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’Geld is vertrouwen. Ik handel in vertrouwen’ 
Wim Duisenberg

’It is the return of confidence which is so insusceptible to control’ 
John Maynard Keynes
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1  Inleiding, samenvatting en conclusies 

Deze studie gaat over vertrouwen en economie. Doel is in kaart te brengen wat de
rol van vertrouwen is in de economie en de economische instituties, en waar
vertrouwen van Nederlanders van afhangt. Wij stellen daarbij de burger centraal.
Vertrouwen is een kwalitatieve, door emoties gekleurde variabele, en het is dan ook
niet eenvoudig te bepalen hoe je, bijvoorbeeld als beleidsmaker, vertrouwen zou
kunnen beïnvloeden. Die beïnvloeding is wel van belang, want vertrouwen blijkt een
positief effect te hebben op de economie. Dat geldt zowel voor vertrouwen in de zin
van wat de Engelsen confidence noemen, als voor vertrouwen in de zin van het Engelse
begrip trust.

Vertrouwen: confidence en trust
Vertrouwen in de zin van confidence is vertrouwen in een ontwikkeling en toekomst,
dat wil zeggen de overtuiging dat een gunstige economische ontwikkeling zal
ontstaan of zich voortzetten of versterken. Dit is de betekenis die bijvoorbeeld hoort
bij het in ons land maandelijks door het Centraal Bureau voor de Statistiek gemeten
consumentenvertrouwen. 

Vertrouwen in de zin van trust heeft betrekking op een relatie met een andere
persoon, organisatie, institutie of systeem. Het betreft de overtuiging dat de andere
persoon of organisatie niet alleen uit eigenbelang zal handelen en er niet op uit is
jouw belangen te schaden. Hierbij hoort ook het vertrouwen, dat een instelling de
taken die zij moet verrichten ook daadwerkelijk op deskundige en integere wijze
uitvoert. Het gaat hier dus om de vraag: ‘Is de ander betrouwbaar?’

Vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde voor sociale cohesie en is een drijvende
kracht achter economische ontwikkeling. Sociale cohesie op haar beurt is een
noodzakelijke voorwaarde voor bijvoorbeeld een stelsel van sociale zekerheid. Ook
het pensioenstelsel zoals we dat in Nederland kennen, met intergenerationele
risicodekking, kan niet bestaan zonder onderling vertrouwen. Als het vertrouwen in
de zin van confidence laag is, kan de economie door een self-fulfilling prophecy in een
recessie terechtkomen. Door een wegvallend vertrouwen kunnen ook het
functioneren van de munt en het betalingsverkeer in gevaar komen. Denk hierbij aan
hyperinflatie (Katona, 1975). Volgens Nobelprijswinnaar economie 1972 Kenneth
Arrow (1999) bergt elke economische transactie wel een element van vertrouwen in
zich. In een ‘high-trust’ samenleving is er in het algemeen respect voor de staat en
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de wet, en houdt men zich aan regels en afspraken, ook als die informeel zijn (Mak,
2004; Fukuyama, 1995). Schaarse tijd en geld hoeven zo niet te worden ingezet om
afspraken formeel veilig te stellen. Als het vertrouwen in de betekenis van trust laag
is, komen eigenbelang en het juridisch veiligstellen van de eigen positie bij velen
voorop te staan. Dit wordt in de economische literatuur rent seeking genoemd. Het
heeft een negatief effect op de economische groei. Productiefactoren worden dan
immers op een niet-productieve manier ingezet. Instituties kunnen transactiekosten
verlagen (Williamson, 1985; Teulings, Bovenberg en Van Dalen, 2005). Maar het is
dan wel van belang dat er vertrouwen is in die instituties.

Vertrouwen is te beschouwen als maatschappelijk kapitaal en is dus in wezen, naast
fysiek kapitaal, technologie, scholingsgraad en arbeid, een productiefactor. Het
inzicht dat vertrouwen van belang is voor de handel gaat al terug tot de tijd van
Barlaeus. Geert Mak (2004) citeert hem als volgt: ‘Er is geen verderfelijker mening
het mensenleven binnengeslopen, dan die welke het eerlijke van het nuttige heeft
gescheiden’, en concludeert dat Barlaeus een bijna vergeten aspect van het
succesvolle ondernemerschap, en daarmee economische groei en bloei blootlegt,
namelijk: vertrouwen. 

Toch hebben economen traditioneel niet veel expliciete aandacht gehad voor
vertrouwen in de modellering van de economie. Keynes (1936) benadrukte dat juist
in situaties van onzekerheid, van een gebrek aan vertrouwen, meer factoren dan
alleen rationele calculatie van invloed zijn op economisch gedrag (Hoogduin, 1991).
Met andere woorden, in een economie waarin vertrouwen ontbreekt, is het lastiger
om met rationele modellen te verklaren en voorspellen welke economische keuzes
(consumptie, investeren, beleggen) mensen zullen maken. 

Ook geld is vertrouwen. En dan hebben we het niet alleen over geld wat je in de hand
kunt houden, maar ook over geld dat is toevertrouwd aan financiële instellingen en
markten. De Nederlandsche Bank is, met haar taken op het gebied van het monetaire
beleid, het financiële toezicht en het betalingsverkeer, bij uitstek een institutie
waarvoor vertrouwen een kernvariabele is. dnb moet een bijdrage leveren aan een
terecht vertrouwen in de munt, in het betalingsverkeer, in financiële instellingen en
in stabiliteit van het financiële systeem als geheel. Dat vereist dat dnb op haar beurt
zelf een groot vertrouwen geniet. 

Vertrouwen in Nederland
Niet alleen voor dnb is vertrouwen momenteel een sleutelwoord. Ook andere
maatschappelijke instituties en reputatiedragers zijn zich in toenemende mate
bewust van het belang, ook het economische belang, van vertrouwen. Dat wordt
weerspiegeld in de pers, waarin vertrouwen een steeds vaker terugkerend thema is.
Een greep uit de kranten in de tweede helft van 2005 spreekt boekdelen. ‘Vandaag
gaat het om vertrouwen’, zo luidde de kop boven een door de werknemers-
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vertegenwoordigers Jongerius en Paas ingezonden artikel op de Opiniepagina van
het Financieele dagblad (fd) op de dag waarop het najaarsoverleg tussen kabinet en
de sociale partners plaatsvond (fd, 12 oktober 2005). ‘De consument heeft nu het
vertrouwen dat de ecb de inflatie binnen de perken houdt. Als dat ondermijnd zou
worden, zouden de consumentenbestedingen in elkaar kunnen klappen (wederom
het fd, 4 juni 2005). ‘Aan alle voorwaarden voor herstel is voldaan, op één na: de
burger en de ondernemer hebben onvoldoende vertrouwen om zich te gedragen
zoals ze dat in het verleden hebben gedaan (Nout Wellink, de Volkskrant, 8 juni 2005). 

Ook Den Haag heeft vertrouwen als thema ontdekt. Op Prinsjesdag 2005 zei premier
Balkenende in een toelichting op de Troonrede, dat de omslag in de toon daarvan
voor een deel te maken heeft met ‘de zoektocht van het kabinet naar meer
vertrouwen’ (fd, 21 september 2005). In de Troonrede van 2004, die opende met de
zin Vertrouwen geeft een samenleving veerkracht en daadkracht, kwam het woord
vertrouwen overigens ook al negen keer voor. 

In een hoofdredactioneel commentaar in reactie op het dnb-Jaarverslag over 2004
gaf Fred Bakker de volgende analyse (fd, 29 mei 2005):

Maar het tanende consumentenvertrouwen kent nog een andere component, die niet
economisch van aard is. En dat is het gebrek aan vertrouwen dat de burger heeft in instituties
en bestuurlijke elites. Die onvrede is in de loop van de jaren gegroeid als reactie op de
technocratische verklaringen die achtereenvolgende kabinetten gebruikten om de noodzakelijke
herstructureringen te duiden. Zo langzamerhand ontstaat een vicieuze cirkel waarbij de burger
zich misleid voelt, de bestuurder op zijn beurt vindt dat de burger niet luistert, de toon
paternalistischer wordt en de burger het gevoel krijgt betutteld te worden. 

Onze resultaten lijken de diagnose uit het bovenstaande citaat te ondersteunen. Zo
blijkt bijvoorbeeld, dat het consumentenvertrouwen significant samenhangt met het
vertrouwen in het parlement, in de integriteit van het bedrijfsleven, en in de
integriteit en deskundigheid van financiële bestuurders. Bovendien speelt nog een
vertrouwensvariabele een rol, namelijk het intermenselijke vertrouwen. 

Geert Mak (2004) constateert in zijn Raiffeissenlezing, dat Nederland in zijn visie
hard op weg is te veranderen van een high-trust naar een low-trust society. De reden?
Mak noemt onder andere het wegvallen van overzichtelijkheid en stabiliteit in de
samenleving, en de bedrijfsschandalen. Volgens Marcel van Dam (2005) zijn onder
andere voorspelbaarheid, nabijheid (ook mentaal), overzichtelijkheid en betrokken-
heid noodzakelijke voorwaarden voor vertrouwen (De Volkskrant, 2 juni 2005). Van
Dam vervolgt: ‘Kleinschalige leefgemeenschappen zijn verbrokkeld, de samenleving
als geheel is versplinterd. De cohesie is zoek’. Kick van der Pol (2005, geciteerd in
Prast, 2005b) wijst er op dat in de tijd van de verzuiling de instituties nog van de
burger waren, tegenwoordig hebben burgers dat gevoel niet meer. Van der Pol noemt
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als voorbeeld de mega-instellingen die zijn ontstaan door fusies van scholen, en die
daarmee op grote anonieme afstand van het individu staan. We zouden het in
Nederland sociaal-economisch zo moeten organiseren, aldus Van der Pol, dat de
burger weer het gevoel krijgt dat de overheid en haar instituties van, en niet tegen
hem zijn. Scheffer (2001) merkte eerder op, dat anno nu het samenleven van culturen
in ons land op zijn best ‘aarzelend’ genoemd kan worden. Dat was anders in de tijd
van de verzuiling. Toen leefden de zuilen weliswaar langs elkaar heen, maar
vreedzaam, en was er binnen de zuilen sterke cohesie.

Het door Van der Pol gesignaleerde probleem van de grote afstand tussen burger en
instituties sluit aan bij het belang van nabijheid waar Marcel van Dam over spreekt.
Bezien vanuit de wetenschappelijke literatuur signaleren wij hier een paradox. In
hoofdstuk 3 gaan wij in op de hypothese van Fukuyama (1995) dat het verband tussen
vertrouwen en economische welvaart onder andere loopt via de mate waarin
samenlevingen in staat zijn grote instellingen voort te brengen. Vertrouwen is in de
visie van Fukuyama nodig om bestuurders in bedrijfsleven en politiek op afstand te
kunnen accepteren. Waar dat ontbreekt zijn familiebanden noodzakelijk en blijft de
bedrijfsomvang en daarmee de economische groei beperkt. Het lijkt er inmiddels op,
dat grootschaligheid ook kan doorslaan. Het is dan niet langer een reflectie van
vertrouwen, maar een factor die vertrouwen potentieel ondermijnt. 

Consumentenvertrouwen hangt niet alleen af van puur economische factoren, maar
wordt ook beïnvloed door communicatie, zoals die wordt weerspiegeld door
bijvoorbeeld de omslagteksten van opinieweekbladen (zie hoofdstuk 2). Het
maatschappelijke klimaat kan er een zijn dat al dan niet een vruchtbare bodem biedt
voor optimisme en vertrouwen. Maar het gaat bij het creëren en bevorderen van
vertrouwen natuurlijk niet alleen om woorden, maar ook om daden. De door Marcel
van Dam genoemde voorspelbaarheid is extra van belang wanneer het gaat om
vertrouwen in overheidsbeleid. De overheid kan regels immers altijd eenzijdig
veranderen. Volgens Teulings, Bovenberg en Van Dalen (2005) is de populistische
zegswijze dat politici niet te vertrouwen zijn dan ook niet zomaar ontstaan.
Consistentie in de tijd, en de vraag: wie bewaakt de bewaker? – in dit geval de
overheid – spelen hierbij een centrale rol. Dat is dan ook een van de redenen waarom
dnb op afstand van de politiek opereert, en centrale banken zich tegenwoordig
vastleggen op prijsstabiliteit, zie het mandaat van de Europese Centrale Bank.

Achtergrond en aanpak
Omdat vertrouwen van belang is voor de economie is het van belang na te gaan hoe
het in Nederland staat met het vertrouwen. Hoe heeft het zich ontwikkeld in de tijd?
Waar is het van afhankelijk, met als volgende vraag: hoe zouden we het kunnen
beïnvloeden? Deze studie besteedt ook aandacht aan de vraag hoe confidence en trust
met elkaar samenhangen. Verder zullen wij nagaan hoe vertrouwen samenhangt met
individuele persoonskenmerken zoals opleidingsniveau, arbeidsmarktpositie,
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inkomen en leeftijd. Dat is niet alleen vanuit wetenschappelijk oogpunt, maar ook
voor het beleid van belang. Want wie vertrouwen wil beïnvloeden, moet weten tot
welke doelgroepen hij zich vooral moet richten. Wij baseren ons bij het onderzoek
naar de achtergrondkenmerken op resultaten van peilingen met het dnb Household
Survey (dhs), een onafhankelijk panel bij CenterData van de Universiteit van
Tilburg. De laatste peiling die ten behoeve van dit onderzoek is verricht, vond plaats
in augustus 2005. In sommige gevallen betekent dit dat het gaat om een analyse ‘heet
van de naald’ en is nader onderzoek noodzakelijk om met definitieve conclusies te
komen. 

Uiteraard besteden we extra aandacht aan het vertrouwen in de financiële sector en
het toezicht daarop, aan het vertrouwen in het betalingsverkeer, en in de euro. De
nadruk in deze studie ligt immers op vertrouwen voor zover dat van belang is voor
en raakt aan de taken van de Nederlandsche Bank. Die taken zijn als volgt
omschreven (www.dnb.nl): 

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en levert daarmee een actieve bijdrage aan de
welvaart in Nederland. Daartoe zet zij zich samen met andere Europese centrale banken in
voor een stabiele koopkracht van de euro; streeft zij naar een soepele, betrouwbare en efficiënte
afwikkeling van het betalingsverkeer; ziet zij erop toe dat financiële instellingen voldoende
vermogen hebben om aan hun verplichtingen tegenover consumenten te voldoen en een solide
en integere bedrijfsvoering hebben; draagt zij door economisch advies bij aan goede nationale
en internationale besluitvorming op genoemde terreinen.

Als we deze taken interpreteren vanuit het begrip vertrouwen gaat het dus om
vertrouwen in de waarde van de euro, in een goede werking van het betalingsverkeer,
en in de financiële gezondheid en integere bedrijfsvoering van instellingen als
banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Verder is vertrouwen van belang voor
zover dat van invloed is op de financiële en macro-economische stabiliteit en
daarmee de welvaart in ons land. 

Samenvatting, interpretatie en conclusies
Wat leren de resultaten van deze studie ons over het thema vertrouwen, toegespitst
op het vertrouwen van de Nederlandse burger in de economie en de instituties van
ons land? 

Goed nieuws is, althans op het eerste oog, dat het intermenselijke vertrouwen in
internationaal perspectief in Nederland hoog is, en dat het zelfs de afgelopen jaren
is gestegen. Deze vertrouwensvariabele blijkt sterk positief samen te hangen met het
vertrouwen in de economie en de instituties in ons land. De literatuur is overigens
niet eenduidig hoe het causale verband tussen deze variabelen loopt en nadere
analyse van de door ons verzamelde gegevens is noodzakelijk om hierover voor
Nederland een definitieve uitspraak te doen. Opvallend is wel dat terwijl het
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intermenselijke vertrouwen alleen maar is toegenomen, het vertrouwen in sommige
instituties in ons land (zoals parlement, sociale zekerheid, euro) een dalende trend
vertoont. Wat het vertrouwen in het parlement betreft, zal daarbij een rol spelen, dat
de overheid eenzijdig regels kan veranderen. Publieke belangen vereisen ingrijpen
van de politiek, maar het is zaak daarbij voorspelbaar te zijn. Het vaak veranderen
van regels kan ertoe leiden dat de overheid als onbetrouwbaar wordt ervaren. Een
andere, mogelijk aanvullende interpretatie is dat intermenselijk vertrouwen aansluit
bij ‘nabijheid’, terwijl de burgers de instituties als te veel op afstand, als niet van
henzelf, ervaren. Wat blijft is de eigenaardige combinatie die we in Nederland
aantreffen van een hoog intermenselijk vertrouwen enerzijds, en een naar
internationale maatstaven lage burgerzin en -moraal anderzijds. Een cynische
interpretatie daarvan is, dat Nederlanders meer vertrouwen hebben in elkaar omdat
ze het van zichzelf en van elkaar niet afkeuren om sommige regels te ontduiken.

Een ongunstige ontwikkeling is dat het consumentenvertrouwen in Nederland de
afgelopen vijf jaar sterk is gedaald. Dit is een punt van zorg bij beleidsmakers,
waaronder dnb. Zoals we hierboven aangaven, is de overtuiging ontstaan dat dit
gedaalde vertrouwen niet of niet alleen is toe te schrijven aan objectieve
economische factoren, maar ook aan een gebrek aan vertrouwen van de burger in de
instituties in ons land. Dit is een van de aanleidingen tot dit onderzoek en onze
resultaten bieden steun aan deze visie. Uit deze studie blijkt dat het vertrouwen in
de economische situatie in ons land significant samenhangt met vertrouwen in de
deskundigheid en integriteit van bestuurders van financiële instellingen, in de
integriteit van het bedrijfsleven, en in het parlement. Deze samenhang tussen
vertrouwen in de zin van trust en in de zin van confidence is naar ons weten niet eerder
theoretisch onderzocht of empirisch vastgesteld. Nadere analyse van onze data is
nodig om vast te stellen of het hier gaat om een eenrichtingsverkeer dan wel een
wisselwerking. Wel hebben we kunnen uitsluiten, dat het gevonden verband
simpelweg toe te schrijven zou zijn aan een optimistische of pessimistische aanleg
van het individu. Overigens is het consumentenvertrouwen duidelijk lager dan dat
van beleggers. Dat is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit dat juist lagere
inkomens en mensen met een uitkering minder vertrouwen hebben in de economie:
deze groepen zijn nauwelijks vertegenwoordigd in de beleggerpopulatie. Uit onze
analyse blijkt verder, dat het hebben van een uitkering negatief samenhangt met de
mate waarin iemand zichzelf als optimist karakteriseert. Wat van de twee oorzaak is,
en wat het gevolg, is niet op voorhand duidelijk.

Het vertrouwen in financiële instellingen is hoog. Meer dan 90 procent van de
Nederlandse burgers heeft er vertrouwen in dat hun bank of levensverzekeraar te allen
tijde in staat zijn hun geld uit te betalen. Voor pensioenfondsen geldt dit voor driekwart
van de mensen. Ook met het vertrouwen in de deskundigheid en integriteit van
financiële bestuurders (8 procent van de ondervraagden is negatief) is het goed gesteld,
althans beter dan met dat in de integriteit van het bedrijfsleven (18 procent negatief) en
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in het parlement (tweederde negatief). Wij interpreteren dit als een positief effect van
het door dnb uitgevoerde toezicht op de financiële sector, dat immers een vergunning
kan intrekken indien er twijfel is over de deskundigheid en/of integriteit. Toch is hier
ruimte voor het vergroten van het vertrouwen. Maar liefst twee op de vijf Nederlanders
zijn neutraal waar het gaat om de deskundigheid en integriteit van financiële
bestuurders. Deze groep van ‘zwevende burgers’ kan aanleiding zijn voor een
communicatiebeleid gericht op meer uitleg over de toetsing van deze bestuurders.

Ook dnb geniet als institutie een groot vertrouwen. Tevens blijkt dat mensen die van
het bestaan van dnb en van het toezicht op financiële instellingen afweten, meer
vertrouwen hebben in deze instellingen. Het onderzoek laat daarnaast zien dat dnb
het vertrouwen in de financiële sector, het betalingsverkeer en de euro vergroot.
Gezien het belang van dit vertrouwen is de conclusie gerechtvaardigd dat dnb
indirect een bijdrage levert aan de economische welvaart in ons land. Tegelijkertijd
betekent dit, en dat is een beleidsimplicatie, dat het van het grootste belang is om
het vertrouwen in dnb te handhaven of vergroten. Zoals in hoofdstuk 5 blijkt, heeft
één op de vijf Nederlanders weinig of geen vertrouwen in dnb. Vooral jongeren,
vrouwen, mensen met een lager inkomen en mensen met een uitkering hebben
minder vertrouwen in dnb. Dat biedt aangrijpingspunten voor een op doelgroepen
gericht communicatiebeleid. Toch is het de vraag of communicatie over dnb en haar
taken voldoende is om het vertrouwen bij al deze groepen te vergroten. Met name
mensen met een uitkering blijken somber over de economie en de instituties in ons
land en het is de vraag of meer informatie daar veel aan zal veranderen. Vermoedelijk
is het belangrijker de voorwaarden te scheppen om hun sociaal-economische positie
te verbeteren en er zo voor te zorgen dat zij minder afhankelijk zijn van een niet
altijd te voorspellen overheidsbeleid. Inmiddels leeft in brede kringen de visie, dat
het hebben van werk voor mensen van groot belang is om zich onderdeel van de
samenleving te voelen. (Kamps, 2005; Klamer, Dolsma en Van den Braak, 2005).
Meer participatie draagt tevens bij aan de sociale cohesie. 

Dat er veel vertrouwen in dnb en de uitvoering van haar taken bestaat, is in beginsel
louter positief. Toch moet er voor worden gewaakt om een ongerechtvaardigd,
‘blind’, vertrouwen te creëren. Een heldere communicatie over wat redelijkerwijs van
dnb en haar toezicht mag worden verwacht moet weliswaar het vertrouwen in de
financiële sector bevorderen, maar mag er niet toe leiden dat mensen te veel garanties
van het toezicht verwachten. Overspannen verwachtingen kunnen beschaamd
worden en zijn dan funest voor het vertrouwen. Te veel vertrouwen kan ertoe leiden
dat een klein ‘schandaaltje’ een flinke knauw geeft aan de reputatie. Hier geldt de
tegeltjeswijsheid dat een goede reputatie te voet komt, maar te paard vertrekt.

