'isoleerde gemeenschap.
Pas in de jaren vijftig wordt het dorp beter bereikbaar via de grote weg.
Grou was ook het eerste dorp met een eigen sociaal fonds. Dat duidt op een sterke
gemeenschapszin en een geloof in het collectieve goed. Daarnaast vormt Grou een
relatief kleine gemeenschap - 5000 inwoners. De inwoners weten veel van elkaar. "In
een dorp weet iedereen alles van elkaar." De burgers op het platteland weten veel van
elkaar.
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Er bestaat een sterk netwerk door middel waarvan fraude-informatie snel verspreid kan
worden. Dat merken en voelen zij zelf ook. T. zegt dat de sociale controle in Grou vrij
groot is. Jen. doet daarom ook bepaalde dingen zeker niet, omdat de kans groot is dat
het bekend raakt. "In een dorp weet iedereen alles van elkaar." Zij zou zich ervoor
schamen wanneer mensen er achter zouden komen.
De culturele, dan wel normatieve handelingscontext betreft vooral de vraag wat wel of
niet is geoorloofd. "Als je buiten je schuld een uitkering hebt en hier en daar wat klust",
wordt dat niet aangerekend. Een ander voorbeeld van toegestane fraude wordt door T.
gegeven. Zij kent een kennis met een maagzweer. Hij kan slechts een paar uur per dag
werken. Daarna moet hij weer plat om bij te komen. Hij mag van haar wel kleine klusjes
doen.
Maar als je je bewust ziek meldt, dan is dat wat anders. Daar gaat acceptabele
fraude over in foute fraude. T. geeft een ander voorbeeld. lemand die klaagt dat hij het
in de rug heeft en intussen toch van alles kan. "Dat is mensen een rad voor ogen
draaien."
Uitkeringsfraude op grote schaal wordt ook afgewezen. Zoals in het geval van de
exvriend van Jen. Hij werkte op de veemarkt en had alle mogelijkheden om te
schnabbelen. Het ging om de vraag hoeveel koeien hij verhandeld had. Dat moest hij
opgeven bij de sociale dienst. Hij schreef er dan tien op, terwijl er soms wel veertig of
vijftig verhandeld had. Dat gaat dan jarenlang zo. "Dat is geen vergissing meer." Of het
op grote schaal oplichten van de verzekering, zoals je inboedel in de schuur van buren
verbergen en zeggen dat alles is meegenomen. Dat kan niet. Jen.: "Dat is oplichterij.
Daar kan ik kwaad om worden". Jel.: "Dat begint crimineel te worden." Of de
belastingfraude van de familie van de Valk. "Daar wordt voor miljoenen gefraudeerd."
Als algemene norm geldt voor A. de omstandigheid of "iemand in de gelegenheid is
en kan werken. Dan hoef je niet van de gemeenschap te leven." Jel. Drukt het als volgt
uit: "Het is een principe dat iedereen voor zichzelf kan zorgen. AI verdien je het in twee
uur per dag. De voorzieningen zijn er voor het geval je dat niet kan." Burgers moeten
voorzieningen ook niet ten onrechte aanspreken. Zoals de vrouw, die al jaren hulp heeft
voor haar zwakke rug, maar in de winter wel schaatst en bij dorpsfeesten niet van de
dansvloer is te krijgen. ."Die vrouw maakt oneigenlijk gebruik van de voorziening, terwijl
anderen het harder nodig hebben, maar naar de wachtlijst zijn verwezen."
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Beleving van fraude
van fraude.
In termen van beleving wordt vooral fel gereageerd op allerlei grensgevallen
Jel.: "Mensen die in een grijs gebied opereren. 'Wat kan wel en wat kan niet.' Het is
misschien niet strafbaar, maar daar wordt ik een beetje naar van. Bijvoorbeeld de
verzekering neppen. Dat vind ik lullig. Daar wil ik niets mee te maken hebben." Zoals
gaat.
die kennis die als terminale patiënt -"dat is natuurlijk erg" - een maand op reis
volle
"Vindt een kakkerlak in zijn hotel. En probeert daar bij het reisbureau later het
pond uit te halen."
