
6 ESB, te verschijnen

ONLINE APPENDIX

ESB

*/**/*** Significant op respectievelijk tien-, vijf- en eenprocentsniveau
Noten: Deze tabel vergelijkt het effect van gedeelde waarden en andere persoonlijke kenmerken op de mate waarin individuen het acceptabel vinden om te frauderen om een uitkering te krijgen. 
Kolom (1) geeft het effect van diverse persoonlijke kenmerken weer zonder de overeenkomst van waarden mee te nemen. Kolom (2) voegt waardeovereenkomst toe. Kolommen (3) en (4) vergelijken 
het effect van een hoge of lage mate van gedeelde waarden, gedefinieerd als boven/onder de mediaan. Kolom (5) en (6) vergelijken het effect van gedeelde waarden en migratieachtergrond in landen 
met een sterke of zwakke verzorgingsstaat, zoals gedefinieerd door de OESO. Kolommen (7), (8) en (9) vergelijken het effect van gedeelde waarden tussen personen met een hoge of lage mate van 
sociaal vertrouwen, een hoge of lage mate van vertrouwen in de ambtenarij, en een hoge of mate van burgerschap, zoals gerapporteerd in de WVS. Alle coëfficiënten zijn geschat met regressie (OLS) 
met fixed effects voor iedere regio en tijdsperiode. De standaardafwijkingen zijn robuust voor heteroscedasticiteit en zijn geclusterd op hetzelfde niveau als de fixed effects.

Alle regressieresultaten TABEL 2

Afhankelijke variabele:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Is uitkeringsfraude acceptabel?
Leeftijd 0,01*** 0,01*** 0,01*** 0,01*** 0,01*** 0,01*** 0,01*** 0,01*** 0,01***
 (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00)
Man –0,03 –0,01 –0,01 –0,01 –0,01 –0,01 –0,01 –0,01 –0,01
 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)
Getrouwd 0,08*** 0,04** 0,05*** 0,05*** 0,04** 0,04** 0,04** 0,04** 0,04**
 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)
Loondienst 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
 (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03)
Eigen baas 0,00 –0,02 –0,01 –0,01 –0,02 –0,02 –0,02 –0,02 –0,02
 (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06) (0,06)
Gepensioneerd 0,09** 0,08** 0,08** 0,08** 0,08** 0,08** 0,08* 0,08** 0,08**
 (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04)
Werkloos –0,03 –0,03 –0,04 –0,04 –0,03 –0,03 –0,04 –0,03 –0,03
 (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04) (0,04)
Opleiding 0,10*** 0,10*** 0,10*** 0,10*** 0,10*** 0,10*** 0,10*** 0,10*** 0,10***
 (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)
Inkomen –0,02 –0,01 –0,02 –0,02 –0,01 –0,01 –0,01 –0,01 –0,01
 (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02) (0,02)
Immigrant –0,08 –0,03   –0,04     
 (0,05) (0,05)   (0,05)     
Waardeovereenkomst  0,34***    0,34***    
  (0,02)    (0,02)    
Autochtoon met hoge waardeovereenkomst 0,52***       

 (0,03)       
Immigrant met hoge waardeovereenkomst 0,45***       
  (0,07)       
Autochtoon met lage waardeovereenkomst  –0,51***      
  (0,03)      
Immigrant met lage waardeovereenkomst  –0,54***      
  (0,06)      
Waardeovereenkomst × sterke verzorgingsstaat   0,31***     
   (0,03)     
Waardeovereenkomst × zwakke verzorgingsstaat   0,36***     
   (0,03)     
Immigrant in sterke verzorgingsstaat    –0,07    
    (0,06)    
Immigrant in zwakke verzorgingsstaat    0,04    
    (0,07)    
Waardeovereenkomst × veel sociaal vertrouwen     0,30***   
     (0,03)   
Waardeovereenkomst × weinig sociaal vertrouwen     0,36***   
     (0,02)   
Waardeovereenkomst × veel vertrouwen in overheid      0,33***  
      (0,03)  
Waardeovereenkomst × weinig vertrouwen in overheid      0,35***  
      (0,02)  
Waardeovereenkomst × sterke gemeenschapsbanden       0,33***
       (0,03)
Waardeovereenkomst × zwakke gemeenschapsbanden       0,36***
       (0,02)
Observaties 89.166 89.166 89.166 89.166 89.166 89.166 89.166 89.166 89.166
Fixed effects Region x Survey Wave Level
R2 0,06 0,09 0,07 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09