Een opvallende uitkomst van deze studie is, dat Nederlanders dnb en haar
taakgebieden associëren met de politiek. Dit gaat zelfs zo ver, dat niet alleen het
vertrouwen in dnb, maar ook dat in financiële instellingen en de euro rechtstreeks
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samenhangen met het vertrouwen in het parlement. Dat zou kunnen komen doordat
de taken van dnb duidelijk een maatschappelijk karakter hebben en het publieke
belang dienen. Verder zou de recente politieke discussie over de rol van
toezichthouders en meer in het algemeen zelfstandige bestuursorganen, en over de
verantwoordelijkheids-afbakening tussen politiek en toezichthouders, een rol
kunnen spelen. Deze vraag van ‘wie bewaakt de bewakers?’ is legitiem, maar opgepast
moet worden dat een reputatierisico ontstaat bij een te grote associatie tussen dnb
en politiek. Deze uitkomst betekent immers, dat het niet ondenkbaar is, dat een
dalend vertrouwen in de politiek ook het vertrouwen in dnb doet afnemen. Daarmee
zou dnb kwetsbaarder zijn dan gedacht, te meer daar het vertrouwen in dnb tamelijk
constant en structureel hoog is, terwijl het vertrouwen in de politiek duidelijk is
afgenomen tot een fors lager niveau. Het vormt een uitdaging voor het communi-
catiebeleid om het besef bij de Nederlandse burger over de autonomie van dnb bij
haar dagelijkse activiteiten te laten toenemen. Daarbij is het wel van belang de indruk
te vermijden, dat er een kloof zou gapen tussen wat de politiek van dnb verwacht,
en wat dnb feitelijk tot stand brengt. Kortom, het is van belang duidelijk te maken
dat dnb weliswaar op afstand van de politiek opereert, maar wel rekenschap moet
afleggen aan de samenleving. 

En hoe zit het, ten slotte, met het vertrouwen in de euro? Sinds de invoering van de
eenheidsmunt is diverse malen vastgesteld dat deze op zijn zachtst gezegd weinig
positieve sentimenten oproept bij een groot deel van de bevolking. Onze peiling
naar het vertrouwen in de euro vond plaats na de berichtgeving over de instapkoers
en referendum over de ‘Europese Grondwet’, en de resultaten stemmen niet vrolijk.
Een meerderheid van rond 60 procent van de Nederlandse bevolking geeft aan
helemaal geen, of niet zoveel vertrouwen te hebben in de eenheidsmunt. Daarbij
staat overigens buiten kijf dat sentimenten een rol spelen. Mensen in Nederland
overschatten de inflatie sinds de euro-invoering en die overschatting is significant
sterker bij mensen die zojuist het woord euro onder ogen hebben gekregen. Veel-
betekenend is, dat het woord gevoelsinflatie met ingang van de editie 2005 in de Dikke
Van Dale is opgenomen. 

Als het gaat om de individuele achtergrondkenmerken die van invloed zijn op het
eurovertrouwen noemden we hierboven al het belang van kennis over en vertrouwen
in dnb. We hebben kunnen constateren dat die positief bijdragen aan het
vertrouwen, net als overigens het intermenselijke vertrouwen en het vertrouwen in
het parlement. Als objectieve individuele achtergrondkenmerken blijken opleiding,
inkomen en arbeidsmarktpositie, in de zin van het al dan niet hebben van een
uitkering, een rol te spelen. Lagere inkomens, lager opgeleiden en mensen met een
uitkering hebben minder vertrouwen in de eenheidsmunt. Het wegnemen van
negatieve eurosentimenten zal geen eenvoudige klus zijn. Want, om hier te besluiten
met het motto dat ook de openingsbladzijde van dit boek siert: ‘It is the return of
confidence which is so insusceptible to control’.
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Opbouw
De opbouw van deze studie is als volgt. In hoofdstuk 2 gaan wij nader in op het
begrip vertrouwen in de zin van confidence, en wel met name op het consumenten-
en beleggersvertrouwen. Daarbij schetsen we hoe dit vertrouwen wordt gemeten, en
welke ontwikkelingen we zien in de tijd. Ook besteden we aandacht aan bestaand
onderzoek naar de determinanten en effecten van consumenten- en beleggers-
vertrouwen. In hoofdstuk 3 doen we hetzelfde voor vertrouwen in de zin van trust.
Hoofdstuk 4 schetst een beeld van vertrouwen in Nederland in historisch en
internationaal perspectief. Wij maken daarbij gebruik van onder andere de European
Value Survey (evs) en van peilingen die wij hebben laten verrichten via het
Centerpanel van de Universiteit van Tilburg. Hoofdstuk 5 gaat in op het vertrouwen
in de financiële sector en het toezicht daarop en op het vertrouwen in het betalings-
verkeer. In hoofdstuk 6 richten we ons op de vraag welke achtergrondfactoren van
invloed zijn op het individuele vertrouwen van Nederlanders in het economische
klimaat en in de instituties in ons land, en welke wisselwerking er mogelijk tussen
deze vertrouwensvariabelen bestaat. In hoofdstuk 7 volgt een korte samenvatting van
de belangrijkste conclusies.
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2  Vertrouwen in de zin van confidence

2.1  Inleiding

Een groot vertrouwen in de economie betekent optimisme over de toekomst. Dat
leidt meestal tot meer consumentenbestedingen en -krediet. Producenten verwach-
ten meer te kunnen afzetten en breiden hun activiteiten uit. Een gering vertrouwen
in de economie betekent daarentegen pessimisme over de toekomst, en leidt tot min-
der bestedingen. Consumenten sparen meer zodat ze een buffer opbouwen voor
slechte tijden. Producenten investeren minder omdat ze verwachten minder pro-
ducten af te kunnen zetten in de toekomst. Vertrouwen is hier een oriëntatie op de
toekomstige richting van een economische of andere ontwikkeling of trend. Keynes
(1936) besteedt aandacht aan confidence, en dat vooral in relatie tot het gedrag van
ondernemers en investeerders. In zijn visie heeft confidence betrekking op de mate
waarin we onze eigen verwachtingen en voorspellingen vertrouwen. Zo merkt hij op:

If we expect large changes but are very uncertain as to what precise form these changes will take,
then our confidence will be weak.
(Keynes, 1936, blz. 148)

Deze uitspraak van Keynes past goed op de huidige situatie hoe consumenten de
politiek-economische ontwikkelingen waarnemen. Keynes zegt dat er bij voorbaat
niet veel te zeggen valt over de state of confidence, anders dan door te kijken naar het
feitelijke gedrag en de psychologie van de marktdeelnemers (Hoogduin, 1991). 

Confidence heeft geen directe betrekking op een relatie tussen personen of de kwali-
teit van instituties. Toch is denkbaar dat vertrouwen in de toekomst (confidence)
onder invloed staat van vertrouwen in personen en instituties (trust). Zoals we zul-
len zien, speelt dat in Nederland inderdaad een rol. Wie meer vertrouwen heeft in
de integriteit van het bedrijfsleven, bijvoorbeeld, heeft meer vertrouwen in de eco-
nomie (zie hoofdstuk 6).

Consumenten-, beleggers- en producentenvertrouwen kunnen een self-fulfilling prop-
hecy zijn. Minder bestedingen als gevolg van minder vertrouwen in de toekomst rem-
men de economische groei en leiden daarmee inderdaad tot de gevreesde tegenspoed.
Iets vergelijkbaars geldt overigens voor het vertrouwen van beleggers. Indien beleg-
gers vanwege een wegvallend vertrouwen de beurs de rug toekeren, dalen de koersen.
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Het omgekeerde gebeurt bij excessief optimisme, wat kan leiden tot een hype die op
enig moment vrijwel onvermijdelijk gevolgd zal worden door paniek. Voor zover
beleggers terecht twijfelen aan de fundamenten van beursgenoteerde bedrijven, dan
wel positief gestemd zijn over diezelfde fundamenten, is er niets aan de hand: de
markt doet zijn reinigende werk. Maar irrationeel pessimisme of optimisme kunnen
economische fluctuaties versterken en hebben dan niet alleen een ongunstig effect op
beleggers, maar kunnen ook de groei en werkgelegenheid schaden. 

2.2  Consumentenvertrouwen: enkele feiten op een rij

Consumentenvertrouwen is een goede voorspeller van economisch gedrag, en dan
met name van bestedings-, spaar- en leengedrag (Katona, 1975). Daarom wordt de
Index van het Consumentenvertrouwen (icv) in veel landen beschouwd als een
barometer van de economie. De icv zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek
(cbs) die in coördinatie met Eurostat meet, geeft het oordeel weer van Nederlandse
consumenten over de ontwikkeling van de Nederlandse economie en die van de
eigen financiële situatie. De icv bestaat uit twee deelindices: de index van het eco-
nomische klimaat en de index van de koopbereidheid. 

De icv komt tot stand door twee soorten vragen voor te leggen aan de bevolking.
Ten eerste zijn er vragen die betrekking hebben op de economische situatie in Neder-
land in het algemeen (economische klimaat), en ten tweede vragen die betrekking
hebben op de economische situatie van de respondent en zijn huishouden (koop-
bereidheid). Ook worden er vragen gesteld over de verwachte werkloosheid, inflatie
en sparen. Een aantal vragen is retrospectief (de afgelopen 12 maanden) en een aan-
tal vragen is prospectief (de komende 12 maanden). De retrospectieve vragen hebben
betrekking op ‘bewezen vertrouwen’ en de prospectieve vragen hebben betrekking
op ‘verwacht vertrouwen’. Uit principale componenten-analyse van de cbs-vragen
komen twee factoren naar voren (Van Raaij en Gianotten, 1990; Nijkamp. Gianot-
ten en Van Raaij, 2002), te weten de beoordeling van de Nederlandse economische
situatie en van de eigen financiële situatie. 

Om de icv te berekenen wordt gevraagd naar:
• De ontwikkeling van de economische situatie van de afgelopen 12 maanden in
Nederland.
• De verwachte ontwikkeling van de economische situatie in de komende 12 maan-
den in Nederland.
• De ontwikkeling van de financiële situatie van het eigen huishouden in de afge-
lopen 12 maanden.
• De verwachte ontwikkeling van financiële situatie van het eigen huishouden in
de komende 12 maanden.
• De vraag of de tijd gunstig is voor het doen van grote aankopen.
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Omdat zowel naar de afgelopen als naar de komende 12 maanden gevraagd wordt, is
hieruit af te leiden of de geïnterviewden denken dat het beter gaat (optimisten), dat het
slechter gaat (pessimisten) of dat de situatie gelijk blijft. Het cbs construeert de indica-
toren van het consumentenvertrouwen door het saldo van de percentages optimisten
minus pessimisten te berekenen. Het cbs ondervraagt maandelijks een panel van rond
duizend huishoudens dat representatief is voor de Nederlandse bevolking.

Als mensen vertrouwen hebben ‘in de economie’, kunnen ze dus nog van alles
bedoelen: de algemene economische situatie, de eigen financiële situatie, de inflatie,
de werkgelegenheid, de toestand van de betalingsbalans, de regering, onderdelen van
het regeringsbeleid, de Tweede Kamer, de politieke partijen, enzovoort. Naast ver-
trouwen in de Nederlandse regering wordt ook vertrouwen in de Europese Unie
(‘Brussel’) en het Europese economische beleid belangrijker. 

Zoals blijkt uit figuur 2.1, is er een sterke samenhang tussen het consumentenver-
trouwen en de consumptieve bestedingen. Dat hoeft overigens niet per se te beteke-
nen dat het consumentenvertrouwen een zelfstandige invloed heeft op de bestedin-
gen. Voorzover dit vertrouwen uitsluitend een weerspiegeling is van economische
factoren waarvan we weten dat ze hoe dan ook de consumptie beïnvloeden – besteed-
baar inkomen, vermogen, rente – is de index weliswaar informatief, maar heeft zij
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geen zelfstandige, niet-economische betekenis (Croushore, 2005). Dat neemt niet weg
dat de icv waardevolle informatie bevat over de economische ontwikkeling. 

2.3 Onderzoek naar de determinanten van consumentenvertrouwen

Het besef dat consumentenvertrouwen van invloed is op de consumentenbestedin-
gen en daarmee op de economische groei heeft geleid tot onderzoek naar de deter-
minanten van dit vertrouwen. Kennelijk is vertrouwen een cruciale variabele die van
invloed is op de economische ontwikkeling. Determinanten zijn socio-demografi-
sche variabelen als geslacht, leeftijd, opleiding en inkomen, en de perceptie en eva-
luatie van economisch en politiek nieuws in de media en van eigen ervaringen met
prijzen, inflatie en werkgelegenheid. Er is ook onderzoek gedaan naar het effect van
aandelenkoersen, anders dan via het vermogenseffect, van niet-economische ram-
pen, en van het maatschappelijke en culturele klimaat op het consumentenvertrou-
wen. Daaruit komen de volgende resultaten naar voren.

Aandelenkoersen en consumentenvertrouwen
Het ligt voor de hand dat een gunstige ontwikkeling op aandelenbeurzen via een
hoger vermogen van beleggende gezinnen leidt tot meer optimisme over de eigen
economische situatie. Dit is een direct effect van de beurs via gestegen vermogens
op het consumentenvertrouwen. Daarnaast kunnen koersstijgingen ertoe leiden dat
consumenten betere vooruitzichten zien voor de economie als geheel. Dit indirec-
te effect kan gelden voor zowel beleggende als niet-beleggende consumenten.1 Dat
laatste sluit aan bij wat Marshall in 1923 opmerkte: 

Stock exchanges are not merely the chief theatres of large business transactions; they are also
barometers that indicate the general conditions of the atmosphere of business. 
(Marshall, 1923, blz. 89)

Ook niet-beleggende gezinnen kunnen de aandelenkoersen zien als een indicator
van toekomstige ontwikkelingen in de economie en dus als voorspeller van hun toe-
komstige kansen op werk en de hoogte van hun arbeidsinkomen in de toekomst.2

Dit indirecte effect zou de economie als geheel gevoeliger kunnen maken voor fluc-
tuaties in aandelenkoersen, temeer daar een stijgend (dalend) consumentenvertrou-
wen zich vertaalt in meer (minder) bestedingen. Daarom is dit niet alleen een aca-
demische kwestie, maar ook een beleidsrelevant vraagstuk. Figuur 2.2 laat de
ontwikkeling van de aex en icv zien. Het lijkt erop dat het verband tussen koersen
en vertrouwen sinds 1990 sterker geworden is, en dat wordt door regressie-analyse
bevestigd. Dit sterkere verband is mogelijk het gevolg van de groei van het aantal
kleine beleggers tijdens de hype en in verband daarmee de grotere aandacht van de
media (kranten, radio, televisie) voor beurskoersen, waarmee ook niet-beleggers deze
informatie kregen voorgeschoteld. 
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Overigens verviervoudigde de waarde van het aandelenbezit van Nederlandse gezin-
nen als percentage van hun netto vermogen tussen 1980 en 1999, het jaar voordat de
zeepbel uiteenspatte, van 3,3 naar 13,1 procent. De stijging is toe te schrijven aan zowel
het gestegen aantal beleggers als aan de stijging van de beurskoersen tot eind 1999. In
2000 bezat 18,2 procent van de Nederlandse gezinnen op individuele basis aandelen
(dat wil zeggen anders dan via bijvoorbeeld verplichte pensioenbesparingen in pen-
sioenfondsen) (Jansen en Nahuis, 2003).3

De relatie tussen beurskoersen en consumentenvertrouwen is voor de Verenigde Sta-
ten empirisch onderzocht door Maria Otoo van de Federal Reserve Bank (1999).
Otoo maakt onderscheid tussen het bovengenoemde directe en indirecte effect van
koersen op het consumentenvertrouwen. Zij heeft beschikking over data omtrent het
aandelenbezit van de individuele ondervraagden en kan zo hun consumentenver-
trouwen koppelen aan het aandelenbezit. Otoo (1999) analyseerde maandelijkse data
voor de periode oktober 1995 tot eind 1997 voor een groot aantal consumenten. Haar
conclusie is dat aandelenkoersen inderdaad van invloed zijn op het consumenten-
vertrouwen, maar dat het effect op beleggende en niet-beleggende consumenten niet
verschilt. Blijkbaar wordt in de Verenigde Staten de beurs ook door niet-beleggende
consumenten, en die vormen daar rond 60 procent van de bevolking, als belangrij-
ke graadmeter beschouwd. Kortom, het verband is vooral toe te schrijven aan het
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indirecte effect: de beurs als barometer van de economie, al sluit Otto het directe
vermogenseffect niet uit. 

Nahuis en Jansen (2002, 2003) analyseerden de relatie tussen beurskoersen en con-
sumentenvertrouwen voor de periode 1986-2001 in elf Europese landen. Hun aanpak
verschilt wezenlijk van die van Otoo, want zij gebruiken geen individuele maar geag-
gregeerde data. Nahuis en Jansen concluderen dat voor alle landen, met uitzonde-
ring van Duitsland en Griekenland, een significant verband bestaat tussen aande-
lenkoersen en het consumentenvertrouwen. De causaliteit loopt voor de meeste
landen, waaronder Nederland, van de koersen (in het geval van Nederland de aex)
naar het consumentenvertrouwen, met een vertraging van enkele weken.4 Nahuis en
Jansen laten zien, dat de invloed van de koersen op de icv te danken is aan het effect
op de opinie over de economie in het algemeen, niet de eigen financiën. Dit is het
indirecte effect en sluit aan bij de gedachte dat de beurs als economische barometer
wordt gezien door zowel beleggende als niet-beleggende consumenten. De conclu-
sie komt dan ook voor een deel overeen met die van Otoo (1999), ondanks de ver-
schillende aanpak. Verschil is dat Nahuis en Jansen voor Nederland het directe effect
van het aandelenvermogen op het consumentenvertrouwen geheel uitsluiten. Ook
Beltran Lopez en Durrez (2003) concluderen op basis van onderzoek voor de vs en
België dat het consumentenvertrouwen, met name in de vs, wordt beïnvloed door
beurskoersen.

Abel (2002) veronderstelt in een theoretisch model dat consumenten niet alleen op
grond van de economische ratio handelen, maar ook pessimistisch en twijfelachtig
kunnen zijn. Hij modelleert consumentenpessimisme als een toestand waarin de
consumptieve bestedingen lager zijn dan wat gezien de objectieve data verwacht mag
worden. Dat komt doordat de consument, die in dit model tevens belegger is, het
toekomstige inkomen uit vermogen onderschat. Het consumentenpessimisme komt
hier als het ware uit de lucht vallen, en Abel analyseert de gevolgen ervan voor het
gedrag van de consument die tevens belegger is. Daarnaast introduceert Abel de
mogelijkheid van consumententwijfel. Twijfel is gedefinieerd als een situatie waarin de
consument-belegger de fluctuatie van toekomstige beleggingsinkomsten, en daar-
mee het risico van aandelenbeleggingen, overschat. Abel laat zien dat pessimistische
beleggers hun toekomstige consumptiemogelijkheden onderschatten. Uitgaande
van de veronderstelling dat consumenten hun bestedingspatroon en daarmee levens-
standaard in de tijd niet al te veel willen laten fluctueren – een geaccepteerde aan-
name onder economen – leidt de ongunstige toekomstverwachting nu al tot minder
consumptie en meer besparingen. Consumententwijfel versterkt dit effect. Al met al
is er een self-fulfilling prophecy. De overschatting van het risico van beleggen leidt ertoe
dat er onevenredig weinig belegd wordt in aandelen en meer in risicovrije titels. De
boodschap van Abel’s studie is dat beleggende consumenten die om de een of ande-
re reden pessimistisch zijn, er door hun beleggings- en consumptiegedrag inderdaad
voor zorgen dat hun pessimisme gerechtvaardigd wordt: zij stoppen hun geld veilig
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weg en remmen zo de economie af. De door Abel gevonden effecten gelden alleen
voor beleggende consumenten. Naarmate er in een economie meer kleine particu-
liere beleggers zijn, kunnen deze effecten sterker optreden.

Rampen, vertrouwen en de economie
Individuele rampen en andere dramatische, niet-economische gebeurtenissen heb-
ben wel invloed op het consumenten- en producentenvertrouwen, maar beïnvloe-
den uiteindelijk niet de economische conjunctuur. Dit blijkt uit onderzoek voor
Nederland van Nahuis (2001). De analyse begint in 1973, met als niet-economische
ramp de oktober-oorlog in het Midden-Oosten, en eindigt in 2000 met de cafébrand
in Volendam. De aanslag op het wtc in september 2001 is dus niet meegenomen.
Nahuis laat met opzet economische gebeurtenissen buiten beschouwing, zoals het
faillissement van Barings Bank en het debacle met het ltcm hedgefonds. Het gaat in
het onderzoek immers om niet-economische rampen. Gebeurtenissen als de Bijl-
merramp, de golfoorlog van 1990-1991, en de navo-bombardementen op Bosnisch
Servië tellen wel mee. 

De resultaten van het onderzoek laten een duidelijk negatief effect van deze niet-
economische rampen op het consumentenvertrouwen zien. Toch beïnvloeden de
rampen de economie niet wezenlijk. Dat komt doordat de niet-economische ram-
pen met name de Index van het Economisch Klimaat beïnvloeden, en niet het oor-
deel van consumenten over hun eigen financiële situatie en vooruitzichten. Het is
de individuele component die het sterkst een verband heeft met de consumptieve
bestedingen (Van Raaij en Gianotten, 1990). De conclusie van het onderzoek is dan
ook dat niet-economische rampen wel een effect hebben op de feel-good factor, maar
dat consumenten de economische effecten ervan niet op henzelf betrekken. Dat is
in zoverre irrationeel, dat het per definitie onmogelijk is dat de economie gemiddeld
achteruitgaat zonder dat de gemiddelde consument er iets van zou merken. Maar het
betekent wel dat niet-economische rampen de consumentenbestedingen niet sterk
beïnvloeden, althans niet rechtstreeks.5 Uit het onderzoek blijkt dan ook dat niet-
economische rampen ondanks de significante invloed op het consumentenvertrou-
wen, uiteindelijk geen invloed hebben op de groei van de consumptie en de pro-
ductie en daarmee de conjunctuur. 

Ook Berry en Davey (2004) vinden dat het consumentenvertrouwen onder invloed
staat van niet-economische gebeurtenissen en op een complexe manier op ongewo-
ne economische gebeurtenissen kan reageren. Net als Nahuis concluderen zij dat
deze invloed weinig effect heeft op de uiteindelijke consumptieve bestedingen. Ook
terreur is te beschouwen als een niet-economische ramp. dnb (2005b) onderzoekt de
relatie tussen terreur en economische groei. Er blijkt een negatief effect te zijn, maar
dit is klein, tenzij de intensiteit van het terrorisme sterk toeneemt, of de terreur van
lange duur is. 
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Maatschappelijk klimaat en vertrouwen
Toch is het nog maar de vraag of rampen er inderdaad helemaal niet toe doen. Het
is namelijk denkbaar dat een opeenstapeling van slecht nieuws leidt tot een pessi-
mistische grondhouding. Volgens de theorie van cognitieve dissonantie (Festinger,
1957) letten mensen vooral op nieuwsberichten die hun bestaande opinie bevestigen
en die aansluiten bij hun grondhouding (selectieve waarneming). Als ze berichten
tegenkomen die in strijd zijn met hun grondhouding, zijn ze geneigd het hoofd af
te wenden. Toegepast op het consumentenvertrouwen betekent dit dat de consu-
ment, als hij eenmaal een pessimistische visie heeft, vooral let op slecht nieuws. Hij
hecht dan niet of nauwelijks geloof aan optimistische geluiden. Omgekeerd hebben
optimistische consumenten geen oor voor slecht nieuws en zien ze de brenger daar-
van als doemdenker. Dit effect zou vooral tot uitdrukking moeten komen in de indi-
cator van het algemene economische klimaat, en minder of niet in die van de per-
soonlijke financiële situatie. Verder zien mensen volgens het in de cognitieve
psychologie ontwikkelde concept van de representativiteitsheuristiek patronen in
gebeurtenissen die objectief gezien los van elkaar staan (Prast, 2004a). Binnen de eco-
nomische wetenschap is dit psychologische concept toegepast op het gedrag van
beleggers om te verklaren waarom die op de lange termijn overreageren op nieuws
(Barberis, Shleifer en Vishny, 1998). Het is niet ondenkbaar dat de representativi-
teitsheuristiek ook van toepassing is op ander nieuws dan dat over de beurs. Een reeks
van op zichzelf losstaande rampen en slecht nieuws zou er toe kunnen leiden dat de
consument eerst een pessimistische grondhouding krijgt en vervolgens een te grote
waarde hecht aan ongunstig nieuws. Zo zou er een maatschappelijk klimaat kunnen
ontstaan waarin de consument aan negatieve berichten een onevenredig zware bete-
kenis hecht, en de waarde van positieve berichten onderschat.