En dan de buurman die langs komt voor de bonnetjes van boeken. Jel. heeft ze hem
niet gegeven. "Hij heet dat niet nodig. Als hij deze wel nodig had gehad, dan misschien
wel. Ik vind het gênant dat iemand alsmaar meer probeert op te voeren."
In meer algemene zin. De goede heren mogen spelen met de belasting. "Degene die
veel geld heeft kan meer doen. Een gewone arbeider mag niets."
Een wat andersoortig geval noemt A. Het betreft een jonge vrouw, die tot twaalf uur in
haar bed blijft liggen en twee avonden in de week zwart bijverdient met afwassen. A.
vindt dat deze vrouw verkeerd bezig is. "Ik vind dat dit niet hoort. Bijstand is iets voor
wie dat echt nodig heeft. Het is krap. Als je dan profiteert, terwijl je wel kan werken,
maak je het voor die mensen slechter." "Het ergert me. Ik denk: `ga dan 's morgens
gewoon werken.'
S. formuleert in deze samenhang een wat meer algemene stelling ten aanzien van de
'nabijheid' van fraude. Met fraude ten aanzien van de overheid of grotere bedrijven
heeft zij minder moeite. "Dat is een soort niemandsland. Wanneer het om personen
gaat, ligt dat anders. Bijvoorbeeld je directe baas of de groenteboer. Je neemt bij de
groenteboer geen appels mee zonder te betalen. Dat is persoonlijk."
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Handelend optreden
In hoeverre ondernemen burgers van het platteland actie wanneer foute vormen van
fraude aan de orde zijn, of wanneer zij zich ergeren aan het gedrag van anderen?
Klikken doen zij niet. Frauderen is de eigen verantwoordelijkheid van mensen. "Het is
ieders eigen verantwoordelijkheid." In sommige gevallen spreken de burgers van het
platteland mensen er wel op aan. Dat zij dan eerder mensen die zij kennen, zoals
familie, kennissen en buren. Hoewel dat in het geval van familie soms toch ook wel
moeilijk ligt. Er komt ruzie van.
A. heeft haar buurman, boer van beroep, aangesproken op het feit dat hij `s nachts
mest uitrijdt. Zij kan goed met hem overweg. Ik heb hem gezegd "dat kun je niet
maken". Maar de milieudienst belt zij niet. "Dat doe je niet."
Jen. "lemand ging iedere morgen weg met een busje. Ik heb hem er op straat op
aangesproken. 'Je hebt zeker geen uitkering?' Hij antwoordde: `Die heb ik wel. En daar
heb je niets mee te maken.' Dat is ook wel zo, maar ik vond het niet rechtvaardig."
Jel. heeft een kennis die zijn huis heeft laten verbouwen door een
uitkeringsgerechtigde. "Ik weid daar geen lange discussies aan. Ik heb wel gezegd dat
ik het geen stijl vind."
Legitimatie van eigen fraude
De eigen fraude heeft betrekking op kleine zaken uit het verleden. Jen. geeft een
voorbeeld van fraude tegen wil en dank. Zij heeft een keertje gewerkt en 150 gulden
verdiend. Dat was ergens in februari. Die maand heeft zij dat ook opgegeven bij de
sociale dienst. Het duurde tot mei voor het geld ook werd uitbetaald. Bij die gelegenheid
heeft zij nagelaten dat bij het GAK te melden. Toen het GAK haar daarop wees, heeft zij
uitgelegd dat "het niet expres was gebeurd. Ik zat toen in de put en was overspannen."
Zij moest voor het gerecht verschijnen. Zij werd veroordeeld tot 1500 gulden boete. Zij
heeft zich daar erg kwaad over gemaakt.