Dat het maatschappelijke klimaat er inderdaad toe doet voor het consumentenver-
trouwen komt naar voren uit een studie van Zullow (1991). Zullow beoordeelde de
teksten van veertig top-tien muziekhits in de Verenigde Staten van 1955 tot 1989 op
de mate waarin de teksten een somber, peinzend en pessimistisch karakter hadden.
Op dezelfde manier classificeerde hij de sfeer van de omslagteksten van het blad
Time naar de mate van somberheid. Vervolgens analyseerde hij de samenhang tus-
sen de songteksten, de omslagteksten van Time, en het consumentenvertrouwen.
Het vertrouwen van de consumenten in de Verenigde Staten bleek in de onder-
zochte periode significant af te hangen van de mate van het pessimisme in de pop-
hits en in de omslagteksten van Time in de twee voorafgaande jaren. De somberheid
van de Time-omslagteksten bleek op haar beurt weer af te hangen van die in de pop-
ulaire liedjes. Een greep uit  de omslagteksten van hp/De Tijd (zie pagina 18 en 19)
laat zien, hoe deze wat betreft uitstraling de afgelopen jaren zijn omgeslagen van opti-
mistisch (2000) naar pessimistisch (2003). 

Het blijft natuurlijk de vraag in hoeverre omslagteksten een eigen dynamiek hebben
dan wel niet meer zijn dan een weerspiegeling van de feitelijke economische en maat-
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schappelijke situatie. In het laatste geval hebben zij geen andere waarde dan die van
doorgeefluik van goed of slecht nieuws. Dat neemt niet weg, dat de mens gevoelig
is voor hoe een boodschap geformuleerd is. Uit onderzoek van Christensen (2005)
blijkt, dat Nederlanders, als hen gevraagd wordt naar de hoogte van de inflatie in de
periode 2001-2005, de inflatie sterker overschatten als in de vraagstelling het woord
euro voorkomt, en blijken mensen een hogere premie te willen betalen voor een
overlijdensrisicoverzekering als in de omschrijving van de polis het woord terroris-
me voorkomt.

Het is niet ondenkbaar dat bedrijfsschandalen zoals de bouwfraude, misleiding van
beleggers bij Enron, Parmalat, Ahold en Shell, de voorkenniszaak van Cor Boonstra
(Philips) en de Legiolease affaire opgestapeld hun sporen hebben nagelaten waar het
gaat om vertrouwen. Zo concluderen Guiso, Sapienza en Zingales (2005) dat de boek-
houdschandalen het vertrouwen van beleggers in de aandelenmarkt als institutie en
daarmee de participatie op de aandelenmarkt hebben verminderd. Ze maken daar-
bij gebruik van data voor de vs, Nederland en Italië. In aanvulling op de bedrijfs-
schandalen is voor Nederland denkbaar dat de moorden op Pim Fortuyn en Theo
van Gogh en de terreurdreiging het vertrouwen in de maatschappij en haar institu-
ties hebben aangetast. Ook internationaal is er aandacht voor de integriteit van het
Nederlandse bedrijfsleven. Onlangs werd bekend dat Nederland als gevolg van de
bouwfraude een aantal plaatsen is gedaald op de ranglijst van Transparency Inter-
national, de organisatie die de mate van corruptie in landen vergelijkt.

2.4  Samenvatting 

Bestaand onderzoek naar de determinanten van consumentenvertrouwen laat zien,
dat dit vertrouwen mede onder invloed staat van factoren anders dan de individuele
financiële situatie van de consument. Ook niet-beleggende consumenten laten zich
in hun vertrouwen leiden door de beurskoersen en ook niet-economisch nieuws is
van invloed op het oordeel over het economisch klimaat. Direct onderzoek naar de
effecten van het vertrouwen in instituties op het consumentenvertrouwen is niet
gedaan, een leemte die wij met deze studie willen opvullen. Voordat we daartoe over-
gaan zullen de volgende hoofdstukken achtereenvolgens bestaand onderzoek naar
trust (hoofdstuk 3), de feitelijke ontwikkeling van vertrouwen in het algemeen (confi-
dence en trust, hoofdstuk 4) en het vertrouwen in de financiële sector (hoofdstuk 5)
schetsen.  
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3  Vertrouwen in de zin van trust 

3.1 Inleiding

Vertrouwen in de zin van trust heeft te maken met betrouwbaarheid en eerlijkheid
van de andere partij, dus met een relatie. Vertrouwen tussen mensen hangt samen
met een verwachting van het toekomstige gedrag van anderen. Sobel (2002) defi-
nieert vertrouwen als de bereidheid bij een persoon om beslissingen van anderen
zijn welvaart te laten beïnvloeden. Het element van onzekerheid speelt hierbij een
belangrijke rol. De bereidheid om anderen jouw welvaart te laten beïnvloeden zal
alleen bestaan, wanneer je verwacht dat deze ‘anderen’ jouw welvaart niet zullen
schaden. Het toekomstige gedrag van andere mensen is echter inherent onzeker.
Wanneer mensen andere mensen vertrouwen, gedragen ze zich alsof ze de toe-
komst kennen. Vertrouwen transformeert onzekerheid zo in risico (Luhmann,
1979). Anders gezegd, vertrouwende mensen nemen het risico voor lief dat met het
onvoorspelbare gedrag van anderen gepaard gaat. Dit is overigens een tweezijdig
risico: de gok kan zowel positief als negatief uitvallen. Beantwoord vertrouwen in
een (economische) transactie levert meer op dan niet-vertrouwen en dus geen trans-
actie aangaan: het positieve risico. Beschaamd vertrouwen gaat echter vaak gepaard
met een verlies dat groter is dan de winst bij beantwoord vertrouwen: het negatie-
ve risico. Stel bijvoorbeeld dat een financiële consument een beleggingsvoorstel
van een adviseur van een bank ontvangt met de aantrekkelijke belofte van tien
procent rendement op zijn belegging. Als de consument vertrouwen stelt in de
adviseur en eur 1000 in diens plan belegt, kan hem dat een financieel voordeel
opleveren van eur 100. Als de adviseur onbetrouwbaar blijkt, kan dit de volledige
eur 1000 kosten. 

Bij dit vertrouwen zijn twee aspecten van essentieel belang: competentie en inten-
tie.6 Heeft de adviseur de beleggingsdeskundigheid en is hij eerlijk in zijn bedoelin-
gen? Deze twee aspecten komen ook terug in het toezichtbeleid van De Nederland-
sche Bank. Een expliciete eis in het toezicht op financiële instellingen is dat de
topbestuurders (beleidsbepalers) van financiële instellingen deskundig en betrouw-
baar zijn.7 Het lopende toezicht richt zich op de vraag of bij de instellingen sprake
is van een solide en integere bedrijfsvoering.

Een contract naleven is het minste wat van een vertrouwde partner kan worden ver-
wacht. Vertrouwen gaat vaak veel verder. Niet de letter maar de geest van het con-
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tract vormt dan de spil van de samenwerking, vooral wanneer zich onverwachte
gebeurtenissen voordoen. In dit verband spreekt Elster (1989) van vertrouwen (in de
zin van goede wil) wanneer mensen zich gebonden voelen door de overeenkomst
die ze zouden zijn overeengekomen, als ze de onverwachte gebeurtenis hadden voor-
zien. Als zich in ons voorbeeld een wijziging in het fiscale stelsel dreigt voor te doen
waardoor het rendement van de belegging onder druk komt te staan, toont de beleg-
gingsadviseur zich betrouwbaar als hij zijn klant hierover tijdig informeert, ook al
waren hierover geen expliciete afspraken gemaakt en loopt de adviseur hierdoor
mogelijk (op korte termijn) omzet mis. 

3.2  Economisch belang van trust

Het belang van vertrouwen ligt in het gegeven dat vertrouwen samenwerking bevor-
dert. Intuïtief kan iedereen wel aanvoelen dat samenwerking van essentieel belang is
voor het goed functioneren van een maatschappij. Het economische argument hier-
achter loopt via de weg van arbeidsdeling. Naarmate arbeidskrachten zich meer
specialiseren in één specifiek onderdeel van het productieproces, zullen zij door
scholing en ervaring dit onderdeel steeds beter beheersen en stijgt de arbeids-
productiviteit. Naarmate de specialisatie toeneemt, stijgt ook de arbeidsproductivi-
teit, maar neemt ook de noodzaak tot coördinatie en samenwerking toe om de vruch-
ten van de arbeidsdeling te kunnen plukken.

Zoals eerder aangegeven brengt elke samenwerking of transactie een tweezijdig risi-
co met zich mee. Beide partijen gaan erop vooruit als de transactie slaagt, maar vaak
is het zo dat een partij meer wint door bedrog en het vertrouwen van de ander te
misbruiken. Het lijkt daarom in de meeste gevallen verstandig geen vertrouwen te
hebben in andere mensen. Zonder vertrouwen komt echter geen enkele samenwer-
king tot stand en blijven wederzijds winstgevende mogelijkheden onbenut. Volgens
Arrow (1999) bergt bijna elke commerciële transactie wel een element van vertrou-
wen in zich, en veel economische achterstand in de wereld is zijns inziens dan ook
door een gebrek daaraan te wijten. In dit verband is het aardig erop te wijzen dat
Adam Smith in zijn Lectures on Jurisprudence (1766), twee eeuwen eerder dan Arrow,
de welvaart van het toenmalige Nederland koppelde aan de betrouwbaarheid van
zijn handelslieden.

Of all the nations in Europe, the Dutch, the most commercial, are the most faithful to their
word.

Er zijn dus mechanismen nodig om betrouwbaar gedrag (en hierop volgend ver-
trouwen) tot stand te brengen, zodat samenwerking kan plaatsvinden en de welvaart
stijgt. Een mogelijkheid ligt in het contractueel vastleggen van de afspraken en zono-
dig via een juridische procedure afdwingen van de gemaakte afspraken. Deze oplos-
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sing is erg duur en omslachtig. Er kan aanzienlijk op de transactiekosten rondom
samenwerking worden bezuinigd, wanneer van een informeel tot stand gekomen,
‘sociaal vertrouwen’ gebruik kan worden gemaakt, omdat van de juridische romp-
slomp en het intensief in de gaten houden van de ander kan worden afgezien. In het
verlengde hiervan verlaagt vertrouwen ook transactiekosten, omdat het de flexibili-
teit van de afspraken verhoogt. In geval van een hoog wederzijds vertrouwen is er
ruimte voor de transactiepartners om af te wijken van de letterlijke bepalingen van
de afspraak om te kunnen handelen in de geest van de afspraak. 

Naast het vertrouwen tussen personen, horizontaal vertrouwen, bestaat er verticaal
vertrouwen: het vertrouwen van mensen in instituties. Met instituties worden hier
alle formele organisaties bedoeld zoals de regering, de politie, de kerk, het leger, de
media en de banken. Vertrouwen in instituties is een ingewikkelder categorie van ver-
trouwen, omdat het eenvoudiger is een persoon te vertrouwen dan een abstracte,
relatief anonieme organisatie. Tegelijkertijd hebben instituties het vertrouwen van
de mensen nodig om effectief te kunnen zijn. Dit geldt des te sterker wanneer zij spe-
ciaal zijn opgericht om vertrouwen te creëren. Bijvoorbeeld, de toezichthoudende
taken van dnb zijn erop gericht het publieke vertrouwen in de soliditeit en integri-
teit van het financiële stelsel als geheel en de individuele financiële instellingen te
bevorderen. dnb kan deze taken echter alleen goed vervullen, wanneer zij zelf door
het publiek betrouwbaar wordt geacht. Wanneer dit zo is, zullen burgers voor de vei-
ligheid van hun financiële aanspraken berusten in de toezichtactiviteiten van dnb.
Als gevolg zullen burgers grotendeels zelf afzien van het controleren van de solidi-
teit en integriteit van de bedrijfsvoering en bestuurders van financiële instellingen,
waardoor de maatschappij bespaart op transactiekosten.8 Bovendien zullen de finan-
ciële instellingen het niet eens in hun hoofd halen (bewust) een misstap te begaan,
wanneer zij erin vertrouwen dat dnb haar toezichthoudende werk goed doet. Het
niveau van verticaal vertrouwen, ofwel institutioneel vertrouwen, is daarmee een
belangrijke indicator voor de efficiëntie waarmee een samenleving functioneert. 

De band tussen vertrouwen, (economische) samenwerking en welvaart kan ten slot-
te in een nog breder verband geplaatst worden. Onder de noemer sociaal kapitaal
wordt met name ook in de sociologie en politicologie een verzameling niet-formele
kenmerken van een maatschappij geschaard die van groot belang wordt geacht voor
het functioneren van samenlevingen (Coleman 1990, Putnam 1993, Fukuyama 1995).
Naast algemeen wederzijds vertrouwen gaat het daarbij om nauw verwante elemen-
ten als waarden en normen, burgerzin en sociale netwerken. Van hoog tot laag in de
samenleving beïnvloedt dit sociaal kapitaal de manier waarop mensen met elkaar
omgaan. De ondernemer die bang is dat de overheid bezit gaat onteigenen, zal min-
der investeren. De burger die denkt dat de politie omkoopbaar is, moet zich op eigen
kosten beschermen tegen criminaliteit. De werkgever die bang is dat zijn werknemers
luieren zodra hij zich omdraait, moet veel tijd besteden aan het in de gaten houden
van de werkvloer. De burger die het idee heeft dat alle politici zakkenvullers zijn en
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zich daarom van het politieke proces afwendt, geeft deze onwelwillende politici juist
de kans zich te handhaven. 

De literatuur maakt in dit verband een onderscheid tussen landen met een hoog soci-
aal kapitaal of wederzijds vertrouwen en landen met een lage score op deze variabe-
len. Zie hiervoor onder meer Fukuyama (1995) en Putnam (2000). De Scandinavische
landen, Nederland en (tot voor kort) de vs worden daarbij meestal onder de landen
met veel sociaal kapitaal geschaard, terwijl bijvoorbeeld China, Frankrijk en Zuid-
Italië veelal in de categorie ‘laag sociaal kapitaal’ worden geplaatst. Een zekere pad-
afhankelijkheid wordt daarbij als karakteristiek verondersteld. In gebieden waar men-
sen elkaar in het algemeen kunnen vertrouwen en zich coöperatief opstellen, kun je
jezelf het best ook zo opstellen om niet als onbetrouwbaar persoon te schande wor-
den gesteld. Als je je daarentegen in een regio bevindt, waar opportunistisch gedrag
de norm is, is het niet raadzaam om jezelf kwetsbaar te maken door vertrouwen te
stellen in andere mensen of organisaties. Dat vertrouwen zal immers onmiddellijk
worden misbruikt. In de eerste situatie ontstaat een positieve spiraal van gegeven en
beantwoord vertrouwen; in de laatste situatie treedt een negatieve spiraal op waarin
mensen leren dat het geen zin heeft om je coöperatief op te stellen, omdat dit toch
wordt afgestraft. 

3.3  Bronnen van vertrouwen

Mensen nemen niet zomaar iemand in vertrouwen. Om meer zekerheid over
iemands competenties en intenties te verkrijgen, maken mensen inschattingen van
de betrouwbaarheid van de andere partij. Betrouwbaarheid is volgens Sztompka
(1999) te onderscheiden in primaire en secundaire elementen die samenhangen met
actorgebonden factoren en met institutionele factoren. Bij actorgebonden factoren
(primaire betrouwbaarheid in Sztompka’s terminologie) spelen drie indicatoren een
rol, namelijk reputatie, prestaties en representatie. Reputatie is op te vatten als de
kenbare prestaties uit het verleden, op basis van consistent gedrag. Bij prestaties gaat
het om de daden zelf, om het huidige gedrag en de resultaten die dit oplevert. Repre-
sentatie heeft te maken met persoonlijkheid, identiteit en status. 

Bij institutionele factoren (secundaire betrouwbaarheid in Sztompka’s terminologie)
ligt het accent op de informatie die de omgeving over de te vertrouwen persoon of
instantie verschaft. Het gaat om indicatoren op het gebied van aansprakelijkheid,
zelfbeperking en vertrouwenwekkende situaties. Aansprakelijkheid houdt in dat de
betrouwbaarheid kan worden afgedwongen, bijvoorbeeld door instanties die het
gedrag van de ander controleren en bestraffen in geval van opportunistisch gedrag.
dnb vergroot de betrouwbaarheid van financiële instellingen door erop toe te zien
dat de instellingen zich aan de vastgestelde normen committeren. Bij zelfbeperking
past de te vertrouwen partij de omgeving van het eigen handelen dusdanig aan dat
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een grote mate van betrouwbaarheid extern kan worden afgedwongen, onder ande-
re door zelfregulering en certificering. Het gaat hier ook om de institutionele vorm-
geving. Door centrale banken een onafhankelijke positie ten opzichte van de poli-
tiek te geven, zoals vereist in de emu, wordt de geloofwaardigheid vergroot dat het
monetaire beleid zuiver is gericht op de stabilisatie van de muntwaarde. In een land
als Australië is hier zelfs het mechanisme aan toegevoegd dat het salaris van de direc-
teur van de centrale bank gedeeltelijk afhankelijk is van de gerealiseerde prijsstabili-
teit. Bij vertrouwenwekkende situaties moet worden gedacht aan gemeenschappen
of netwerken waarin men elkaar kent en weet of men elkaar kan vertrouwen. 

Netwerken en reputatie
Omdat netwerken en daarmee samenhangend het reputatiemechanisme een domi-
nante rol lijken te spelen bij de creatie van vertrouwen, gaan we hier iets dieper op
in. Een netwerk is een groep met elkaar verbonden actoren. Netwerken dragen bij
aan het ontstaan van vertrouwen tussen zakenpartners, omdat zij ervoor zorgen dat
het reputatiemechanisme op efficiënte wijze zijn werk kan doen. Een kenmerkende
karakteristiek is het gebruik van de grim norm, namelijk dat betrouwbaar gedrag bin-
nen netwerken met betrouwbaar gedrag wordt beantwoord, maar dat bij onbe-
trouwbaar handelen alle banden worden verbroken. Dit kan een zodanig sterk dreig-
middel zijn dat opportunisme niet optreedt. Betrouwbaar gedrag in het verleden
vertegenwoordigt daarmee een economische waarde voor de toekomst. Er is een
prikkel om een goede reputatie op te bouwen, en die niet verloren te laten gaan door
oncoöperatief gedrag. In netwerken is het reputatiemechanisme nog veel belangrij-
ker dan bij bilaterale handelssituaties. Leer- en controle-effecten zijn namelijk groter
(zie bijvoorbeeld Buskens, 1999). Het leereffect houdt in dat de informatie die rond-
gaat in het netwerk over gedane handelstransacties met individuele leden, de ver-
wachtingen beïnvloedt van alle leden van het netwerk over de toekomstige betrouw-
baarheid van de transactiepartners. Het controle-effect houdt in dat alle leden van
het netwerk ertoe zouden kunnen besluiten om de grim norm toe te passen. Een goe-
de reputatie wordt daarmee zeer belangrijk voor individuele handelaren. Een slech-
te reputatie verspreidt zich namelijk snel naar alle leden van het netwerk, waarbij de
kans bestaat dat niemand van het netwerk meer handel wil drijven met iemand die
zijn afspraken niet is nagekomen (zie ook de box ‘Een rotte appel in de mand’).

Anders gesteld, het reputatiemechanisme werkt beter, naarmate de samenwerking
tussen de leden van het netwerk frequenter is. Door herhaalde samenwerking ont-
staat namelijk een gezamenlijke geschiedenis van interacties en gedrag. Hierdoor
groeit het vertrouwen, mits de prestaties goed zijn (Hirschman, 1984; Gambetta,
1988). Het feit dat de aanvankelijke vertrouwensrisico’s bij de eerste samenwerking
zijn overwonnen, schept ruimte om meer onderling vertrouwen op te bouwen van-
wege het leergedrag van de betrokkenen. Vooral wanneer er langere tijd wordt samen-
gewerkt, valt te verwachten dat vertrouwen een routinematig karakter krijgt. Dit heeft
volgens Good (1988) te maken met het feit dat mensen niet constant hun aandacht
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Box  Een rotte appel in de mand

Fraude, reputatieverlies met als gevolg daarvan besmetting en het wegvallen van
het vertrouwen in bepaalde sectoren of beroepsgroepen: het is er altijd al
geweest. Het risico dat gezonde instellingen de last ondervinden van hun mala-
fide collega’s is voor de economie als geheel nadelig. Vandaar dat sectoren die
extra gevoelig zijn voor vertrouwensverlies, of extra belangrijk voor de samenle-
ving, worden gereguleerd door de overheid, en dat anderen zelfregulering toe-
passen.

Hoe deed men dat in het verre verleden, toen er nog geen centrale banken en
andere toezichthouders waren? Jacqueline Park (1997) geeft een kijkje achter de
schermen in haar historische roman The secret life of Grazia dei Rossi. De roman
speelt zich af rond 1500 en mengt fictie met historische feiten. Hoofdpersoon
Grazia is de privé-secretaris van markiezin Isabella d’Este, de dochter van de
vorst van Ferrara en echtgenote van Francesco Gonzaga, vorst van Mantua. Gra-
zia is de dochter uit een vooraanstaand joods bankiersgeslacht. Christenen
mochten in die tijd geen rente vragen, joden mochten maar een paar beroepen
uitoefenen, waaronder dat van bankier. Vandaar dat de financiële sector werd
gedomineerd door joodse families. Hun banken verleenden krediet tegen onder-
pand en waren daarmee zowel pandjesbaas van de kleine man in financiële nood
als financier van de internationale handel.

Grazia’s vader, bankdirecteur Daniele dei Rossi, is gokverslaafd en komt daar-
door zelf in financiële problemen. Die tracht hij op te lossen door fraude met
gouden munten. Hij brengt dukaten op de markt met een te laag gewicht. De
fraude wordt ontdekt, met als gevolg dat de katholieke bevolking, die toch al een
hekel heeft aan joden, het vertrouwen verliest in alle joodse bankiers in Mantua.
De besmetting gaat verder: ook de joodse detailhandel ziet zijn omzet kelderen.
Kortom een vertrouwenscrisis in het betalingsverkeer die overslaat naar de rest
van de economie.