Het laatste jaar hebben zij nauwelijks fraude gepleegd. S. vertelt na veel wikken en
wegen dat zij twee schilderijen heeft verkocht, die zij niet heeft opgegeven. Dat geld
heeft zij nodig voor het materiaal en de lessen. Zij maakt er dus geen winst op. "Het is
allemaal goedpraterij", stelt zij vast. Maar het is nog niet te laat, en dus nog geen
fraude. Zij kan het alsnog bij de belasting opgeven.
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Telefoneren in de tijd van de baas vinden zij niet erg. "Je wordt er toe gedwongen
gegeven de kantooruren elders." "Na vijf uur bereik je niemand meer." "Ik doe het wel
vaker. Echt belangrijke telefoontjes naar de dokter, de specialist of de loodgieter." S.
nam wel eens pennen mee van haar werk of maakte kopieën. "Er gaat zoveel energie
van mezelf naar toe, en creativiteit. Van de baas waar je werkt, moet je profiteren." Jen.:
"De baas profiteert ook van jou."
Zwart bouwen of andere werkzaamheden verrichten aan het huis valt ook onder
acceptabele fraude. Dat lijkt deel uit te maken van de lokale mores. "Wie doet dat nu
niet? Dat doen wij allemaal." T.: "Voor buitenom schilderen ben je al gauw 5000 gulden
kwijt. Als je een mannetje weet voor 500 gulden, dat doet iedereen." Bij Jel. hebben
stratenmakers, toen de straat in de buurt werd opgeknapt, een tuinpaadje aangelegd.
Zonder rekening. Zij vroegen er 400 gulden voor en dat vond Jel. een mooi bedrag. Zo
hebben zij de hele buurt gedaan.
In Grou gaat veel met gesloten portemonnee. Jel.: "Je helpt elkaar. Je broer legt de
verwarming aan. De volgende keer doe ik wat voor hem. Dat is geen fraude. Ik had hem
ook honderd gulden kunnen geven. Dat was het fraude geweest. Zo worden complete
huizen gebouwd. Betaal je tonnen voor."
Bij de vraag naar fraude over een langere periode, blijkt dat de burgers van het
platteland nauwelijks frauderen. Zij doen het niet omdat zij dan last krijgen van hun
geweten. T.: "Ik houd me aan de regels. Daar voel ik me goed bij. " Jen.: "Ik kan dat
niet. Van huis uit waren wij vrij streng. Niet zozeer in de opvoeding, maar wel de regels
waar je je aan moet houden." A.: "Ik durf het niet. Ik krijg last van mijn geweten en voel
me er rot bij. Niet dat ik zo braaf ben, maar het heeft te maken met de vraag of je het
eens bent met de regels." Zij heeft wel vijftien jaar een zwarte werkster gehad. Dat acht
zij niet in strijd met haar geweten. "Je deed dat gewoon. Het was iemand die van een
uitkering leefde. Zij kwam elke ochtend. Ik vond het prima." Jel. koop illegale cd-rom's
en heeft daar geen moeite mee.
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Fraude als resultante van socialisatie
Hoe ga je om met fraude? Krijg je dat van thuis mee? Is je houding in de loop van de
tijd veranderd?
Je leert zeker bij. Jel. was niet bekend met het spel van het declareren. Wanneer hij
voor zijn werk bijvoorbeeld naar Amsterdam ging, nam hij een broodje mee en dronk
onderweg een kopje koffie. Tot hij een samen met zijn baas op stap ging. Deze
declareerde een stevige maaltijd. ledereen vond dat heel normaal. "Gisteren moest ik
naar Almere. Ik heb toen soep en brood gegeten. Voor zeventien gulden. De volgende
keer misschien voor vijfentwintig gulden. Zo gaat dat."