Vorst Francesco Gonzaga, wiens beeltenis de gouden dukaten siert en die zich
letterlijk beschadigd voelt, zou Grazia’s vader ter dood kunnen laten brengen,
maar kiest ervoor de joden deze vertrouwenscrisis op te laten lossen via zelfre-
gulering. De joodse gemeenschap besluit Daniele te excommuniceren. De voor-
malige bankdirecteur mag nooit meer een synagoge in en wordt door zijn
geloofsgenoten verbannen uit zijn woonplaats Ferrara. In ruil daarvoor herwin-
nen de joodse banken en de winkeliers het vertrouwen van het publiek en kan
Ferrara een systeemcrisis, zoals wij dat nu zouden noemen, voorkomen.

Bron: Prast (2004b)



op alles kunnen richten vanwege de grote hoeveelheden informatie die verwerkt
moeten worden (beperkte rationaliteit). Zolang de prestaties bij herhaalde samen-
werking goed zijn (prestatie- en reputatiemechanismen), zal er weinig reden zijn om
de andere partij te wantrouwen. De ‘rationele’ kant van vertrouwen vernauwt zich
als het ware tot de primaire betrouwbaarheid gemeten naar de prestaties. Dit geheel
wordt in stand gehouden, omdat tussen de samenwerkingspartners een eigen stelsel
van informele regels en codes omtrent betrouwbaarheid en vertrouwen ontstaat.
Lorenz (1988) laat bijvoorbeeld zien dat tussen zakenpartners normen ontstaan die
bepalen welk gedrag wel en niet toelaatbaar is en wanneer er sprake is van een schen-
ding van het vertrouwen. Wanneer het vertrouwen niet beschaamd wordt en er dus
een goede reputatie wordt opgebouwd, ontstaat langzamerhand een persoonlijke
band. Vertrouwen als routine, gebaseerd op informele regels en codes voor betrouw-
baar gedrag, reguleert in toenemende mate de economische interacties binnen de
relatie. Het reputatiemechanisme maakt het mogelijk om met impliciete contracten
te werken. Dit betekent een belangrijke verlaging van de transactiekosten. Het repu-
tatiemechanisme zorgt ervoor dat deze impliciete contracten zelfhandhavend zijn,
omdat een zorgvuldig opgebouwde reputatie economische waarde heeft. 

Bedrijven en politieke partijen, worden wel als reputatiedragers aangemerkt. In ver-
gelijking met individuen is het voor hen nog belangrijker om een goede naam te heb-
ben, omdat ze een langere tijdshorizon hebben (in potentie bestaan ze langer), ze
duidelijker herkenbaar zijn (via hun merknamen), vaker transacties plegen en ook
beter in staat zijn om reputaties over te dragen. In lijn hiermee wordt reclame
gebruikt om het (vertrouwen in het) merk te vergroten. Op basis hiervan kunnen
mensen een organisatie of merk vertrouwen zonder dat er persoonlijke ervaring aan
ten grondslag ligt. Consumenten zijn bijvoorbeeld bereid meer te betalen voor een
‘bekend merk’, omdat dit merk hun het vertrouwen geeft dat de kwaliteit goed is en
dat ze met dit merk ‘voor de dag’ kunnen komen (expressieve waarde van vertrou-
wen). Vertrouwen kan trouwe aanhangers (consumer franchise) en ambassadeurs
(mond-tot-mond reclame) voor een organisatie of merk creëren. 

Verdampend vertrouwen
Vertrouwen moet verdiend worden. In een relatie blijkt na enkele transacties of de
andere partij te vertrouwen is (‘bewezen vertrouwen’). Dan ontstaat ook vertrouwen
in toekomstige transacties; op den duur misschien zelfs ‘blind vertrouwen’ in de
andere partij (Poiesz en Van Raaij, 2002). Te veel vertrouwen kan een averechts effect
hebben. Een extreem voorbeeld van bijna blind vertrouwen is het piramidespel, dat
vaak van de grond komt omdat mensen de initiatiefnemer en/of diens eerste klan-
ten kennen en vertrouwen, en zich niet kunnen voorstellen dat hij er met hun geld
vandoor gaat. Als blijkt dat bedrog in het spel is, valt het langzaam opgebouwde ver-
trouwen vaak in één klap weg. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, luidt dan
ook het adagium.
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Dit brengt de noodzaak met zich mee incidenten in de financiële sector tot een
minimum te beperken. Met name in het bankwezen kan een wegvallend vertrouwen,
ook als dat onterecht is, leiden tot grote problemen bij een bank: als klanten uit vrees
voor het omvallen van een bank massaal hun tegoeden opnemen, brengt dit ook een
gezonde bank in liquiditeitsproblemen.  

Ontevredenheid en het wegvallen van vertrouwen ontstaan als de belangen van de
klant worden geschaad. Twee dimensies zijn hier belangrijk volgens de attributie-
theorie (Weiner, 1986): stabiliteit en opzettelijkheid. Als de belangen van de klant in een
incidenteel geval worden geschaad, kunnen consumenten dit nog als een uitzonde-
ring zien (‘instabiel’). Als dit herhaaldelijk gebeurt, gaan consumenten het als een
regel zien (‘stabiel’, structureel) en daalt hun vertrouwen. Als de andere partij de
belangen van de klant onopzettelijk schaadt (‘ze konden het ook niet weten’), is de
schade minder groot dan wanneer de andere partij bewust (‘willens en wetens’) de
belangen van de klant schaadt. De ontevredenheid en daling van het vertrouwen is
het grootst als de belangen van de klant structureel en bewust worden geschaad.

3.2  Onderzoek naar vertrouwen in de zin van trust

Vertrouwen, burgerzin en economische groei
Knack en Keefer (1997) gebruiken de resultaten van enquêtes om de mate van ver-
trouwen en de maatschappelijke normen en waarden in zo’n dertig landen met elkaar
te vergelijken. Zij construeren een vertrouwensindex en een burgerzin-index. De ver-
trouwensindex wordt bepaald door het percentage respondenten dat aangeeft dat de
meeste mensen te vertrouwen zijn op de vraag: vindt u dat over het algemeen de
meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg
kan zijn in de omgang met mensen? De burgerzin-index is gebaseerd op vragen over
de toelaatbaarheid van zwartrijden, belasting ontduiken, misbruik van sociale uitke-
ringen, het houden van geld dat je hebt gevonden, en het niet opgeven van de scha-
de die je een geparkeerde auto hebt toegebracht. Knack en Keefer (1997) laten zien
dat deze variabelen een grote invloed hebben op de groei van het nationale inko-
men. Tien procent meer vertrouwen betekent rond een procent meer economische
groei per jaar en ook het effect van burgermoraal is aanzienlijk. Nederland komt er
in deze studie wat betreft het vertrouwen redelijk goed af, een zevende plaats. Met
de burgerzin is het hier slechter gesteld: we komen niet verder dan een zeventiende
plaats, en laten slechts vier Europese landen achter ons. Dit kan een uiting zijn van
onze tolerantie, die overigens ook als onverschilligheid te bestempelen is, voortge-
komen uit een traditie van burgerlijke ongehoorzaamheid, en/of het resultaat van
een laag niveau van handhaving van regels door de overheid (gedoogbeleid). 

Het verband tussen economische groei en vertrouwen is ook in andere studies aan-
getoond (zie bijvoorbeeld La Porta et al, 1997; Inglehart, 1997; Zak and Knack, 2001).
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Overigens zijn ook studies bekend die het verband tussen vertrouwen en economi-
sche groei betwisten, zoals Helliwell (1996) en Beugelsdijk en Van Schaik (2003). Op
zijn minst lijkt de toevoeging van ontwikkelingslanden noodzakelijk om een posi-
tief verband te kunnen vinden (Björnskov, 2003). Vertrouwen blijkt in ieder geval
een groter effect op economische groei te hebben in de armere landen. Een verkla-
ring hiervoor kan zijn dat vertrouwen een grotere rol in ontwikkelingslanden speelt,
omdat het vooral daar als een substituut fungeert voor ontbrekende of slecht func-
tionerende juridische stelsels en officiële kredietverleners. 

Vertrouwen en maatschappelijk functioneren
La Porta et al (1997) vinden een positief verband tussen vertrouwen en de effectivi-
teit van het overheidsbeleid. Vertrouwen meten zij met de hierboven genoemde ver-
trouwensvraag en voor hun maatstaf van overheidseffectiviteit gebruiken zij de resul-
taten van een survey onder investeerders. De maatstaf is daarbij opgebouwd uit de
efficiëntie van het juridische systeem, de mate van corruptie, de kwaliteit van de
bureaucratie en de belastingmoraal. Een hoger vertrouwen correspondeert ook met
andere elementen die een teken zijn van een goed functionerende samenleving, zoals
de kwaliteit van de infrastructuur, de sterfte onder pasgeborenen en het scholings-
niveau. Dit verband tussen vertrouwen en maatschappelijk functioneren is in lijn
met de eerdere bevindingen van Putnam (1993) over de verschillen tussen het effi-
ciënt werkende en met hoog sociaal kapitaal gezegende Noord-Italië en het slecht
functionerende Zuid-Italië dat laag scoort op indicatoren van sociaal kapitaal.

Vertrouwen en bedrijfsomvang
In zijn boek over vertrouwen poneert Fukuyama (1995) de hypothese dat het verband
tussen vertrouwen en economische welvaart onder andere loopt via de mate waarin
samenlevingen in staat zijn grote bedrijven voort te brengen. Volgens Fukuyama is
de wereld te verdelen in landen waarin de mensen een laag vertrouwen hebben in
‘vreemden’ en landen met een hoog vertrouwen. In laag-vertrouwenlanden zijn men-
sen familiegericht: ze vertrouwen alleen mensen van hun eigen familie en naaste
vrienden. In dit type samenleving zijn de meeste bedrijven familiebedrijven, waar de
topposities voor de familieleden zijn gereserveerd. Wanneer jongere generaties de
wil of de capaciteiten missen om het (groeiende) bedrijf te leiden, hindert dit de ont-
wikkeling van de onderneming. In hoog-vertrouwensamenlevingen worden door de
ondernemingen ‘vreemden’ op management- en stafposities aangenomen, wat het
de organisatie mogelijk maakt te groeien. Vertrouwen in vreemden vormt hier een
substituut voor de familiebanden als coördinatiemechanisme. Empirisch onderzoek
van La Porta et al (1997) bevestigt deze theorie.

Vertrouwen en internationale handel
Mosch (2004) laat zien dat hoe meer vertrouwen er bestaat tussen landen onderling,
des te meer handel ze met elkaar drijven. Hij inventariseerde, op basis van bestaand
materiaal, zoals de Eurobarometer, het vertrouwen van landen in elkaar. De gebruik-
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te gegevens zijn op zichzelf al interessant. Zo blijkt dat de bevolking van Italië meer
vertrouwen heeft in andere landen dan dat andere landen vertrouwen hebben in
Italië. Datzelfde geldt voor Zweden, het Verenigd Koninkrijk, Finland, Frankrijk en
Ierland. Het omgekeerde is het geval voor Griekenland, Portugal, Duitsland en
Luxemburg. Voor Nederland houden de twee variabelen elkaar in evenwicht: wij ver-
trouwen andere landen ongeveer net zo als zij ons vertrouwen. Van de 15 oude eu-
landen worden Griekenland en Italië het minst betrouwbaar geacht. Interessant is
ook de bevinding dat van de onderzochte landen de nieuwkomers binnen de Euro-
pese Unie nog het minst worden vertrouwd door de rest van de wereld. Mosch ver-
klaart handelsstromen tussen twee landen met behulp van een econometrische ana-
lyse waarin naast de gebruikelijke variabelen ook een vertrouwensindicator is
toegevoegd. Hij concludeert dat een kleine stijging van het onderlinge bilaterale ver-
trouwen tot een aanzienlijke stijging van de handel tussen twee landen leidt. 

Intermenselijk vertrouwen en vertrouwen in instituties
Onderzoek naar de wisselwerking tussen intermenselijk vertrouwen en vertrouwen
in instituties laat een duidelijk verband tussen deze twee variabalen zien. Wij vinden
dit ook in ons onderzoek naar de individuele determinanten van het vertrouwen in
instituties in Nederland (zie hoofdstuk 6). De vraag is hierbij wat oorzaak en wat
gevolg is. Sommige onderzoekers, zoals Putnam (1993) concluderen, dat in landen
waarin mensen veel vertrouwen in elkaar hebben, er een sterke prikkel is om ook de
instituties tot betrouwbaar gedrag te dwingen. Volgens deze bottom-upbenadering
zullen in zo’n type samenleving onbetrouwbare instituties snel ontmaskerd worden,
en worden corrupte of jokkende politici minder snel herkozen. Het gevolg is dat de
betrouwbaarheid van en het vertrouwen in instituties en de politiek toenemen.
Anderen zijn van mening dat het oorzakelijke verband juist omgekeerd is (Luhmann,
1979). Dat is de top-downbenadering. Als mensen er op rekenen dat de instituties in
hun land betrouwbaar zijn, hebben ze alle reden om elkaar meer te vertrouwen.
Immers, als de mensen om je heen je bedriegen, is er in elk geval een betrouwbare
instantie waarbij je je recht kunt halen. Dat beperkt de mogelijkheden voor bedrie-
gers. Hebben mensen daarentegen het gevoel dat de wet niet aan hun kant staat, dan
is er ook minder reden om zich er zelf aan te houden.9

Volgens Rose-Ackerman (2001) is er tussen instituties vertrouwen en is intermense-
lijk vertrouwen geen eenrichtingsverkeer, maar een wisselwerking. Dat betekent dat
het vertrouwen in een samenleving in een opwaartse of neerwaartse spiraal kan
komen. Een corrupt of incompetent strafrechtsysteem staat onbetrouwbare lieden
toe om, bijvoorbeeld via chantage, hun zin te krijgen en rijk te worden. Denk aan de
praktijken van de maffia.10 Misdaad loont in zo’n samenleving, en intermenselijk ver-
trouwen wordt schaars. Dat leidt er vervolgens toe dat het vertrouwen in de institu-
ties verder afneemt. Die worden immers gerund door mensen en mensen kun je niet
vertrouwen. Toch zit de praktijk ingewikkelder in elkaar. Zo is in Rusland en de
Oekraïne het intermenselijk vertrouwen groot, maar worden bijna alle instituties

34



gewantrouwd. Daarentegen hebben mensen in Roemenië en Bulgarije weinig ver-
trouwen in elkaar, maar vinden ze sommige publieke instituties juist wel betrouw-
baar. Een andere stroming in de literatuur betwijfelt zelfs het belang van (vertrou-
wen in) instituties, zoals het juridische systeem, voor het vertrouwen tussen mensen.
Macaulay (1963) en Beale and Dugdale 1975) betogen op grond van empirisch onder-
zoek, dat de meeste zakelijke relaties weliswaar vaak beginnen met het opstellen van
een overeenkomst op hoofdlijnen, maar dat na het opstellen van dit eerste contract
hier nauwelijks meer naar wordt gekeken. De overeenkomst wordt zelden bijgewerkt
wanneer de relatie zich ontwikkelt, en wordt pas uit het archief opgedoken wanneer
het te laat is. Hier liggen praktische redenen aan ten grondslag, zoals het gegeven dat
het opstellen en afdwingen van contracten een dure en tijdrovende bezigheid is.
Belangrijker is echter, dat het opstellen en minutieus bijwerken van een contract als
een teken van wantrouwen kan worden opgevat, terwijl een gang naar de rechter het
definitieve einde van de samenwerking en wederzijds vertrouwen betekent. Al met
al bevat de wisselwerking tussen intermenselijk en institutioneel vertrouwen dus
zowel elementen van substitutie en complementariteit. Het onderling aanvullende
karakter lijkt evenwel de overhand te hebben, zoals ook blijkt uit onze bevindingen
in hoofdstuk 6.

Vertrouwen, economische groei en geluk
Björnskov (2003) construeert een indicator van maatschappelijk kapitaal die is
samengesteld uit drie indicatoren. Ten eerste de variabele intermenselijk vertrouwen
die ook in de studie van Knack en Keefer (1997) is gebruikt. De tweede variabele is
het percentage van de bevolking dat deelneemt aan het maatschappelijke leven. De
derde component van de index van sociaal kapitaal is de mate waarin mensen den-
ken dat hun samenleving vrij is van corruptie. Björnskov (2003) laat zien dat zijn
index van sociaal kapitaal niet alleen bijdraagt aan hogere economische groei, maar
daarbovenop het geluk van de bevolking doet toenemen. Helaas blijft dit effect
beperkt tot de happy few, want er zijn maar weinig landen waar zo veel maatschap-
pelijk kapitaal aanwezig dat het een effect heeft op het geluksgevoel van een groot
deel van de bevolking.

Financieel alfabetisme en vertrouwen
Er komen steeds meer aanwijzingen, dat financieel analfabetisme onder consumen-
ten wijdverbreid is (Prast, 2005a; Lusardi, 2004). Niet alleen heeft dit ongunstige
effecten op de individuele financiële planning, ook blijkt vertrouwen in (financiële)
instituties positief samen te hangen met financiële geletterdheid. De link tussen deze
twee variabelen wordt gevormd door het feit dat financieel alfabetisme het zelfver-
trouwen blijkt te bevorderen. Dat leidt er op zijn beurt toe dat het individu zichzelf
in staat acht financiële instituties en producten op hun merites te beoordelen
(Schürz en Weber, 2003). Hier ligt overigens het gevaar van zelfoverschatting op de
loer (Prast, 2004a). 

35

Vertrouwen, Cement van de Samenleving en Aanjager van de Economie



3.3  Samenvatting

Vertrouwen in de zin van trust hangt samen met een (positieve) verwachting van het
toekomstige gedrag van anderen. Zowel wanneer het om vertrouwen in andere men-
sen als formele instituties gaat, zijn twee aspecten van belang voor de perceptie van
betrouwbaarheid: deskundigheid en intentie. Daarbij geldt dat het moeite kost om
vertrouwen op te bouwen, maar dat slechts een paar misstappen het vertrouwen kun-
nen verbreken. Met vertrouwen moet dus voorzichtig worden omgegaan. Een goe-
de reputatie - vertrouwd worden - vormt immers een kostbaar bezit voor individu-
en, ondernemingen en organisaties, omdat het hun handelen vergemakkelijkt en
effectiviteit vergroot. In het algemeen is vertrouwen van belang, omdat het een posi-
tieve invloed op de werking van economie en maatschappij. Het functioneert name-
lijk als een coördinatiemechanisme voor gedrag zodat samenwerking wordt bevor-
derd en transactiekosten worden verlaagd. De empirische literatuur toont dan ook
positieve verbanden tussen het niveau van vertrouwen in een samenleving (sociaal
kapitaal) en tal van economische en maatschappelijke vormen van succes. Hoe het
met dit vertrouwen in Nederland is gesteld, is het onderwerp van het volgende
hoofdstuk.
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4  Vertrouwen in Nederland in historisch en
internationaal perspectief

4.1  Inleiding

In hoofdstuk 2 (Figuur 2.1) werd de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen
in Nederland zoals gemeten door het cbs gepresenteerd. In dit hoofdstuk gaan wij
nader in op de feitelijke ontwikkeling van consumentenvertrouwen en vertrouwen
in instituties in Nederland, waarbij wij deze in internationaal perspectief plaatsen.
We maken daarbij mede gebruik van de resultaten van peilingen met het dnb House-
hold Survey (dhs) via het CenterPanel. Dit zijn peilingen onder een representatieve
steekproef van de bevolking in Nederland van 16 jaar en ouder. Deelnemers aan deze
periodieke peiling maken deel uit van een panel en kunnen thuis via een pc inlog-
gen en de vragenlijst beantwoorden. Allereerst gaan wij in op vormen van confiden-
ce, zoals het consumentenvertrouwen in Nederland tegen de achtergrond van de ont-
wikkeling daarvan in de ons omringende landen (paragraaf 4.2). Daarnaast besteden
wij aandacht aan het beleggervertrouwen in Nederland. Vervolgens bespreken wij
uitingen van trust. We bezien het intermenselijk vertrouwen en het vertrouwen in
een aantal maatschappelijke instituties en de ontwikkeling daarvan in de tijd (sinds
1981) (paragraaf 4.3). In een apart hoofdstuk (hoofdstuk 5) gaan wij, gezien het belang
hiervan voor dnb, nader in op het vertrouwen in de financiële sector en het toezicht
daarop, in de euro en in het betalingsverkeer in Nederland. 

4.2  Ontwikkelingen in confidence: consumenten- en beleggersvertrouwen

Consumentenvertrouwen
Volgens het cbs (2005) zijn consumenten structureel pessimistisch over de econo-
mie. Sinds het vertrouwen maandelijks wordt gemeten, dat wil zeggen sinds 1986, is
het aantal pessimisten gemiddeld iets groter dan het aantal optimisten. De gemid-
delde waarde van het consumentenvertrouwen komt uit op -3. Het is vooral het alge-
meen economische klimaat waar consumenten structureel somber over zijn: een
gemiddelde waarde sinds 1986 van -11. De eigen financiële situatie en vooruitzichten
zijn de afgelopen twintig jaar daarentegen gemiddeld positief gewaardeerd. Deze
bevindingen lijken enigszins op die van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat in 2003
constateerde, dat de houding van de gemiddelde Nederlander toen was te omschrij-
ven als: ‘met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’, en die houding twee jaar
later opnieuw bevestigd zag (scp 2003, 2005). 
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Figuur 4.1  geeft voor de afzonderlijke deelvragen en de totaalindex de gemiddelde
waarde in de periode 1986 tot augustus 2005. 

In internationaal perspectief is het niveau van het consumentenvertrouwen in
Nederland zeker niet ongunstig (zie Figuur 4.2). Wat echter opvalt, is dat de relatief
gunstige positie die Nederland sinds 1986 had en die tussen 1995 en medio 2000 ste-
viger werd, sinds 2001 zo goed als verdwenen is. Dat maakt het des te belangrijker
om het consumentenvertrouwen en de determinanten daarvan nader te analyseren. 

Eerder onderzoek (dnb, 2005a) laat zien, dat de eigen financiële positie, zoals het
eigen vermogen en het woningbezit, weinig invloed heeft op het individuele ver-
trouwen in de economische ontwikkeling. dnb concludeert dan ook: ‘Blijkbaar laten
mensen de inschatting van hun financiële toekomst meer afhangen van de algeme-
ne economische situatie dan van hun eigen vermogenspositie.’ Ook dat is aanleiding
om nader te onderzoeken waar die inschatting van de economische situatie dan wel
van afhangt.

Om het vertrouwen in de economische situatie te peilen hebben wij in de dhs de
volgende vraag voorgelegd:

‘Hoe beoordeelt u momenteel de economische situatie in Nederland?’ 
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Hoewel niet identiek aan het consumentenvertrouwen zoals gemeten door het cbs
of Eurostat, is het antwoord op deze vraag een benadering van het vertrouwen dat
mensen hebben in de ontwikkeling van de Nederlandse economie. De antwoorden
die gegeven konden worden waren heel ongunstig, ongunstig, neutraal, gunstig en
heel gunstig. Uit de beantwoording van deze vraag naar het vertrouwen in de Neder-
landse economie komt het beeld naar voren zoals geschetst in Figuur 4.3.

Figuur 4.3 laat duidelijk zien hoe ongunstig Nederlanders oordelen over de econo-
mische situatie in Nederland. Er is niemand die een heel gunstig oordeel heeft,
slechts 6 procent heeft een gunstig oordeel, 29 procent is neutraal en 55 respectieve-
lijk 8 procent kijkt ongunstig of heel ongunstig tegen de economie aan. In hoofdstuk
6 gaan wij in op de variabelen die, op individueel niveau, het economische vertrou-
wen van de burger beïnvloeden. 

Beleggervertrouwen
Naast consumentenvertrouwen is ook beleggervertrouwen een vorm van confidence.
Via de Postbank Beleggers Barometer (pbb) wordt vanaf september 2002 maandelijks
het vertrouwen van de Nederlandse particuliere belegger gemeten. Deze barometer
is door de Postbank ontwikkeld in samenwerking met Th.B.C Poiesz en W.F. van
Raaij van de Universiteit van Tilburg. De pbb is gebaseerd op een aantal enquête-
vragen over vertrouwen die sterk lijken op de vragen die het cbs stelt bij het meten
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van het consumentenvertrouwen, aangevuld met een aantal vragen die specifiek zijn
voor beleggers. Dit betreffen vragen ten aanzien van de waarde van de eigen beleg-
gingsportefeuille, de verwachte ontwikkeling van de aex en of het een gunstig
moment is om risicovol of juist behoudend te beleggen. Tussen de pbb en de aex
bestaat een vergelijkbaar patroon van stijgingen en dalingen. De correlatie bedraagt
0,75, waarbij de pbb de aex overigens beter blijkt te voorspellen dan de vertraagde
aex de pbb voorspelt.

De pbb geeft aan dat het beleggervertrouwen tussen september 2002 en mei 2003
negatief (pessimistisch) was, maar daarna steeg en gedurende de periode juni 2002
tot augustus 2005 positief (optimistisch) was. Nederlandse particuliere beleggers zijn
nu dus veel positiever over de economie dan consumenten. Mannelijke beleggers
zijn hierbij optimistischer zijn dan vrouwelijke beleggers, grote beleggers (meer dan
eur 100.000 aan belegd vermogen) optimistischer dan kleine beleggers (minder dan
eur 5000 aan belegd vermogen), beleggers met veel transacties optimistischer dan
beleggers met weinig transacties; mensen met veel interesse voor beleggen optimis-
tischer dan mensen met weinig interesse, beleggers met een hoog vrij-besteedbaar
inkomen optimistischer dan mensen met een laag inkomen, en beleggers die alles
zelf doen optimistischer dan beleggers die hun beleggingen aan een ander (bank,
fonds) uitbesteden. 

Bij Postbankklanten is ook nagegaan of er een relatie bestaat tussen de pbb en het
beleggersgedrag voor de periode september 2002 - november 2003. De relatie tussen
de pbb en het aankoopbedrag per maand blijkt sterker te zijn dan de relatie tussen de
pbb en het verkoopbedrag. Beleggers reageren op veranderend vertrouwen in de eer-
ste plaats met hun aankopen, en in mindere mate met hun verkopen van aandelen.
Dit is verklaarbaar met het dispositie-effect en verlies-aversie (Thaler, 1985, Prast
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2005a) . Beleggers zijn traag met het verkopen van verliesgevende aandelen, omdat ze
dan hun verlies moeten nemen en moeten toegeven een minder goede aankoop te heb-
ben gedaan. Ze wachten liever tot het verliesgevende aandeel weer de waarde van het
aankoopbedrag heeft bereikt (als deze waarde berhaupt bereikt wordt). De theorie van
mental accounting verklaart dat beleggers een aandeel als een account zien dat ze niet
graag met verlies afsluiten. Een toenemend vertrouwen leidt tot het aankopen van aan-
delen en het openen van nieuwe accounts in de termen van de mental accounting.  

4.3  Ontwikkelingen in trust: intermenselijk en institutioneel vertrouwen 

Sinds 1981 doet de Sociale Faculteit van de Universiteit van Tilburg onderzoek naar
opvattingen en waarden, waaronder vertrouwen, in Nederland. Dit onderzoek maakt
deel uit van een internationale doorlopende studie (Value Survey) die erop gericht
is te onderzoeken hoe maatschappelijke, politieke, economische en culturele opvat-
tingen tussen landen verschillen, en hoe zij veranderen onder invloed van de eco-
nomische en technologische ontwikkeling. Het gaat om een peiling onder een steeds
wisselende representatieve steekproef van circa 1000 personen. Het laatste onderzoek
door de Sociale Faculteit vond plaats in 2000 en werd gerapporteerd in 2005 (Hal-
man, Luijkx en Van Zundert, 2005). Om de ontwikkeling in Nederland sindsdien te
schetsen hebben wij in juli en augustus 2005 aan het Center panel een aantal vragen
voorgelegd op het gebied van vertrouwen die identiek zijn aan de vragen uit het
Value Survey. Daarbij moet bedacht worden, dat de resultaten van de Value Survey
en de dnb Household Survey om een aantal redenen niet helemaal vergelijkbaar zijn.
Ten eerste is het Value Survey gebaseerd op face-to-face gesprekken, terwijl het dnb
Household Survey gebruik maakt van beantwoording via Internet. Uit onderzoek is
bekend, dat dit laatste type onderzoek te prefereren is omdat het anoniemer is en
zodoende minder leidt tot ‘politiek correcte’ antwoorden (Chang en Krosnick 2003a,
2003b). In de tweede plaats is het dhs iets anders van samenstelling, het gemiddelde
opleidingsniveau van de deelnemers aan het panel is wat hoger dan van die aan het
Value Survey. Bij het interpreteren van de uitkomsten moeten deze verschillen in
het achterhoofd gehouden worden. 

Intermenselijk vertrouwen
Om het intermenselijke vertrouwen te meten is in lijn met de eerdere onderzoeken
de volgende vraag gesteld: 

’Vindt U dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt U dat men
niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?’

Figuur 4.4 laat zien hoe het percentage mensen dat vindt dat over het algemeen de
meeste mensen wel te vertrouwen zijn zich heeft ontwikkeld in de tijd. Daaruit blijkt,
dat het interpersoonlijke vertrouwen in Nederland in de afgelopen 25 jaar is geste-
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gen: van rond 45 procent in 1981 naar bijna 70 procent in 2005. Dit is goed nieuws,
en toch willen wij er een kanttekening bij plaatsen. Uit internationaal vergelijkend
onderzoek blijkt namelijk ook, dat Nederland slecht scoort op de burgerzin index,
die meet in hoeverre mensen het doorrijden na een ongeval, ontduiken van de belas-
tingen, zwartrijden op de tram en misbruik van sociale uitkeringen afkeuren (Knack
en Keefer, 1997). Dit werpt de vraag op of Nederlanders misschien meer vertrouwen
hebben in elkaar omdat ze het van zichzelf en elkaar niet zo erg vinden om sommi-
ge regels te ontduiken. Hoe dat ook zij, later (hoofdstuk 6) zullen we zien dat deze
variabele een factor van belang is bij het verklaren van vertrouwen in instituties in
ons land.

Uit een internationale vergelijking over 2000 blijkt, dat Nederland het ook in inter-
nationaal opzicht goed doet als het gaat om intermenselijk vertrouwen. Figuur 4.8
geeft een internationale vergelijking van het intermenselijke vertrouwen van de men-
sen in de landen van de Europese Unie (inclusief nieuwkomers) in 2000. Daaruit
blijkt dat Nederland toen op de derde plaats eindigde wat betreft het intermenselij-
ke vertrouwen. Het percentage intermenselijk vertrouwen is bij ons zelfs nagenoeg
het dubbele van het eu-gemiddelde. Opvallend in Figuur 4.5 is ook, dat slechts een
viertal eu-landen behoren tot wat we de happy few zouden kunnen noemen: naast
Nederland heeft alleen Denemarken, Zweden en Finland een bevolking waarvan
meer dan de helft vindt, dat anderen over het algemeen te vertrouwen zijn.  

Vertrouwen in instituties
Om het vertrouwen in een aantal instituties in ons land te meten is de volgende vraag
gesteld:
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Hoeveel vertrouwen heeft u in (betreffende institutie)?. Er waren vier antwoorden mogelijk: heel
veel vertrouwen; tamelijk veel vertrouwen; niet zo veel vertrouwen, en helemaal geen vertrouwen.

Figuur 4.6 geeft een overzicht van de ontwikkeling van het vertrouwen in Nederland
in het parlement sinds 1981. Daaruit blijkt, dat het percentage Nederlanders dat ver-
trouwen heeft in het parlement in 2005 lager was dan in de eerdere peilingen: slechts
één op de drie Nederlanders zei in 2005 tamelijk veel, dan wel heel veel vertrouwen
in het parlement te hebben. Opvallend is ook het hoge percentage, in 2005, dat zegt
helemaal geen vertrouwen in het parlement te hebben: met bijna 20 procent is dat
een verviervoudiging ten opzichte van 1999/2000, en een verdubbeling ten opzich-
te van 1981.11 Ook hier geldt, dat we rekening moeten houden met een vertekening
doordat het dnb Household Survey een andere aanpak (Internet, anoniem, panel)
en iets andere samenstelling heeft (gemiddeld iets hoger opgeleid) dan de Value Sur-
vey. Het Sociaal Cultureel Planbureau (2005) constateert overigens, dat het percen-
tage Nederlanders dat vertrouwen heeft in het kabinet tussen 2000 en 2004 is gedaald
van 75 procent naar 48 procent. Uit internationaal vergelijkend onderzoek blijkt dat
het vertrouwen van burgers in de politiek in Europa kleiner is dan dat in Canada en
de Verenigde Staten. Teulings, Bovenberg en Van Dalen (2005) concluderen dan
ook: ‘Europeanen mogen dan bang zijn voor Amerikaanse toestanden, de Amerika-
nen zelf zijn dat klaarblijkelijk minder.’ 

43

Vertrouwen, Cement van de Samenleving en Aanjager van de Economie

Denem
arken

Zw
eden

Nederland
Finland
Duitsland
Ierland
Spanje
Oostenrijk
Italië
België
Groot Brittannië

Lithouw
en

Luxem
burg

Tsjechië
Estland
Griekenland

Hongarije
Slow

enië
Frankrijk
M

alta
Polen
Letland
Slow

akije
Portugal
Gem

iddeld

0

10

20

30

40

50

60

70

Figuur 4.5  Intermenselijk vertrouwen (2000)
Percentage mensen per land dat vindt dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn
(2000)



Wij hebben ook gevraagd naar het vertrouwen in de politie. De reden is, dat wij
nieuwsgierig zijn naar de vraag of het gedaalde vertrouwen in het parlement mogelijk
een reflectie is van een algehele afname van het vertrouwen in gezagsdragers. Zoals
blijkt uit Figuur 4.7 is, ondanks discussie over een gebrek aan vertrouwen in de
veiligheid in Nederland, het vertrouwen in de politie in Nederland tussen 1981 en 2000
slechts licht gedaald, en de peiling met het dnb Household Survey laat zelfs een stij-
ging zien in 2005 ten opzichte van 2000. Mogelijk ervaart de burger de politie als een
institutie die dichterbij is dan de politiek of de eu. Dat zou kunnen betekenen dat de
campagne ‘meer blauw op straat’ haar sporen heeft nagelaten. Een andere mogelijk-
heid is dat het optreden van de politie als voorspelbaar en consistent wordt gezien.
Bij lichte snelheidsovertredingen wordt dat misschien niet door iedereen als prettig
ervaren, maar voorspelbaarheid en consistentie in gedrag dragen wel bij aan de
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betrouwbaarheid. In een internationale vergelijking met de andere landen van de eu
scoorde Nederland in 2000 wat betreft het vertrouwen in de politie gemiddeld. 

Het huidige kabinet heeft verregaande wijzigingen aangekondigd en doorgevoerd in
de sociale zekerheid. Dat heeft geleid tot een sterke daling van het vertrouwen daar-
in, zoals blijkt uit Figuur 4.8: het percentage Nederlanders dat zegt heel veel of tame-
lijk veel vertrouwen te hebben in de sociale zekerheid nam af van rond 60 procent
in 2000 naar rond 25 procent in de zomer van 2005. 

De European Value Survey peilt sinds 1990 het vertrouwen in de Europese Unie (eu).
Zoals uit Figuur 4.9 blijkt, is dit vertrouwen in het laatste decennium van de vorige
eeuw fors gedaald, en de dhs peiling laat een verdere afname zien. 
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Uit een internationale vergelijking blijkt, dat het vertrouwen van Nederlanders in de
eu niet alleen in absolute maar ook in relatieve zin laag is. Nederland had in 2000 in
vergelijking met de bevolking van de andere landen die van het begin af aan deel uit-
maakten van de Europese Unie (eu) en haar voorlopers het minste vertrouwen in de
eu (Halman, Luijkx en Van Zundert, 2005).12

In aanvulling op de bovenstaande vragen over het vertrouwen in instituties hebben
wij aan het dhs panel de volgende vraag gesteld op het gebied van vertrouwen in de
zin van trust: 

Heeft u vertrouwen in de integriteit van het bedrijfsleven in Nederland?

De vraag naar het oordeel over de integriteit van het bedrijfsleven is van belang
gezien de boekhoud- en overige schandalen (bouwfraude, handel met voorkennis,
aandelenlease) van de afgelopen jaren. In hoofdstuk 2 bleek dat het oordeel over het
vertrouwen in de economie (consumentenvertrouwen) niet alleen van rationeel-eco-
nomische factoren afhankelijk is. Een eventueel effect van twijfel aan de integriteit
van het bedrijfsleven is niet op voorhand uit te sluiten. 

Bijna één op de vijf Nederlanders oordeelt negatief of zeer negatief over de integri-
teit van het bedrijfsleven, rond de helft is neutraal en minder dan één op de drie
Nederlanders heeft een (zeer) positief oordeel (zie Figuur 4.10).

4.4  Samenvatting

Nederlanders zijn structureel pessimistisch over de economie in het algemeen, maar
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optimistisch over de eigen financiële situatie, zo blijkt uit analyse van het consumen-
tenvertrouwen. Met mij gaat het goed, maar met ons gaat het slecht, lijkt de burger te
zeggen. Met beleggers gaat het in elk geval beter, althans de index voor beleggersver-
trouwen laat zien dat Nederlandse particuliere beleggers positiever over de economie
zijn dan consumenten. Een gemengd beeld is ook te zien bij de ontwikkeling van de
trust-indicatoren. Nederlanders hebben wel een (internationaal) hoog en nog steeds
stijgend vertrouwen in medemensen, maar het vertrouwen in instituties en grotere ver-
banden brokkelt af, met name waar het vertrouwen in de politiek betreft. 
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5  Vertrouwen in de financiële sector en het
toezicht daarop, het betalingsverkeer en de
euro

5.1  Inleiding

In dit hoofdstuk gaan wij uitgebreid in op vertrouwen voorzover dat direct raakt aan
de taken van dnb. Achtereenvolgens besteden wij aandacht aan het vertrouwen in
de financiële sector en het toezicht daarop, het betalingsverkeer en de euro. Wij base-
ren ons daarbij wederom op de enquêtes met het Center Panel, gehouden eind
2003/begin 2004 en in de zomer van 2005. Daarbij komen zowel het vertrouwen van
de bevolking als geheel, als de individuele determinanten daarvan aan de orde.

5.2 Vertrouwen in de financiële sector en het toezicht daarop

Het bewaken van de gezondheid van financiële instellingen en van de financiële sta-
biliteit zijn twee van de hoofdtaken van dnb. Daarom gaan wij hier in op het ver-
trouwen van Nederlanders in de financiële instellingen – banken, pensioenfondsen
en verzekeringsmaatschappijen - en in de financiële sector als geheel. Deze paragraaf
presenteert en analyseert de resultaten van recent onderzoek naar vertrouwen in de
financiële sector onder de Nederlandse bevolking. De peiling vond plaats in decem-
ber 2003/januari 2004 en had ten doel na te gaan in welke mate de Nederlandse
bevolking vertrouwen heeft in financiële instellingen en het toezicht daarop in
Nederland, en welke persoonskenmerken van invloed zijn op dit vertrouwen. Het
gaat hier om het geloof in de gezondheid van financiële instituties en de betrouw-
baarheid en integriteit van de personen die daaraan leiding geven, en om het ver-
trouwen in de kwaliteit van het toezicht daarop zoals uitgeoefend door dnb, met
andere woorden om vertrouwen in de zin van trust. 

Allereerst zullen de resultaten op geaggregeerd niveau aan de orde komen, daarna
volgt een nadere analyse waarin de mate van vertrouwen wordt gerelateerd aan objec-
tieve individuele persoonskenmerken zoals opleiding, inkomen, leeftijd en sociale
klasse, en aan subjectieve kenmerken, zoals de mate waarin mensen vertrouwen heb-
ben in anderen in hun omgeving. 

Vertrouwen in banken, levensverzekeraars en pensioenfondsen
Uit de peiling met het dhs uit december 2003/januari 2004 blijkt, dat ruim 90 pro-
cent van de bevolking vertrouwen heeft in het bankwezen in zijn totaliteit in Neder-
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land. Vijftien procent had in het jaar voorafgaand aan de peiling wel eens gedacht
aan de mogelijkheid dat banken in Nederland failliet zouden kunnen gaan. Rond de
helft van de Nederlandse bevolking heeft er volledig vertrouwen in dat hun eigen bank
te allen tijde in staat is hun geld uit te betalen. (Figuur 5.1). Nog eens 45 procent heeft
daar overwegend vertrouwen in. Ook het vertrouwen in levensverzekeraars is groot
(Figuur 5.2) Houders van een levensverzekering hebben er in overgrote meerderheid
(93%) volledig of overwegend vertrouwen in dat hun verzekeraar in de toekomst het
geld zal uitbetalen. 

Het vertrouwen in pensioenfondsen in Nederland is lager (Figuur 5.3). Weliswaar heb-
ben toekomstige pensioengerechtigden er overwegend vertrouwen in (74%) dat hun
pensioenfonds te zijner tijd het pensioen zal kunnen uitbetalen, maar meer dan één op
de drie werknemers aangesloten bij een pensioenfonds heeft in 2003 getwijfeld of zijn
pensioenfonds aan de verplichtingen kon voldoen. Zoals wij later zullen zien hangt het
vertrouwen in pensioenfondsen samen met leeftijd: hoe ouder, des te minder twijfel.

Al met al is het vertrouwen in financiële instellingen dus groot. Toch had 7 procent
van de ondervraagden in het jaar 2003 wel eens getwijfeld of hun bank(en) in staat
was (waren) hun geld uit te betalen. Van deze groep heeft 17 procent (dat is van de
totale bevolking 1,4%) actie ondernomen door zijn geld bij een andere bank onder
te brengen. Eén op de vijf twijfelaars heeft informatie ingewonnen, maar het geld
laten staan. Van de mensen die niet hebben getwijfeld zegt 62 procent dat zij, bij twij-
fel naar aanleiding van informatie of geruchten over de betrouwbaarheid van de
eigen bank, het geld van de bank zouden halen. Dat suggereert, dat een wegvallen
van het vertrouwen in de eigen bank grote effecten zou kunnen hebben, in de vorm
van een stormloop op de bank. Dat geldt al bij een vermoeden van onbetrouwbaar-
heid, waarmee het vertrouwen in banken een kwetsbare variabele is. Er is hier wel
een kanttekening op haar plaats, want het is bekend dat er meestal een verschil is tus-
sen voorgenomen en feitelijk activisme, kortom het is de vraag of zoveel mensen
inderdaad actie zouden ondernemen. 

Wij hebben de volgende vraag over het vertrouwen in de deskundigheid en integri-
teit van bestuurders van financiële instellingen in de peiling opgenomen:

Heeft u vertrouwen in de deskundigheid en integriteit van de bestuurders van financiële instel-
lingen?

Uiteraard is deze vraag extra van belang voor dnb, al was het maar vanwege de toe-
zichttaak van dnb en de toetsing van financiële bestuurders die dnb in het kader daar-
van verricht. De deskundigheid en integriteit zijn een voorwaarde voor banken voor
het verkrijgen of behouden van een vergunning om het bankbedrijf te mogen uit-
oefenen. Dat is anders voor bestuurders van niet-financiële instellingen: er is geen
instantie die hierop toezicht uitoefent. Dat heeft uiteraard te maken met het feit dat
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het financiële systeem te beschouwen is als het hart- en vaatstelsel van de economie.
Van de Nederlanders heeft 45 procent een redelijk of groot vertrouwen in de des-
kundigheid en integriteit van de bestuurders van financiële instellingen (Figuur 5.4).
Een grote groep is neutraal (41%) of heeft geen mening (6%), en slechts 8 procent
beschouwt financiële bestuurders als ondeskundig en/of niet integer. Dit oordeel
over de bestuurders in de financiële sector steekt gunstig af bij dat over de integriteit
van het bedrijfsleven, want maar liefst een op de vijf Nederlanders twijfelt aan de
integriteit van het bedrijfsleven in het algemeen (zie het vorige hoofdstuk). 

Besmetting via het vertrouwenskanaal
Eén op de drie Nederlanders zou gaan twijfelen over de eigen bank als er informatie
of geruchten zijn die aanleiding geven tot twijfel over andere banken. Dat is het
besmettingsgevaar via het vertrouwenskanaal, en het is blijkbaar aanzienlijk. Van de
twijfelaars zou 12 procent (dat is 4% van alle rekeninghouders) het geld zeker of
hoogstwaarschijnlijk van de bank halen. Ruim 70 procent zou informatie inwinnen
bij de eigen bank of bij de overheid. 

De structuur van de Nederlandse financiële sector wordt, althans voor het bankwe-
zen, gedomineerd door financiële conglomeraten (fico’s), dat wil zeggen instellin-
gen die zowel een bancaire als een verzekeringstak omvatten. Uit onze peiling blijkt
dat deze instellingen gevoelig zijn voor besmettingsgevaar via het vertrouwenska-
naal: als één van de bedrijfsonderdelen van een financieel conglomeraat, bijvoor-
beeld de verzekeringstak, in problemen zou geraken, zou 56 procent van de bevol-
king zeker of waarschijnlijk gaan twijfelen over de gezondheid van de instelling als
geheel, dus inclusief het bancaire gedeelte. Dit is van belang omdat bancaire tegoe-
den zonder vertraging kunnen worden opgevraagd, waarna de bankverzekeraar in
liquiditeitsproblemen kan komen. 
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Belang van en vertrouwen in het toezicht op de financiële sector
Eén van de manieren om het vertrouwen in financiële instellingen te handhaven is
adequaat toezicht op de financiële sector. Dit toezicht is een van de hoofdtaken van
de Nederlandsche Bank. Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking,
namelijk rond 90 procent, is van mening dat toezicht op banken, pensioenfondsen
en (levens)verzekeraars in Nederland noodzakelijk is. Het vertrouwen in de Neder-
landsche Bank, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de gezondheid van alle
financiële instellingen en het bewaken van de financiële stabiliteit, is groot: één op
de vijf Nederlanders heeft zeer veel vertrouwen, drie op de vijf Nederlanders hebben
tamelijk veel vertrouwen in dnb (zie Figuur 5.5). Dit betekent overigens dat nog altijd
meer dan 20 procent van de Nederlanders geen of weinig vertrouwen in dnb heeft.
Deze bevinding is van groot belang, omdat later zal blijken, dat wie meer vertrou-
wen heeft in dnb een groter vertrouwen heeft in financiële instellingen in Nederland,
hetgeen op zijn beurt het vertrouwen in de economische situatie (confidence) ver-
groot. Bovendien heeft vertrouwen in dnb, zoals wij later zullen zien, een positief
effect op het vertrouwen in het betalingsverkeer en in de euro. Wij komen hier in
hoofdstuk 6 op terug.