S. heeft het van thuis geleerd. "Ik kom uit een middenstandsgezin. Daar werd van
alles ondernomen om het maar niet te hoeven opgeven. Spullen inkopen bij een grote
zaak zonder bonnen. Dat wordt vandaag de dag overal in de horeca gedaan. Ik wil
geen voorbeeld uit Grou geven." S. geeft aan dat zij geleerd heeft door aan het spel
deel te nemen. Haar werd gevraagd: "Kan het zonder bon?" Zij vond het zulk stoeremannen-gedrag. Best wel spannend en flink van haarzelf."
De vader van Jen. was streng. Hij was fel gekant tegen profiteren. "Ik heb duidelijke
normen en waarden meegekregen, zo van `dat hoort niet en dat wel'. Dat geldt ook voor
A. Bij haar thuis gold: "Je moet aan anderen denken, aan mensen die het minder
hebben. Het collectief en zo. Leer om je heen kijken."
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`Het ís ieder zijn eigen zaak'. Wantrouwen en afzijdigheid
Antilliaanse jongeren in Lelystad over fraude.
Wanneer wij op de afgesproken plaats aankomen, blijkt niemand aanwezig. De
contactpersoon verontschuldigt zich. Uiteindelijk komt een aantal jongeren toch
opdagen. Zij zijn met zijn zevenen, zes jongens en een meisje. Een paar jongens zijn
nog geen twintig, de anderen tussen de twintig en de dertig. Zij leven van een uitkering.
Het is moeilijk daadwerkelijk contact te maken. Met de andere gesprekken bestaat een
wereld van verschil. Er valt weinig te lachen en leuke anekdotes worden niet verteld. De
antwoorden op gestelde vragen zijn heel kort, vaak slechts in de vorm van een
bevestiging of een ontkenning. Soms met een korte uitleg. De jongeren hangen een
beetje op hun stoelen en wekken de indruk het allemaal maar niets te vinden. Enkele
zitten er met duidelijke tegenzin. Sommige jongeren wonen nog pas kort in Nederland
en spreken moeizaam Nederlands.
Het gesprek volgt maar op enkele punten het algemene patroon. Toch worden een
aantal zaken wel duidelijk.
Wat is fraude?
De Antilliaanse jongeren spreken niet tegen dat de diverse vormen van fraude die
worden voorgelegd ook daadwerkelijk `fraude' zijn. Zij noemen het kopen van een
gestolen fiets en het zwart rijden op het openbare vervoer.
Andere vormen van fraude worden niet expliciet benoemd, maar duidelijk is dat de
jongeren meer geld uitgeven dan zij via hun uitkering binnenkrijgen. Daarnaar gevraagd
antwoorden zij ontwijkend. "Ik heb een neef van wie ik af en toe geld krijg." "Mijn vader
stuurt me geld uit Cura~ao." Op de hypothetische vraag of zij voor geld zouden dealen,
wordt niet ontkennend gereageerd. Enkele lachen slechts in termen van "daar hoor je
van ons niets ove~'.

Handelingscontext
De handelingscontext van deze jongeren kent zeker een sociaal-economische
component. De jongeren bezitten doorgaans weinig geld en enkele hebben zelfs forse
schulden. "Als je buik pijn doet, doe je alles om dat gevoel weg te krijgen", zegt W. Toch
is hij de enige die fraude in termen van overleven benoemt. Situaties van overleven
komen verder wel aan de orde, maar die zijn duidelijk anders van aard. J. is door zijn
ouders alleen achtergelaten in de Bijlmer. Hij moest zien rond te komen van 1000
gulden. Dat lukte niet. De vaste lasten waren hoog. Brieven van allerlei instanties
begreep hij niet vanwege zijn gebrekkige kennis van het Nederlands. Binnen een half
jaar had hij een schuld van 10.000 gulden. Het huis uitgezet en gaan zwerven. Hij heeft
een tijdje in het station van Lelystad geleefd. Uiteindelijk heeft hij bij een instelling
onderdak gevonden.