Uit een Imago-enquête van de Nederlandsche bank, die werd gehouden via het dnb
Household Survey, blijkt dat het grote publiek het financiële toezicht inmiddels de
belangrijkste taak van dnb vindt. Dit belang is – afgemeten aan het percentage dat
de taak zeer belangrijk vindt – in de ogen van het publiek de afgelopen jaren geste-
gen (zie Tabel 5.1). Daarna komt het betalingsverkeer, gevolgd door monetair beleid.
In een enquête uit 1998 werd monetair beleid nog, na toezicht, als de op één na
belangrijkste taak beschouwd. Deze verschuiving is vermoedelijk voor een deel toe
te schrijven aan de komst van de euro, waardoor enerzijds het monetaire beleid door
de Europese Monetaire Unie meer op afstand is gekomen (Europese centrale Bank),
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en anderzijds het betalingsverkeer, met de nieuwe eurobiljetten en ontwikkelingen
op het gebied van elektronisch betalen, meer in de schijnwerpers is komen te staan.
Een recente peiling (zie hoofdstuk 6) laat overigens zien, dat prijsstabiliteit inmid-
dels weer belangrijker gevonden wordt.

Overigens is het vertrouwen in de deskundigheid van dnb onlangs ook op een ande-
re manier gemeten. In mei 2005 ia aan ruim 900 volwassen Nederlanders de vraag
gesteld hoe belangrijk ze het toezicht op banken, het betalingsverkeer en het bewa-
ken van prijsstabiliteit vinden als taken van dnb, en hoe goed dnb op die punten
scoort. Daarbij konden mensen  het belang van een taak aangeven op een schaal van
1 t/m 5, waarbij 1 = niet belangrijk en 5 = zeer belangrijk, en konden ze de prestaties
van dnb eveneens beoordelen op een schaal van 1 t/m 5, met 1 = slecht en 5 = zeer
goed. Hieruit komt het volgende beeld naar voren (Tabel 5.2).

Een bijdrage leveren aan de prijsstabiliteit wordt ronduit belangrijk gevonden, maar
de prestaties van dnb op dit terrein worden beduidend minder beoordeeld. Dat zou
kunnen komen doordat de Nederlander vindt dat er geen prijsstabiliteit is, en/of
door de gedachte dat dnb geen of slechts een beperkte invloed heeft op de prijssta-
biliteit in ons land. De discrepantie tussen het oordeel over het belang van bet-

53

Vertrouwen, Cement van de Samenleving en Aanjager van de Economie

zeer belangrijk 
belangrijk
overige antwoorden

zeer belangrijk
belangrijk
overige antwoorden

zeer belangrijk
belangrijk
overige antwoorden

‘Het toezicht houden op de
gezondheid van banken’1

‘Het bevorderen van de goede
werking van het betalingsverkeer’2

‘Het vaststellen en uitvoeren van
het monetaire beleid’3

58

36

6

33

58

9

50

44

6

47

47

6

35

61

4

35

57

8

70

23

7

55

37

8

35

45

20

Tabel 5.1  Hoe belangrijk vindt u de onderstaande taken van de Nederlandsche
Bank?
Uitkomsten Imago enquêtes dnb 2004, 2001, 1998. Alleen de percentages van de antwoorden belangrijk
en zeer belangrijk zijn apart weergegeven.

2004 2001 1998

1  De formulering van de vraag is in de loop der tijd gewijzigd. 2001: ‘Bijdrage leveren aan het monetaire beleid, zoals
prijsstabiliteit;’ 1998: ‘Regelen van de waarde van de gulden.’.
2  De formulering van de vraag is in de loop der tijd gewijzigd. 2001:’In omloop brengen van chartaal geld’; 1998:
‘verzorgen van de omloop van chartaal en giraal geld.’.
3  De formulering van de vraag is in de loop der tijd gewijzigd. 2001, 1998: ‘toezicht op financiële instellingen’



alingsverkeer en bakentoezicht enerzijds, en de dnb prestaties op dat terrein ander-
zijds, is duidelijk minder groot. 

5.3  Vertrouwen in het betalingsverkeer

Wij hebben geprobeerd het vertrouwen van burgers in het betalingsverkeer in Neder-
land te peilen door vragen op te nemen over de betrouwbaarheid van het betalen
met pinpas, overschrijving, en credit card. Mensen konden aangeven op een schaal
van 1 tot 7 of ze denken dat betalingen nooit (1) dan wel altijd (7) correct verwerkt
worden. Het blijkt, dat mensen het meeste vertrouwen hebben in het betalen met
pinpas, en het minste in het betalen met credit card. De gemiddelde score op een
schaal van 1 tot 7 is een 6,4 voor pinbetalingen, een 5,9 voor overschrijvingen en een
4,9 voor creditcard betalingen. Ook hebben wij gevraagd naar het vertrouwen in de
echtheid van de eurobankbiljetten. Er zijn de afgelopen jaren berichten in de pers
verschenen over falsificaten, en het blijkt dat maar liefst één op de vier Nederlanders
wel eens twijfelt aan de echtheid van de bankbiljetten die zij in handen krijgen
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9

16

49

25
ja, regelmatig of vaak

ja, soms

ja, een enkele keer

nee, bijna nooit

nee, nooit

Figuur 5.6  Vertrouwen in de echtheid van bankbiljetten in Nederland
Twijfelt u wel eens aan de echtheid van bankbiljetten die u in handen krijgt? Procenten.

Tabel 5.2 

Taak Belang Performance

Toezicht houden op banken 4,2 3,9

Het betalingsverkeer goed laten verlopen 4,1 3,8

Bijdrage leveren aan de prijsstabiliteit 4,1 3,4



(Figuur 5.6) . Een kwart twijfelt helemaal nooit, de helft twijfelt bijna nooit. Ter ver-
gelijking: uit een tns nipo meting uit 2005 bleek, dat de Nederlandse bevolking het
vertrouwen in de echtheid van euro bankbiljetten waardeert met het cijfer 6,8 en de
bescherming van euro bankbiljetten tegen vervalsing met het cijfer 6,5 (op een schaal
van 1 tot 10).

5.4  Vertrouwen in de euro

Figuur 5.7 geeft een overzicht van het vertrouwen dat Nederlanders medio 2005 in
de euro hebben. Deze peiling vond dus plaats na de berichtgeving over de instap-
koers en referendum over de ‘Europese Grondwet’. Een meerderheid van rond 60
procent geeft aan helemaal geen of niet zoveel vertrouwen te hebben in de een-
heidsmunt. Ruim een op de drie Nederlanders heeft tamelijk veel vertrouwen, ruim
vijf procent heel veel vertrouwen. Het idee dat de euro heeft geleid tot hogere infla-
tie en een daling van de koopkracht in Nederland is wijdverspreid. Een recente opi-
niepeiling laat zien, dat mensen de inflatie in Nederland sterker overschatten als in
de vraagstelling het woord euro is opgenomen (Christensen, 2005). 

5.5  Samenvatting

In dit hoofdstuk keken wij naar het vertrouwen van de Nederlanders voorzover dat
rechtstreeks raakt aan de taken van dnb. Na de lage (en dalende) scores voor institu-
tioneel vertrouwen in de vorige paragraaf, is de grote mate van vertrouwen in ban-
ken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen op het eerste gezicht opval-
lend te noemen. Ook het oordeel over de bestuurders van financiële instellingen
steekt gunstig af bij dat over de integriteit van het bedrijfsleven. Op het tweede
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5

36

37

21 heel veel vertrouwen

tamelijk veel vertrouwen

niet zoveel vertrouwen

helemaal geen vertrouwen

Figuur 5.7  Vertrouwen in de euro
Heeft u vertrouwen in de euro? Procenten.



gezicht is haast ook geen andere uitkomst mogelijk. De financiële sector drijft
immers op vertrouwen; als instellingen geen hoog vertrouwen genieten, zouden ze
wellicht niet eens bestaan. Meer dan de helft van de mensen geeft ook aan het geld
van de bank te halen, wanneer twijfels over de betrouwbaarheid zouden rijzen, zelfs
wanneer deze twijfels de verzekeringstak van een bank betreffen. Goed financieel
toezicht is daarom van groot belang en burgers vertrouwen dat dnb blijkbaar toe.
Liefst tachtig procent heeft heel veel of tamelijk veel vertrouwen in dnb. Het is inte-
ressant te zien dat het vertrouwen in dnb zoveel hoger ligt dan het vertrouwen in
andere instituties, maar het is ook essentieel, omdat dnb haar ‘vertrouwensgenere-
rende’ taken enkel adequaat kan verrichten, wanneer zij zelf een sterke reputatie
geniet. Financieel toezicht wordt overigens ook als belangrijkste taak voor dnb
gezien, gevolgd door het bevorderen van een goede werking van het betalingsverkeer
en het vaststellen en uitvoeren van monetair beleid. Het vertrouwen in de echtheid
van bankbiljetten is onverminderd hoog, al geniet de euro nog weinig populariteit.
In het volgende hoofdstuk onderzoeken wij welke kenmerken van mensen een rol
spelen bij vertrouwen.
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6  Vertrouwen in Nederland: een nadere
analyse

6.1 Inleiding

In hoofdstuk 4 kwam vertrouwen in Nederland in historisch en internationaal per-
spectief aan de orde. Hoofdstuk 5 bracht het vertrouwen van Nederlanders in finan-
ciële instellingen en het toezicht daarop, in het betalingsverkeer en in de euro in
kaart. Doel van dit hoofdstuk is om voor een aantal vertrouwensvariabelen te ana-
lyseren wat daarvan op individueel niveau de objectieve en subjectieve determinan-
ten zijn. Dat maakt het immers mogelijk om zo nodig een beleid gericht op speci-
fieke doelgroepen te ontwikkelen. Wij maken gebruik van de eerder genoemde
peilingen met het Center Panel van december 2003/januari 2004 en juli/augustus
2005. Omdat het hier gaat om een eerste voorlopige interpretatie van resultaten, is
bij het trekken van conclusies de nodige voorzichtigheid geboden. Nader onderzoek
is dan ook noodzakelijk om de causale samenhang tussen de vertrouwensvariabelen
en hun determinanten definitief vast te stellen.

6.2 Vertrouwen in het economische klimaat

Allereerst gaan wij nader in op de vraag welke factoren van invloed zijn op het ver-
trouwen in de situatie van de Nederlandse economie. Zoals in het vorige hoofdstuk
werd genoemd is dit vertrouwen gemeten door de volgende vraag voor te leggen aan
de deelnemers aan het Center panel. 

’Hoe beoordeelt u momenteel de economische situatie in Nederland?’ 

Het gaat hier dus om het vertrouwen in een ontwikkeling of trend, met andere woor-
den om confidence. Hoewel niet identiek aan het consumentenvertrouwen zoals
gemeten door het cbs, beschouwen wij het antwoord op deze vraag als een benade-
ring van het vertrouwen dat mensen hebben in de ontwikkeling van de Nederland-
se economie. De vraag die wij hier willen beantwoorden is, welke individuele ach-
tergrondkenmerken van invloed zijn op het oordeel over de Nederlandse economie.
Wat ons daarbij bijzonder interesseert is de vraag, of het vertrouwen in instituties –
trust – hierbij een rol speelt. 
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Nadere analyse13 van de uitkomsten laat zien, dat het vertrouwen in de Nederlandse
economische situatie samenhangt met een aantal objectieve individuele achter-
grondkenmerken. 

Tabel 6.1 geeft de verklarende achtergrondvariabelen voor het vertrouwen in het
economische klimaat, indien wij geen rekening houden met de vertrouwen-in-insti-
tuties-variabelen. Daaruit blijkt dat opleiding niet en inkomensniveau wel een effect
heeft op het vertrouwen in de economische situatie in Nederland. Jongeren hebben
meer vertrouwen dan ouderen, mannen meer dan vrouwen. Dit effect van geslacht
blijkt bij nagenoeg alle vertrouwensvariabelen aanwezig te zijn. Verder blijkt uit onze
analyse dat arbeidsmarktpositie een rol speelt: mensen met een uitkering hebben, na
correctie voor andere relevante variabelen zoals inkomen en opleiding, significant
minder vertrouwen in de economische situatie in Nederland. 

Een interessante vraag is of het vertrouwen in de economische situatie in Nederland
(confidence) mede beïnvloed wordt door het vertrouwen in instituties (trust). Hiertoe
hebben wij geanalyseerd of, in aanvulling op de bovengenoemde objectieve achter-
grondkenmerken die zijn weergegeven in Tabel 6.1, de trustvariabelen van signifi-
cante invloed zijn op het vertrouwen in de economische ontwikkeling in Nederland.
Allereerst richten wij ons op het vertrouwen in de integriteit van het bedrijfsleven en
de deskundigheid en integriteit van bestuurders van financiële instellingen. 

Als we deze variabelen toevoegen aan de objectieve achtergrondkenmerken blijkt dat
er inderdaad een significant verband is tussen het vertrouwen in de deskundigheid
en integriteit van de bestuurders van financiële instellingen en het vertrouwen in de
integriteit van het bedrijfsleven enerzijds en het vertrouwen in de toestand van de
economie anderzijds. Wie zegt meer hierin meer vertrouwen te hebben, heeft ook
meer vertrouwen in de economische situatie. Ook als we rekening houden met deze
verklarende variabelen van het vertrouwen in de economische situatie, houdt het
effect van de eerder gevonden achtergrondkenmerken stand, met uitzondering van
de variabele inkomen. Verder hebben mensen met meer vertrouwen in het parle-
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Tabel 6.1. Vertrouwen in de economische situatie in Nederland (confidence):
objectieve individuele determinanten

Variabelen Significant effect? Teken/richting

Leeftijd ja – 
Geslacht ja mannen meer vertrouwen
Opleiding nee nvt
Inkomen ja + 
Uitkering ja – (uitkering minder vertrouwen)



ment ook meer vertrouwen in de economische situatie. Tabel 6.2 geeft de effecten
in kwalitatieve zin weer.

Trust lijkt op het eerste oog, kortom, van belang voor confidence. Toch kunnen we
deze conclusie niet zomaar trekken. Het is immers denkbaar dat het gevonden ver-
band tussen het vertrouwen in de integriteit en deskundigheid van bedrijven en
bestuurders van financiële instellingen enerzijds, en het vertrouwen in de situatie van
de Nederlandse economie anderzijds, beide zijn toe te schrijven aan een derde fac-
tor. Zo zou het effect vooral toe te schrijven kunnen zijn aan het inkomensniveau.
Het effect daarvan zoals weergegeven in Tabel 6.1 verdwijnt immers zodra de trust-
variabelen worden toegevoegd. Daarnaast zou het kunnen dat mensen die in aanleg
pessimistisch en sceptisch zijn, geneigd zijn om zowel weinig vertrouwen in ande-
ren en instituties te hebben, als weinig vertrouwen in de economische situatie. Ook
in dat geval zou de significante samenhang tussen trust en confidence niet het gevolg
zijn van een oorzakelijk verband: beide worden dan beïnvloed door de pessimisti-
sche dan wel optimistische aanleg van het individu.14 Net zoals mensen in aanleg
gelukkig of ongelukkig zijn, zouden mensen ook in het algemeen optimistischer of
pessimistischer kunnen zijn dan andere mensen. Om met deze mogelijkheid reke-
ning te houden, hebben wij aan de deelnemers aan het Household Panel de vraag
voorgelegd in welke mate zij zichzelf als een pessimistische dan wel optimistische
persoonlijkheid karakteriseren. Dit konden de respondenten doen door zichzelf een
cijfer te geven op een schaal van 1 (heel pessimistisch) tot 7 (heel optimistisch). Het
gaat hier om een zelfwaardering, en dan is het natuurlijk altijd de vraag in hoeverre
die een betrouwbaar beeld geeft. In het algemeen geven economen de voorkeur aan
een ‘onthulde voorkeur’ in plaats van een ‘verklaarde voorkeur’: het staat respon-
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Tabel 6.2. Vertrouwen in de economische situatie in Nederland: significante
individuele determinanten, inclusief vertrouwen in financiële instellingen en
bedrijfsleven

Variabelen Significant effect? Teken/richting

Leeftijd ja – 
Geslacht ja mannen meer vertrouwen
Opleiding nee nvt
Inkomen nee nvt
Uitkering ja – (uitkering minder vertrouwen)
Vertrouwen in 
bestuurders f.i. ja + 
Vertrouwen integriteit 
bedrijfsleven ja + 
Parlement ja +



denten immers vrij om een antwoord te geven dat niet aansluit bij hun werkelijke
aard of opinie. Toch blijkt keer op keer uit wetenschappelijk onderzoek, dat zelf-
verklaarde voorkeuren een betrouwbaar beeld geven. Zo vinden Kapteyn en Teppa
(2002) en Van Rooij, Kool en Prast (2004), dat zelfverklaarde risicotolerantie een goe-
de voorspeller is van economisch gedrag: wie zegt een grotere afkeer van risico te
hebben kiest bijvoorbeeld minder aandelen en meer obligaties in een beleggings-
portefeuille en maakt ook andere keuzes die een grote risicoafkeer bevestigen.

Als we aan de eerder gevonden verklarende variabelen de door het individu zelfver-
klaarde optimistische dan wel pessimistische aanleg toevoegen, blijkt dat deze aan-
leg inderdaad van significante invloed is op het vertrouwen in de economische situ-
atie in Nederland. Mensen met een pessimistische aanleg hebben significant minder
vertrouwen. Maar toevoeging van deze variabele aan de analyse laat onverlet, dat het
vertrouwen in de integriteit van het bedrijfsleven van significante invloed is op het
vertrouwen in de economische situatie. Ook het significante effect van het vertrou-
wen in de deskundigheid en integriteit van bestuurders van financiële instellingen
houdt stand. Opvallend is, dat na opneming van de optimisme-indicator het effect
van het hebben van een uitkering op het vertrouwen in de economie verdwijnt. Dit
kan er op duiden dat mensen met een uitkering een pessimistischer aanleg hebben.
Tabel 6.3 geeft een overzicht van de verklarende variabelen inclusief het vertrouwen
in bestuurders van financiële instellingen en bedrijfsleven.

Wij hebben ook bekeken of in aanvulling op de bovenstaande variabelen het ver-
trouwen in de medemens – het antwoord op de vraag: zijn de meeste mensen te ver-
trouwen? - van invloed is op het vertrouwen in de economische situatie. Dit blijkt
niet het geval te zijn. Indien we de overige trust-variabelen echter weglaten, heeft deze
maatstaf voor sociaal kapitaal wel een effect. Ook dan verdwijnt, net als in Tabel 6.2,
het effect van de variabele uitkering. Dit suggereert een negatieve samenhang tussen
het hebben van intermenselijk vertrouwen en het afhankelijk zijn van een uitkering.
Daarbij is de causaliteit niet op voorhand duidelijk: krijgen mensen met een uitke-
ring een pessimistische attitude of hebben mensen met een pessimistische inslag een
grotere kans om van een uitkering afhankelijk te raken?  Dit is een vraag waarop wij
met de ons op dit moment ter beschikking staande gegevens geen antwoord geven
en die eigenlijk ook buiten het onderwerp van deze studie valt. Deze uitkomst is aan-
leiding tot nader onderzoek

Al met al zijn de volgende conclusie te trekken als het gaat om het vertrouwen in de
economische situatie in Nederland – onze benadering voor consumentenvertrouwen,
confidence. Het blijkt significant te verschillen naar de objectieve achtergrondken-
merken leeftijd, geslacht, inkomen en arbeidsmarktpositie. Jongeren hebben meer
vertrouwen, wat mogelijk is toe te schrijven aan hun langere tijdsperspectief. Zij kun-
nen een optimistischere visie hebben op hun economische levensloop omdat die
nog vele wendingen kan nemen. Vanuit de cognitieve psychologie is bekend, dat
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mensen gemiddeld hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten overschatten (Prast,
2004b). Zolang mensen nog niet de leeftijd hebben bereikt waarop duidelijk is, dat
eerdere ambities niet meer waargemaakt kunnen worden, kan dit leiden tot een opti-
mistischer beeld van de economische situatie. Ook laten studies onder eerstejaars
economiestudenten zien, dat zij gemiddeld verwachten korter over hun studie te
doen, hogere cijfers te halen, en een beter betaalde baan te bemachtigen dan feite-
lijk het geval is voor de gemiddelde economiestudent (Oosterbeek, 1992; Leuven,
Oosterbeek en Van der Klaauw, 2004). Zolang de toekomst nog alle kanten op kan
gaan, is er kortom de neiging tot overschatting van toekomstige economische moge-
lijkheden. 

Het vertrouwen is hoger bij mannen dan bij vrouwen. Ook dit is mogelijk voor een
deel toe te schrijven aan zelfoverschatting, waarvan bekend is dat die bij mannen
groter is dan bij vrouwen (Barber en Odean, 2001). Ook kan een meer competitieve
en carrièregerichte instelling een rol spelen: het idee dat men het heft in eigen hand
kan nemen. Uit psychologisch onderzoek blijkt, dat het omgaan met geld voor man-
nen is geassocieerd met daadkracht en initiatief. Voor vrouwen is geld vaker iets wat
haar overkomt of niet (Prince, 1993) Dat het vertrouwen groter is bij mensen met een
hoog inkomen dan bij mensen met een laag inkomen kan zijn omdat een hoog inko-
men meer mogelijkheden, meer onafhankelijkheid en meer controle verschaft over
de economische toekomst. Overigens blijkt uit recent onderzoek door dnb dat een
hoger inkomen wél, en een hoger vermogen níet gelukkiger maakt (dnb, 2005a). 

De analyse laat verder zien dat het vertrouwen in de economie lager is bij mensen
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Tabel 6.3. Vertrouwen in de economische situatie in Nederland: significante
individuele determinanten (inclusief vertrouwen in financiële instellingen en
bedrijfsleven)

Variabelen Significant effect? Teken/richting

Leeftijd ja – (jongeren optimistischer)
Geslacht ja mannen meer vertrouwen
Opleiding nee nvt
Inkomen nee nvt
Uitkering nee nvt
Vertrouwen in 
bestuurders f.i. ja + 
Vertrouwen integriteit 
bedrijfsleven ja + 
Optimisme-indicator ja + 
Parlement ja +



met een uitkering. Dit is mogelijk toe te schrijven aan het feit dat een uitkering afhan-
kelijkheid schept ten opzichte van (de regelingen van) de overheid. Die afhankelijk-
heid zal des te meer effect hebben op het vertrouwen wanneer, zoals nu al enige tijd
het geval is in Nederland, die regelingen ter discussie staan.