In termen van een sociale context valt op dat enkele jongeren vertellen dat zij hun
moeder wel in vertrouwen nemen, maar haar toch niet durven te vertellen dat zijn
fietsen of kleren stelen. " Ja, wel dat ik zwart rijd op het openbare vervoer."
In dezelfde context past het onderscheid dat wordt aangebracht tussen vrienden en
vreemden. Vreemden wantrouw je of je gebruikt ze om er beter van te worden. "Je moet
niet iedereen vertellen dat je veel geld hebt. Je weet niet of er niet een pistool wordt
getrokken en het geld van je wordt gepikt." Vrienden belazer je niet. Een gezamenlijke
klus doe je op fifty-fifty basis, anders benadeel je je vriend. " Dat is echte fraude", zegt
W.
Tenslotte de culturele, dan wel normatieve context. Om te beginnen wordt in die context
onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen. Wanneer J., als enige meisje
aanwezig, zegt niet te frauderen, merkt G. op: "Bij mannen is dat anders. Vrouwen
twijfelen om iets te doen. Mannen doen het gewoon." Of verderop in het gesprek zegt
W.: "Antilliaanse vrouwen zeggen keihard `je hebt dat fout gedaan'."
Daarnaast geven zij aan dat zij, wanneer zij geld zouden verdienen, dit niet aan de
sociale dienst opgegeven. Dat geld houden zij voor zichzelf. Opgeven is zonde. "Voor
dat geld kun je mooie kleren kopen." Er is sprake van een individualistische oriëntatie.
Het gevoel deel uit te maken van een bredere gemeenschap of rekenschap te moeten
afleggen tegenover een overheid kennen zij niet. Ook delen zij niet het idee dat zij daar
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een bijdrage aan moeten leveren. De overheid moet je, als je dat uitkomt, gebruiken.
Ja toch. "Politie en recherche zijn zelf toch ook fout bezig. Zwart werken. Illegaal drugs
het land invoeren." De grote jongens mogen het wel. "Wat een minister mag, mag ik ook
doen." Maar ja, "de kleine man gaat de gevangenis in en zij worden hoogstens
geschorst." Niemand spreekt dat tegen.
Beleving van fraude
Spanning rond fraude ervaren zij nauwelijks. "Het is een soort spel", zegt W. "De politiek
kan je alleen maar een boete geven. Meer niet." Het is relatief ongevaarlijk in
vergelijking met andere zaken die zij ondernemen. Zoals het stelen van fietsen en
kleding, of het handelen in drugs. Zij praten over het overvallen van een bank alsof dat
een alternatieve optie vormt voor het verdienen van geld. Schuldig voel je je niet.
"Schuldig? Ben je gek man. De belastingen hebben geld genoeg."
Handelend optreden
Klikken doen de Antilliaanse jongeren niet. Zij zien er het nut niet van in. "Wat heb je
eraan?" Het kan negatieve gevolgen hebben. De ander komt er achter en neemt wraak.
Zij maken zich ook niet druk om de fraude van anderen. " Dat is zijn
verantwoordelijkheid." Of: "Zijn zaken zijn zijn zaken." ledereen moet voor zichzelf
zorgen. Wanneer je wordt belazerd omdat je je zaken niet op orde hebt, dan is dat jouw
probleem.
Legitimatie van eigen fraude
Zij hebben weinig moeite met fraude. Zeker niet met de vormen die binnen hun eigen
bereik liggen. Of dat nu het kopen van een gestolen fiets betreft of het zwart rijden op
het openbare vervoer. Geen probleem. Een fiets? I.: "Ik hoop het liever niet te doen.
Maar als het moet, dan moet het." De trein? W.: Soms heb je geen geld, maar moet je
wel op een zeker uur op een bepaalde plaats zijn." Hebben zij geld, dan betalen zij hun
kaartje wel. Dan laten zij graag zien dat zij er het geld voor hebben.
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