Er blijkt ook een positieve samenhang te zijn tussen confidence en trust. Mensen die
meer vertrouwen hebben in de deskundigheid en integriteit van bestuurders van
financiële instellingen en vertrouwen in de integriteit van het bedrijfsleven, hebben
ook meer vertrouwen in de economische situatie in Nederland. Dit effect blijft
bestaan als we een optimisme-indicator toevoegen aan de regressies. Er is dus wel een
effect van optimisme als subjectief persoonskenmerk op vertrouwen in de econo-
mische situatie in Nederland, maar dit effect neemt de samenhang tussen trust en
confidence niet weg. Dit verband is nauwelijks eerder onderzocht in de wetenschap-
pelijke literatuur en verdient nadere bestudering. We kunnen echter nog niet met
zekerheid zeggen dat trust de determinant is van confidence. Nadere analyse is nodig
om te kunnen uitsluiten dat de causaliteit in omgekeerde richting gaat, dat er een
wederzijdse beïnvloeding is tussen confidence en trust, of dat trust en confidence beide
afhankelijk zijn van een derde factor. 

6.3  De determinanten van vertrouwen in instituties

Een tweede vraag die wij onderzoeken is waar, op individueel niveau, het vertrou-
wen (trust)  in een aantal instituties in Nederland van afhangt. Wij concentreren ons
op die instituties, die rechtstreeks raken aan de taken van dnb: de financiële sector
en het toezicht daarop, dnb als geheel, het betalingsverkeer en de euro. Daarnaast
bekijken wij de determinanten van het vertrouwen in de integriteit van het bedrijfs-
leven. Als achtergrondinformatie beginnen wij met de determinanten van het ver-
trouwen in het parlement. 

Vertrouwen in het parlement
Tabel 6.4 geeft een overzicht van de individuele achtergrondvariabelen die van
invloed zijn op het vertrouwen in het parlement. Twee objectieve variabelen blijken
van belang: het inkomensniveau (hoe hoger, des te meer vertrouwen) en de arbeids-
marktpositie (mensen met een uitkering hebben minder vertrouwen). Daarnaast
speelt de subjectieve variabele intermenselijk vertrouwen een significante rol: men-
sen die elkaar meer vertrouwen hebben ook meer vertrouwen in het parlement als
institutie. We zullen zien dat deze variabele van intermenselijk vertrouwen nog vaak
terugkeert als verklarende factor voor vertrouwen in instituties. Datzelfde geldt ove-
rigens voor de variabele uitkering.

Vertrouwen in DNB

Zoals wij eerder zagen hebben vier op de vijf Nederlanders tamelijk veel of heel veel
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vertrouwen in dnb. Uit onze nadere analyse blijkt, dat ouderen meer vertrouwen
hebben in dnb dan jongeren, hogere inkomens meer dan lagere inkomens, en man-
nen meer dan vrouwen. Verder hebben mensen met een uitkering minder vertrou-
wen in dnb, en is er een significant effect van de variabele intermenselijk vertrou-
wen: mensen die meer vertrouwen hebben in de medemens hebben ook meer
vertrouwen in dnb. Een voor ons onverwachte en opvallende uitkomst is, dat het
vertrouwen in dnb afhangt van het vertrouwen in het parlement, een effect dat
bovenop de optimisme- en intermenselijk-vertrouwensvariabele komt. Tabel 6.5
geeft een en ander schematisch weer.

Vertrouwen in integriteit bedrijfsleven
Uit onze eerste voorlopige analyse blijkt, dat het vertrouwen in de integriteit van het
bedrijfsleven negatief samenhangt met leeftijd, positief samenhangt met inkomen
maar niet met opleiding, en dat mannen meer vertrouwen hebben dan vrouwen. Ver-
der hebben optimisten een groter vertrouwen in de integriteit van het bedrijfsleven.
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Tabel 6.4 Vertrouwen in het parlement

Variabelen Significant effect? Teken/richting

Leeftijd nee nvt
Geslacht nee nvt
Opleiding nee nvt
Inkomen ja +
Uitkering ja -
Optimisme-indicator nee -
Intermenselijk vertrouwen ja +
Parlement ja +

Tabel 6.5 Vertrouwen in dnb

Variabelen Significant effect? Teken/richting

Leeftijd ja +
Geslacht ja mannen meer vertrouwen
Opleiding nee nvt
Inkomen ja +
Uitkering ja -
Optimisme-indicator nee nvt
Intermenselijk vertrouwen ja +
Parlement ja +



Het hebben van een uitkering heeft geen effect, behalve als we de optimisme-indi-
cator als verklarende variabele  weglaten, hetgeen opnieuw een sterke samenhang
hiertussen suggereert. Als we aan de verklarende variabelen de subjectieve variabele
van het intermenselijke vertrouwen toevoegen, blijkt dit van significante invloed,
maar verdwijnt het effect van leeftijd, hoewel nadere analyse niet aantoont dat oude-
ren minder vertrouwen hebben in de medemens dan jongeren. Verder blijkt het ver-
trouwen in het parlement van invloed te zijn. Het effect daarvan komt bovenop de
optimisme-indicator en het intermenselijke vertrouwen. Dit suggereert, dat de bevol-
king van mening is dat het parlement invloed kan uitoefenen op de integriteit van
het bedrijfsleven. Een overzicht van de determinanten van het vertrouwen in de inte-
griteit is weergegeven in Tabel 6.6.

Vertrouwen in bestuurders financiële instellingen
Voor dnb is uiteraard van groot belang dat Nederlanders vertrouwen hebben in de
deskundigheid en integriteit van bestuurders van financiële instellingen. Eerder
zagen wij, dat dit vertrouwen groter is dan dat in de integriteit van het bedrijfsleven,
hetgeen wellicht te maken heeft met het feit dat er in Nederland geen grote schan-
dalen zijn geweest in de financiële sector. Tegelijkertijd moet geconstateerd worden,
dat een grote groep Nederlanders – rond 40 procent – niet ongunstig, maar ook niet
gunstig denkt over de bestuurders van financiële instellingen. Tabel 6.7 geeft een
overzicht van de invloed, in kwalitatieve zin, van de individuele achtergrondken-
merken op het vertrouwen in financiële bestuurders. Daaruit blijkt, dat van de objec-
tieve achtergrondkenmerken leeftijd geen effect heeft, maar geslacht, opleiding en
inkomen wel. Mannen hebben minder vertrouwen in bestuurders van financiële
instellingen dan vrouwen. Inkomen heeft een positief effect, maar het vertrouwen
hangt negatief samen met opleiding. Wie weet dat er toezicht is op het bankwezen
heeft meer vertrouwen. Dat is gunstig, want het betekent dat mensen er kennelijk
vertrouwen in hebben dat het toezicht op de financiële sector een positieve invloed
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Tabel 6.6 Vertrouwen integriteit bedrijfsleven

Variabele Significant Effect? Teken

Leeftijd ja1 -
Geslacht ja mannen meer vertrouwen
Opleiding nee nvt
Inkomen ja +
Uitkering nee nvt
Optimisme-indicator ja +
Intermenselijk vertrouwen ja +
Parlement ja +

1  Effect verdwijnt als de intermenselijk vertrouwen variabele wordt toegevoegd



heeft op de kwaliteit van financiële bestuurders. Daarnaast hebben de optimisme-
indicator en het intermenselijke vertrouwen beide een positief effect. Mensen met
een uitkering hebben minder vertrouwen in de deskundigheid en integriteit van
financiële bestuurders, maar dat effect geldt ook nu alleen als we de optimisme-indi-
cator weglaten als verklarende factor. Een opvallende en tot nadenken stemmende
uitkomst is, dat het vertrouwen in de integriteit en deskundigheid van bestuurders
van financiële instellingen ook significant samenhangt met het vertrouwen in het
parlement. Overigens blijken de kennis over het bestaan van dnb en van het toezicht
op banken, verzekeraars en pensioenfondsen positief af te hangen van opleiding en
inkomen, en bij mannen significant groter te zijn dan vrouwen. Dit resultaat, dat
niet is weergegeven in een tabel, is van belang bij het formuleren van een commu-
nicatiestrategie gericht op doelgroepen.

Vertrouwen in banken, levensverzekeraars en pensioenfondsen
Als we kijken naar de achtergrondkenmerken die van invloed zijn op het vertrouwen
in de eigen bank, blijkt dat noch de objectieve achtergrondkenmerken zoals leeftijd
en geslacht, noch de pessimisme-index en het intermenselijke vertrouwen ertoe
doen. De kennis over dnb en over het bankentoezicht in Nederland zijn wel van
belang. Uit onze enquête is gebleken dat rond 80 procent van de bevolking weet dat
er bankentoezicht is; drie op de vier Nederlanders weten dat er toezicht is op verze-
keraars en pensioenfondsen. Mensen die weten dat er toezicht is op het bankwezen
en mensen die dnb kennen hebben significant meer vertrouwen in hun eigen bank.
Ook voor het vertrouwen in (levens)verzekeraars geldt, dat mensen die weten dat er
toezicht is op verzekeraars en mensen die dnb kennen er meer vertrouwen in heb-
ben dat hun verzekeraar te allen tijde hun levensverzekering kunnen uitkeren. Men-
sen die weten dat er pensioentoezicht is en mensen die dnb kennen hebben ook meer

65

Vertrouwen, Cement van de Samenleving en Aanjager van de Economie

Tabel 6.7  Vertrouwen bestuurders financiële instellingen

Variabele Significant Effect? Teken

Leeftijd nee
Geslacht ja mannen meer vertrouwen
Opleiding ja -
Inkomen ja +
Uitkering ja1 -
Kennis toezicht bankwezen ja +
Optimisme-indicator ja +
Intermenselijk vertrouwen ja +
Vertrouwen in dnb ja +
Parlement ja +

1  Het effect van deze variabele verdwijnt als de optimisme-indicator als verklarende factor wordt toegevoegd. 



vertrouwen in pensioenfondsen. Daarnaast zijn, anders dan bij banken en verzeke-
raars, ook de objectieve kenmerken geslacht en leeftijd van invloed op het pen-
sioenvertrouwen. Het vertrouwen, dat het pensionfonds te allen tijde het pensioen
zal uitkeren waar men recht op heeft, stijgt met leeftijd. Met andere woorden, hoe
jonger, des te groter men de kans acht dat er aan de pensioenrechten gesleuteld zal
worden. Dit wekt geen verbazing gezien de huidige discussie over de houdbaarheid
van ons pensioensysteem, de beperking van indexering en de mogelijke overgang op
een al dan niet-collectieve defined contribution regeling. Verder hebben mannen er sig-
nificant meer vertrouwen in dat zij te zijner tijd hun pensioenrechten zullen kunnen
uitoefenen. Dat heeft wellicht te maken met de achterstand in kennis bij vrouwen
waar het gaat om hun pensioenrechten en/of met een mindere continuïteit in de
opbouw van die rechten (zie voor informatie hierover www.pensioenkijker.nl). 

Opnieuw blijkt het vertrouwen in het parlement van significante invloed. Dit is
opmerkelijk, omdat het toezicht op banken, verzekeraars en pensioenfondsen is
gedelegeerd aan dnb, en dnb op afstand van de politiek opereert, zij het dat er recen-
telijk een discussie is over toezichthouders en zbo’s en het toezicht daarop. Een en
ander is schematisch weergegeven in Tabel 6.8.
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Tabel 6.8  Determinanten van het vertrouwen in bank, levensverzekeraar en
pensioenfonds

Variabele Significant effect? Teken

Vertrouwen in: Bank Ver- Pensioen-
zekeraar fonds

Leeftijd nee nee ja +
Opleiding nee nee nee
Inkomen nee nee nee
Geslacht ja vrouwen –
Kent u dnb? ja ja ja +
Is er toezicht op banken? ja +
Is er toezicht op verzekeraars? ja +
Is er toezicht op pensioen-
fondsen? ja +
Optimisme-indicator nee nee nee
Vertrouwen dnb ja ja ja +
Parlement ja ja ja +



Vertrouwen in betalingsverkeer
In het vorige hoofdstuk bleek dat mensen het meeste vertrouwen hebben in het beta-
len met pinpas, en het minste in het betalen met credit card. Uit een nadere analy-
se met achtergrondkenmerken blijkt dat het vertrouwen in het betalen, of dat nu gaat
om de pinpas, overschrijving, credit card of de echtheid van bankbiljetten, positief
afhangt van het vertrouwen in dnb en het intermenselijke vertrouwen (Tabel 6.9).
Ook de optimisme-indicator heeft een positief effect, behalve op het vertrouwen in
overschrijvingsbetalingen. Dit laatste resultaat is niet een-twee-drie te duiden, tenzij
we veronderstellen dat optimisten geen sterkere voorkeur hebben voor overschrij-
vingskaarten omdat ze machtigingen en incassobetalingen aantrekkelijker vinden.
Onderzoek hiernaar is ons niet bekend. Wel is onlangs in kaart gebracht, wat de bele-
ving van consumenten is ten aanzien van de overige typen betalingen (Jonker, 2005).
Daaruit komt naar voren, dat consumenten tevreden zijn over de veiligheid, het
gebruiksgemak, de transactiesnelheid en de kosten bij het gebruik van contant geld,
de pinpas, de chipknip en de creditcard. De pinpas wordt wat betreft gebruiksgemak,
veiligheid en transactiesnelheid het hoogst gewaardeerd, terwijl de chipknip samen
met de creditcard wordt beschouwd als minst gebruiksvriendelijke betaalmiddel.
Contant geld wordt als het goedkoopste betaalmiddel gezien.

Wat de objectieve achtergrondkenmerken betreft is leeftijd van positieve invloed op
het vertrouwen in betalingen met overschrijving. Onze interpretatie is, dat nieuwe
generaties niet zozeer het betalen per overschrijving wantrouwen, maar eerder dat ze
met deze sinds de opkomst van Internetbankieren inmiddels gedateerde manier van
betalen minder bekend zijn. Voor de echtheid van bankbiljetten geldt dat hoe ouder
men is, des te minder vertrouwen, hetgeen te maken kan hebben met het feit dat
ouderen sterker gehecht waren aan de guldenbiljetten dan jongeren. Ook inkomen
is van invloed op het vertrouwen in de echtheid van bankbiljetten: hoe rijker, hoe
meer vertrouwen. Hiervoor zijn verschillende interpretaties mogelijk. Wellicht beta-
len hogere inkomens vaker niet-contant. Dan is de echtheid van bankbiljetten een
kleiner potentieel probleem voor hen. Bovendien is het voor mensen met lagere
inkomens erger om de dupe te zijn van falsificaten, en daarom kunnen zij bezorg-
der zijn over een eventuele onechtheid van bankbiljetten. Tevens hebben hogere
inkomens vaker de beschikking over een credit card en zijn zij als het gaat om grote
aankopen minder afhankelijk van bankbiljetten. Nader onderzoek is hier gewenst.
Daarnaast speelt geslacht een rol. Vrouwen hebben significant meer vertrouwen in de
echtheid van bankbiljetten. Het is bekend dat vrouwen vaker kleine aankopen verrich-
ten dan mannen, en dus vaker met het betalen met contant geld te maken hebben. Je
zou dus verwachten dat vrouwen zich meer zorgen maken. Wellicht is de reden dat dit
niet het geval is, het feit dat supermarkten geen hoge coupures accepteren en falsifica-
ten bij de dagelijkse boodschappen geen rol spelen. Grote aankopen worden vaker door
mannen verricht, daarbij speelt het risico van falsificaten wel een rol.

Als het gaat om het betalen met een overschrijving valt op, dat mensen die weten dat
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er bankentoezicht is hierin minder vertrouwen hebben. Een mogelijke interpretatie van
dit resultaat is, dat de mensen die weten dat er toezicht is ook degenen zijn die weten
dat er iets mis kan gaan met overschrijvingskaarten (het hengelen uit brievenbussen). 

Vertrouwen in de euro
Nadere analyse van het vertrouwen in de euro laat zien, dat mensen met hogere inko-
mens, hoger opgeleiden, en mensen die meer vertrouwen in dnb hebben, significant
meer vertrouwen hebben in de euro (Tabel 6.10). Mensen met een uitkering hebben
daarentegen, nog los van hun inkomensniveau, duidelijk minder vertrouwen in de
eenheidsmunt. Het vertrouwen in de euro staat los van leeftijd en geslacht. Van Ever-
dingen en Raaij (1998) vinden overigens in eerder onderzoek, dat een hoge score op
nationale identiteit (nationalisme) een negatief effect heeft op de houding ten
opzichte van de euro, terwijl de waargenomen macro- en micro-economische ver-
wachtingen van de euro een positief effect hebben. Dit suggereert, dat euroaversie
eerder een emotionele dan een rationeel-economische achtergrond heeft. We zien
in Tabel 6.10 ook, dat het vertrouwen in het parlement van significante invloed is op
het vertrouwen in de euro. Bovenop deze subjectieve variabele hebben ook de opti-
misme-indicator en het intermenselijke vertrouwen een effect. 

Alles overziend geven de boven weergegeven uitkomsten van de analyse het vol-
gende beeld te zien als het gaat om het vertrouwen in instituties (trust). Het vertrou-
wen in het parlement hangt samen met de objectieve economische achtergrondken-
merken inkomen en arbeidsmarktpositie. Kennelijk voelen lagere inkomens en

68

Tabel 6.9  Individuele determinanten van het vertrouwen in het
betalingsverkeer

Variabele Significant (teken)

Vertrouwen in: Pin Over- Credit card Bankbiljetten
schrijving

Leeftijd nee ja (+) nee ja (–)
Inkomen nee nee nee ja (+)
Opleiding nee nee nee nee
Geslacht nee nee nee ja (vrouwen +)
Kennis toezicht banken nee ja (–) nee nee
Optimisme-indicator ja (+) nee ja (+) ja (+)
Intermenselijk vertrouwen ja (+) ja (+) ja (+) ja (+)
Vertrouwen dnb ja (+) ja (+) ja(+) ja (+)
Parlement nee nee ja (+) nee



uitkeringsgerechtigden zich minder goed vertegenwoordigd in de landelijke politiek.
Ook vinden wij de in eerdere studies gedocumenteerde samenhang tussen inter-
menselijk vertrouwen en vertrouwen in instituties (zie hoofdstuk 3) in onze uitkom-
sten terug. Dat geldt voor het vertrouwen in het parlement, maar ook voor het ver-
trouwen in alle andere door ons onderzochte instituties: steeds blijkt het
intermenselijke vertrouwen een significante positieve factor. Wat dit laatste betreft
is het, zoals in hoofdstuk 3 bij de eerder werd opgemerkt, de vraag of het eenrich-
tingsverkeer is, van intermenselijk vertrouwen naar vertrouwen in instituties, of dat
er een wisselwerking is tussen de twee.

Het vertrouwen in DNB hangt positief samen met de objectieve kenmerken leeftijd,
geslacht, en inkomen, maar het is onafhankelijk van opleiding. Deze resultaten bie-
den aanknopingspunten voor het communicatiebeleid. Als subjectieve variabelen
speelt de optimisme-indicator niet, maar het intermenselijke vertrouwen wel een rol.
Verder is een verrassende uitkomst dat het vertrouwen in dnb significant samen-
hangt met dat in het parlement. Verrassend, omdat dnb op afstand staat van de poli-
tiek. Wat betreft het monetaire beleid en het betalingsverkeer is er een volledige
afhankelijkheid, uiteraard binnen het kader van de statuten en het mandaat van de
ecb. Voor de toezichttaak heeft dnb de status van een zelfstandig bestuursorgaan
(ZBO). Blijkbaar ziet het publiek dnb toch niet los van de politiek. Het is op basis
van de ons ter beschikking staande analyse niet ondenkbaar dat er een derde, indi-
vidueel bepaalde factor is, die het vertrouwen in parlement en dnb beïnvloedt en
daardoor de samenhang veroorzaakt. Dat kunnen niet het intermenselijke vertrou-
wen en de optimisme-indicator zijn, want daarmee is in de analyse (zie Tabel 6.5) al
rekening gehouden. Eventueel zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn, dat er mensen
zijn die nu eenmaal meer of minder vertrouwen hebben in welke autoriteit of gezags-
drager dan ook. 
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Tabel 6.10  Vertrouwen in de euro: individuele determinanten

Variabele Significant Effect? Teken
Leeftijd nee
Geslacht nee
Opleiding ja +
Inkomen ja +
Uitkering ja -
Optimisme-indicator ja +
Intermenselijk vertrouwen ja +
Vertrouwen dnb ja +
Parlement ja +



Hoe dan ook, het vertrouwen in dnb blijkt een voor de taken van dnb belangrijke
variabele. Het heeft een positief effect op het vertrouwen in de deskundigheid en integri-
teit van financiële bestuurders, op het vertrouwen in banken, verzekeraars en pensioenfondsen,
in het betalingsverkeer en in de euro. Daarmee heeft vertrouwen in dnb bovendien indi-
rect een positief effect op het vertrouwen in de economische situatie. Een naar onze
mening opvallende uitkomst is dat het vertrouwen in banken, verzekeraars en pen-
sioenfondsen niet samenhangt met leeftijd, opleiding en inkomen. Dit vertrouwen
wordt kennelijk door brede groepen van de bevolking gedeeld. Wel hebben vrou-
wen significant minder vertrouwen in pensioenfondsen. Dat is deels toe te schrijven
aan minder pensioenkennis en biedt dan ook aanknopingspunten voor gerichte
informatievoorziening. Daarbij is het nog maar de vraag of dnb hiertoe de eerst aan-
gewezen instantie is. De stichting pensioenkijker.nl is zich bewust van het lage pen-
sioenbewustzijn van vrouwen en is er een Stichting Vrouw en pensioenrecht in
oprichting.15 Bovendien geeft de pensioensector er zelf blijk van dat zij zich het pro-
bleem van het beperkte pensioenbewustzijn realiseert. Verder blijkt uit de analyse,
dat niet alleen het vertrouwen in, maar ook kennis over het bestaan van dnb en van
toezicht op de financiële instellingen het vertrouwen in die instellingen vergroot. 

Kennis over het financiële toezicht draagt positief bij aan het vertrouwen in banken,
verzekeraars en pensioenfondsen. Kennelijk bestaat de indruk dat toezicht de betrouw-
baarheid van financiële instellingen bevordert. Dat is een mooi resultaat en zou kun-
nen betekenen, dat er meer bekendheid gegeven moet worden aan de toezichttaak
van dnb. Tegelijkertijd moet rekening gehouden worden met het gevaar van over-
spannen verwachtingen van het toezicht. 

Het vertrouwen in de euro hangt op een voorspelbare manier samen met sociaal-eco-
nomische positie en met de subjectieve variabelen vertrouwen in dnb, optimisme en
intermenselijk vertrouwen. Ook hier geldt, dat het parlement als factor een vreem-
de eend in de bijt is. Immers, het monetaire beleid staat los van de politiek en het
huidige parlement heeft op de invoering van de euro geen invloed gehad. Boven-
dien is de vermeende euro-inflatie iets waarvan men zou verwachten dat de schuld
eerder bij de detailhandel gelegd zou worden. Maar kennelijk associeert het publiek
de nationale munt desondanks met het zittende parlement, ofwel ‘de politiek’.

6.4  Samenvatting

Dit hoofdstuk bracht in kaart hoe een aantal voor de Nederlandse economie rele-
vante vertrouwensindicatoren, in het bijzonder die welke raken aan het beleid van
de Nederlandsche Bank, afhangen van individuele achtergrondkenmerken van
Nederlanders. Daarbij is ook gekeken naar een mogelijke samenhang tussen ver-
schillende vertrouwensvariabelen. 
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Uit de analyse komt naar voren dat het vertrouwen in de economische situatie (con-
fidence) afhangt van zowel objectieve sociaal-economische kenmerken als subjectie-
ve factoren zoals het individuele optimisme en het vertrouwen in instituties. Ook
het vertrouwen in instituties hangt af van zowel objectieve achtergrondkenmerken
als van subjectieve vertrouwensvariabelen. Opvallend is dat het hebben van een uit-
kering, nog los van inkomen en opleiding, een sociaal-economische karakteristiek is
die steeds weer terugkomt als factor die het vertrouwen van de Nederlander (confi-
dence, trust) nadelig beïnvloedt. Verder is er een verband tussen confidence en trust naar
voren gekomen zoals wij dat niet eerder in de literatuur hebben aangetroffen. 

Het vertrouwen in dnb blijkt steeds van positieve invloed op het vertrouwen in insti-
tuties die aansluiten bij haar taken en verantwoordelijkheden - financiële instellin-
gen en hun bestuurders (toezichttaak), betaaltechnieken (het betalingsverkeer) en de
euro (monetair beleid). Frappant genoeg hangt het vertrouwen in dnb zelf en ook in
de zojuist genoemde instituties (met uitzondering van het betalingsverkeer) mede af
van het vertrouwen in het parlement.
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7  Conclusies

Deze studie heeft in kaart gebracht hoe het staat met het vertrouwen in Nederland.
Daarbij ging de aandacht uit naar zowel het vertrouwen in instituties als dat in de
economische ontwikkeling. Gepoogd is in kaart te brengen waar het vertrouwen op
individueel niveau van afhangt en of er een samenhang bestaat tussen de diverse ver-
trouwensvariabelen. Dit is van belang, omdat wetenschappelijk is aangetoond dat
vertrouwen te beschouwen is als een productiefactor: maatschappelijk kapitaal.
Anders gezegd, vertrouwen is van wezenlijke invloed op de economische groei en
het maatschappelijke welzijn.

De belangrijkste conclusies uit deze studie en de interpretatie daarvan zijn bespro-
ken in het inleidende hoofdstuk. Hier zetten wij nog even kort de belangrijkste uit-
komsten op een rij. 

Het intermenselijke vertrouwen in Nederland – hoezeer vinden we elkaar te ver-
trouwen? – is zowel in internationaal als in historisch perspectief hoog. Mensen die
elkaar vertrouwen hebben ook meer vertrouwen in instituties, wat hun functioneren
bevordert. Toch blijkt uit deze studie dat het vertrouwen van de Nederlandse bur-
ger in sommige instituties in ons land - met name de euro, het parlement en de socia-
le zekerheid – gering is. Zo hebben maar liefst twee op de drie Nederlanders weinig
tot geen vertrouwen in het parlement en heeft een kleine 60 procent weinig tot geen
vertrouwen in de euro. Het goede nieuws is, dat het vertrouwen in financiële instel-
lingen en in dnb wel groot is. Het vertrouwen in de integriteit van het bedrijfsleven
is daarnaast duidelijk kleiner dan dat in financiële instellingen, maar altijd nog gro-
ter dan dat in het parlement.

Er blijkt op individueel niveau een significante samenhang te zijn tussen het ver-
trouwen in het parlement en dat in dnb. Ook het vertrouwen in financiële instellin-
gen en in de euro – taakgebieden van dnb – hangt samen met dat in het parlement.
Dit is verrassend, omdat dnb op afstand van de politiek opereert met een onafhan-
kelijk monetair beleid en als zelfstandig bestuursorgaan voor onder meer de toe-
zichttaak. 

Gezien de maatschappelijke discussie over het (vermeende) gebrek aan veiligheid, is
een opvallende uitkomst dat het vertrouwen van de Nederlandse burger in de poli-
tie als institutie geen dalende trend vertoont. Een mogelijke verklaring is, dat de bur-
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ger de politie als voorspelbaar beschouwt. Zij heeft zich immers aan regels te hou-
den die zij zelf niet kan veranderen. 

Uit de studie blijkt, dat mensen met een uitkering in het algemeen een ongunstiger
beeld hebben van de instituties en de economie in ons land. Dit zou kunnen bete-
kenen, dat het hebben van een uitkering pessimistisch maakt. Het is echter niet uit
te sluiten, dat een pessimistische aanleg de kansen op de arbeidsmarkt verkleint. Hoe
dat ook zij, het hebben van werk is kennelijk van groot belang voor burgers om zich
onderdeel van de samenleving te voelen. 

Het consumentenvertrouwen is de afgelopen vijf jaar in Nederland sterk gedaald.
Deze teruggang was scherper dan in de ons omringende landen. Uit nadere analyse
van de resultaten blijkt, dat er een significant verband is tussen het vertrouwen van
de Nederlandse burger in de economische situatie en in de instituties in ons land.
Wie meer vertrouwen heeft in instituties heeft ook meer vertrouwen in de econo-
mie. Dit verband is niet eerder in de literatuur aangetoond. Het maakt het belang
van vertrouwen in instituties en elkaar des te groter.

73

Vertrouwen, Cement van de Samenleving en Aanjager van de Economie



Literatuur

Abel, A.B., (2002), An exploration of the effects of optimism and doubt on asset
returns, Journal of Economic Dynamics and Control, 26, 1075-1092

Arrow, K.J. (1973), Information and economic Behaviour, Federation of Swedish
Industries: Stockholm

Arrow, Kenneth (1999), Observations on Social Capital, in Dasgupta, Partha en
Ismail Serageldin (redactie),  Social Capital: A Multifaceted Perspective,Washington,
dc: World Bank

Barber, B. en T. Odean (2001), Boys Will Be Boys: Gender, Overconfidence and
Common Stock Investment, Quarterly Journal of Economics 116, 261-292

Barberis, N., A. Shleifer en R. Vishny (1998), A model of investor sentiment, Journal
of Financial Economics 49, 307-343

Beale, H., en T. Dugdale (1975), Contracts between businessmen: planning and the
use of contractual remedies, British Journal of Law and Society, 2, 45-60

Beltran Lopez, Helena, en Alain Durrez (2003), The Determinants of Consumer
Confidence: The Case of United States and Belgium, Core Discussion Paper, Juli
2003

Berry, S. en M. Davey (2004), How should we think about consumer confidence?,
Bank of England Quarterly Bulletin, Autumn 2004

Beugelsdijk, S., en A.B.T.M. van Schaik (2003), Participation in civil society and
European regional economic growth, in: W. Arts, J. Hagenaars, L. Halman
(redactie) (in collaboration with W. van de Donk and A.B.T.M. van Schaik), The
cultural diversity of European Unity, findings, explanations and reflections from the
European Value Study, Brill: Leiden – Boston, 119-145 

Björnskov, Chr (2003), The Happy Few: Cross Country Evidence on Social Capital
and Life Satisfaction, Kyklos 56 (1), 3-16

Buskens, V. W. (1999), Social Networks and Trust, Thesis: Utrecht
cbs (1993), Gebruikershandboek Consumenten Conjunctuuronderzoek, 1972-1992
cbs (2005), Grote verschillen in consumentenvertrouwen, Conjunctuurbericht, 15

augustus 2005, www.cbs.nl
Chang, LinChiat en Jon A. Krosnick (2003a), National Surveys via rdd Telephone

Interviewing vs. the Internet: Comparing Sample Representativeness and
Response Quality, working paper, Ohio State University

Chang, LinChiat en Jon A. Krosnick (2003b), Comparing Oral Interviewing with
Self-administered Computerized Questionnaires: An Experiment, working paper,
Ohio State University

74



Christensen, Celine (2005), Perceptions and expectations of Dutch households with
respect to economic developments in the Netherlands, Working paper DNB,
forthcoming

Coleman, J.S. (1990), Foundations of Social Theory, Cambridge: Harvard University
Press

Croushore, D. (2005), Do Consumer Confidence Indexes Help Forecast Consumer
Spending in Real Time?, Working Paper, University of Richmond, January 2005

dnb (2005a), Vertrouwen, geluk en de financiële situatie van huishoudens, dnb
Kwartaalbericht september 2005

dnb (2005b), Terrorisme: beperkte gevolgen voor de economie, dnb Kwartaalbericht
september 2005

Elster, J. (1989), The cement of society, Cambridge University Press: Cambridge
Everdingen, Y.M. van en W. Fred van Raaij (1998). The Dutch people and the euro:

A structural equations analysis relating national identity and economic
expectations to attitude towards the euro. Journal of Economic Psychology, 19, 721-
740

Festinger, L. (1957). A Theory of Cognitive Dissonance. Palo Alto, ca: Stanford
University Press

Fukuyama, F. (1995), Trust: the social virtues and the creation of prosperity, Simon and
Schuster: New York

Gambetta, D.G. (1988), Can we trust trust?, in: D.G. Gambetta et al. (redactie), Trust,
making and breaking cooperative relations, Basil Blackwell: Oxford – New York,  213-
237

Good, D. (1988). ‘Individuals, interpersonal relations, and trust’ in D. Gambetta
(redactie) Trust, making and breaking cooperative relations. Oxford/New York, Basil
Blackwell: 31-48

Guiso, L., L. Zingales en P. Sapienza (2005), Trusting the Stock Market, CEPR

Discussion Paper Series 5288, October 2005
Halman, L., R. Luijkx en M. van Zundert (2005). Atlas of European Value, Leiden:

Koninklijke Brill en Universiteit van Tilburg
Het Financieele Dagblad (2005), diverse edities
Helliwell, J. (1996), Economic growth and social capital in Asia, NBER Working Paper

5470
Hirschman, A.O. (1984), Against parsimony: three ways of complicating some

categories of economic discourse, American Economic Review Proceedings, 74, 89-96
Hoogduin, L.H. (1991), Some aspects of uncertainty and the theory of a monetary economy,

Proefschrift Rijks Universiteit Groningen
Inglehart, R. (1997), Modernization and postmodernization: cultural, economic, and

political change in 43 societies, NJ:Princeton University Press: Princeton
Jansen, W.J. en N.J. Nahuis (2002), The stock market and consumer confidence:

European evidence, MEB-Series No. 11. Amsterdam: De Nederlandsche Bank
Jansen, W.J. en N.J. Nahuis (2003), Vertrouwen op de beurs, Economisch Statistische

Berichten 85, nr 4392, 10 januari, 20-25

75

Vertrouwen, Cement van de Samenleving en Aanjager van de Economie



Jonker, N. (2005).  Payments Instruments as Perceived by Consumers – a Public
Survey. DNB Working Paper, No. 53/September 2005

Kapteyn, A. en F. Teppa (2002), Subjective measures of risk aversion and portfolio choice
Katona, G. (1975), Psychological Economics. New York: Elsevier
Keynes, J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan

Cambridge University Press
Kabinet (2004), Troonrede 2004, www.regering.nl
Kabinet (2005) Troonrede 2005, www.regering.nl
Kamps, Hans (2005), Werk boven inkomen, in Bussemaker, Jet, Paul Kalma en

Martin van Leeuwen (redactie), Zonder visie geen toekomst – zeven bijdragen over de
verzorgingsstaat, Wiardi Beckmanstichting

Klamer, Dolsma en Van den Braak (2005), Perspectief op een participatiemaatschappij,
Van Gorcum, Assen

Knack, S., en P. Keefer (1997), Does social capital have an economic payoff? A cross-
country investigation, Quarterly Journal of Economics, 112(4): 1251-1288 

LaPorta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer en R.W. Vishny (1997), Trust in Large
Organizations, American Economic Review Paper Proceedings, 87(2): 333-338

Leuven, Edwin,  Hessel Oosterbeek en Bas van der Klaauw (2004), The effect of
financial rewards on students’achievement: Evidence from a randomized
experiment, Working paper, Faculteit der Economische Wetenschappen en
econometrie, Universiteit van Amsterdam

Lorenz, E. H. (1988) ‘Neither friends nor strangers: informal networks of
subcontracting in French industry’, 194-210, in D. Gambetta et al., Trust: making
and breaking cooperative relations, Oxford/New York: Basil Blackwell

Luhmann, N. (1979), Trust and power, John Wiley: New York
Lusardi, Annamaria (2004), ‘Saving and the Effectiveness of Financial Education,’ in

Pension Design and Structure: New Lessons from Behavioral Finance, O. Mitchell en
S. Utkus (redactie), Oxford University Press, 157-184

Macaulay, S. (1963), Non-contractual relations in business: a preliminary study,
American Sociological Review, 28: 55-67

Mak, Geert (2004), De mercator sapiens anno 2004, over eenzaamheid, moed en
vertrouwen, Raiffeissenlezing, 31 maart 2004

Marshall, A. (1923). Money credit and commerce. London: MacMillan en Co
Mosch, R.H.J. (2004), The economic effects of trust. Theory and empirical evidence, Thela

Thesis: Amsterdam
Nijkamp, J., H.J. Gianotten en W.F. van Raaij (2002). The structure of consumer

confidence and real value added growth in retailing in the Netherlands,
International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 12(3), 237-259

Oosterbeek, H. (1992), Essays on human capital theory Thesis Publishers, Amsterdam
Otoo, M.W. (1999). Consumer sentiment and the stock market. Discussion Paper,

Washington dc, Federal Reserve Board
Park, Jacqueline (1997), The Secret Life of Grazia dei Rossi, Simon and Schuster, New

York

76



Poiesz, Th.B.C., en W.F. van Raaij (2002). Synergetische Marketing. Amsterdam:
Financial Times, Prentice-Hall

Pol, Kick van der (2005a), Geef de sociale zekerheid terug aan de burgers, in
Bussemaker, Jet, Paul Kalma en Martin van Leeuwen (redactie), Zonder visie geen
toekomst-zeven bijdragen over de verzorgingsstaat, Wiardi Beckmanstichting/ PvdA
Tweede-  Kamerfractie

Pol, Kick van der (2005b), Het is stil aan de overkant, lezing gehouden tijdens lustrum
Vrije Universiteit, 28 mei 2005 (geciteerd in Prast, 2005b)

Prast, H.M. (2004a), Psychology in Financial Markets: an Introduction to
Behavioural Finance, Series Financial Monetary Studies, nibe-svv publishers,
Amsterdam, May 2004

Prast, Henriëtte (2004b, Geld en geluk – over emotie-economie, Business Contact/Het
Financieele dagblad  

Prast, H.M. (2005a), Emotie-economie: de mythe van de persoonlijke financiële planning,
oratie, Faculteit der Economie en Bedrijfswetenschappen, Universiteit van
Tilburg  

Prast, H.M. (2005b), Economie en de staat, Het Financieele dagblad, 3 juni
Prince, M. (1993), Women, men and money styles, Journal of Economic Psychology 14 (1) 
Putnam, R.D. (2000), Bowling alone: the collapse and revival of American community,

Simon and Schuster: New York
Putnam, R.D. (met R. Leonardi en R.Y. Nanetti) (1993), Making democracy work: civic

traditions in modern Italy, Princeton University Press: Princeton
Raaij, W.F. van, en H.J. Gianotten (1990). Consumer confidence, expenditure,

saving, and credit. Journal of Economic Psychology, 11, 269-290
Rooij, M.C.J. van, C.J. Kool en H.M. Prast (2004), Risk-return preferences in the

pension domain: are people able to choose?, dnb Working Paper 25, December
2004

Rose-Ackerman, S. (2001), Trust and honesty in post-socialist societies, Kyklos, 415-
444

Scheffer, P. (2001), Een wereld zonder nooduitgang, De Standaard, 22 september 
Schtz, M. en B. Weber (2003), ‘Transparancy as a mechanism of governance in

financial systems’, paper gepresenteerd op European Association for
Evolutionary Political Economy, 7-10 november, Maastricht

Shakespeare, W. (1997), Romeo en Julia (vertaling Gerrit Komrij), Bert Bakker,
Amsterdam

Smith, A. (1766), Lectures on jurisprudence, The Glasgow edition of the works and
correspondence of Adam Smith, Volume 5, Oxford University Press, Oxford

Sobel, J. (2002), Can we trust social capital?, Journal of Economic Literature, 40: 139-154
Sociaal Cultureel Planbureau (2003), De sociale staat van Nederland 2003

Over onderwijs, arbeid, inkomen, gezondheid, wonen en woonomgeving, veiligheid,
mobiliteit en vrijetijdsbesteding van de Nederlandse bevolking, scp-publicatie 2003-12

Sociaal Cultureel Planbureau (2005), Sociale staat van Nederland 2005 -  Over de leefsituatie
van de Nederlandse bevolking,  scp-publicatie 2005/14

77

Vertrouwen, Cement van de Samenleving en Aanjager van de Economie



Stock, J.H. en M.W. Watson, Forecasting output and inflation: the role of asset
prices, nber Working Paper 8180

Sztompka, P. (1999), Trust: a sociological theory, Cambridge: Cambridge University
Press

Teulings, Coen, Lans Bovenberg en Harry van Dalen (2005), De cirkel van goede
intenties – de economie van het publieke belang, Amsterdam University Press,
Amsterdam

Thaler, R. (1985). Mental accounting en consumer choice. Marketing Science, 4(3), 199-
214

tns nipo (2005), Report Euro banknotes, prepared for de Nederlandsche Bank
Volkskrant (2005), diverse edities
Weiner, B. (1986). An Attributional Theory of Motivation and Emotion, New York:

Springer- Verlag
Williamson, O.E. (1985), The economic institutions of capitalism, Free Press: New York
Zak, P.J., and S. Knack (2001), Trust and growth, Economic Journal, 111: 295-321
Zulow, H. (1991), Pessimistic rumination in popular songs and newsmagazines

predict economic recession, Journal of Economic Psychology

78



Noten

1  Overigens zijn er nog twee kanalen waarlangs
de beurs de economie kan beïnvloeden. Ten
eerste is er het Tobin’s q effect: hogere koersen
betekenen dat bedrijven door het uitgeven van
aandelen goedkope financiering kunnen
aantrekken voor het doen van investeringen. In
de tweede plaats verbeteren hogere koersen de
vermogenspositie van bedrijven en gezinnen en
daarmee hun mogelijkheid tot goedkoop krediet. 
2  Empirisch zijn er aanwijzingen dat
aandelenkoersen inderdaad waardevolle
informatie kunnen bevatten over de toekomstige
economische groei (Stock en Watson, 2001).
Tegelijkertijd is er het besef, dat koersen niet
altijd en volledig fundamenteel-economische
factoren weerspiegelen, zie de it zeepbel (Prast,
2004). 
3  Via contractuele besparingen beleggen
gezinnen indirect ook op de beurs. 
4  Overigens gebruiken deze auteurs niet de cbs
index van het consumentenvertrouwen, maar een
maandelijkse index die voor alle eu landen
identiek is en die net als de cbs index
onderscheid maakt tussen de consumentenopinie
over de algemene economische situatie en die
over de eigen persoonlijke financiën.
5  Niet-economische rampen beïnvloeden
volgens deze studie ook het
producentenvertrouwen negatief, zij het in
mindere mate. Dat komt waarschijnlijk doordat
het oordeel over het algemene economische
klimaat veel minder zwaar weegt in de index van
het producentenvertrouwen dan het oordeel over
de eigen orderpositie. Daarmee is dit naar zijn
aard een minder psychologische index dan het
consumentenvertrouwen
6  Nobelprijs winnaar Kenneth Arrow (1999)
noemt deze twee pijlers van trust competence
(vertrouwen in iemands expertise) en conscience
(vertrouwen in iemands integriteit, waarden en
eerlijkheid).
7  Hiertoe verricht dnb een individuele toetsing
waarbij zowel het gedrag in het verleden als het
oordeel van de omgeving over het karakter van
de te benoemen bestuurder in de overweging
wordt betrokken. 
8  Het gevaar dreigt hier overigens dat de burgers
teveel vertrouwen stellen in de toezichthouder en
hun eigen verantwoordelijkheid uit het oog
verliezen.
9  Denk aan de dialoog tussen Romeo en de
apotheker in Shakespeare’s tragedie Romeo en

Julia. Romeo klopt bij de apotheker aan om er
het snel werkende gif te halen waarmee hij
zelfmoord zal plegen omdat hij denkt dat Julia
dood is. Kennelijk hadden apothekers het in die
tijd niet zo goed voor elkaar als anno 2005 in
Nederland. Want als de apotheker bezwaar
maakt omdat op de verkoop van het gif de
doodstraf staat, zegt Romeo, terwijl hij veertig
dukaten tevoorschijn tovert: ‘De wereld is niet
uw vriend, noch ‘s werelds wet. De wereld
voorziet niet in een wet om u rijk te maken.
Wees dus niet arm, maar neem dit goud aan.’
Waarop de apotheker toegeeft: ‘Mijn armoe, niet
mijn wil stemt toe’, en Romeo antwoordt: ‘Ik
betaal uw armoe, niet uw wil.’ 
10  Recente schattingen laten zien dat de omzet
van de ´n drangheta, de Calabrische variant van
de maffia, rond 35 miljard euro bedraagt, een
bedrag dat het inkomen van de zuidelijke regio
van Italië overtreft. 
11  Het vertrouwen in de ambtenarij was vijf jaar
geleden in internationaal perspectief hoger dan
gemiddeld (Halman, Luijkx en Van Zundert,
2005).
12  Van alle 25 eu-landen komt Nederland volgens
het evs met betrekking tot het vertrouwen in het
Europese parlement en de Europese Commissie
op een 18e plaats: ongeveer de helft van de
Nederlandse bevolking is geneigd deze instituties
te vertrouwen. In het dhs hebben wij dit
vertrouwen niet gemeten.
13  Met behulp van multivariate regressie-analyse.
Hierbij wordt het effect van verschillende
achtergrondkenmerken tegelijkertijd gemeten.
Door die aanpak kan bepaald worden aan welke
variabelen in samenhang een effect is toe te
schrijven. Een voorbeeld kan dit toelichten. Stel,
dat gevonden wordt dat inkomen een significant
effect heeft. dan is denkbaar dat dit effect in feite
niet zozeer door inkomen, als wel door opleiding
veroorzaakt wordt, immers hogere inkomens
hebben vaker een hogere opleiding. Door nu
tegelijkertijd zowel inkomen als opleiding in de
analyse te betrekken is duidelijk wat aan elk van
beid valt toe te schrijven. De genoemde effecten
zijn statistisch significant met een 95 procent
betrouwbaarheid. 
14  Met dank aan Lans Bovenberg voor deze
suggestie.
15  Dit gebeurt op initiatief van de Akkermans en
Partners Groep, die ook het jaarlijkse Nationaal
Pensioendebat organiseert.
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