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INLEIDING 

Om er voor te zorgen dat de geleidelijke invoering van de Elektronisch Berichtenverkeer 
(EBV) operatie goed verloopt in de ogen van de burgers, laat de Belastingdienst zich op 
dat punt bijstaan door de Universiteit Twente / Center for e-Government Studies 
(CFES). Om de Belastingdienst in zijn ambities voor EBV gedurende twee jaar zo goed 
mogelijk bij te staan, zal CFES:  

1. de invoering vanuit het perspectief van burgers op onafhankelijke wijze monitoren en 
resultaten en inzichten daarover rapporteren aan de Belastingdienst. 

2. op basis van de inzichten de Belastingdienst adviseren (en zover mogelijk 
begeleiden/meehelpen op te zetten) welke interventies hij zou kunnen doen, om 
daarmee voor EBV de kansen op succes voor EBV te vergroten op het gebied van: 
a. bekendheid onder burgers, 
b. het gebruik door burgers in kwantiteit, 
c. het gebruik door burgers in kwaliteit, 
d. waardering door burgers, 
e. vertrouwen, waar nodig, door burgers in EBV. 

 

Deze rapportage betreft de resultaten van de derde online enquête. Deze derde online 
enquête volgt op eerste en tweede online enquêtes die (respectievelijk) zijn uitgevoerd 
in november 20151 en mei 20162. In alle metingen is grotendeels dezelfde vragenlijst 
gebruikt waardoor het mogelijk is te vergelijken tussen de drie metingen. Het accent van 
deze rapportage ligt op de verschillen tussen meting 2 en meting 3, alsmede de trends 
en ontwikkelingen van meting 1 tot en met 3. 

De rapportage is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 1 geeft een samenvatting van dit 
rapport weer, met daarin de belangrijkste resultaten en conclusies. Hoofdstuk 2 geeft de 
onderzoeksverantwoording weer. Hoofdstuk 3 beschrijft kort de socio-demografische 
data van de respondenten, zoals leeftijd en opleidingsniveau. Hoofdstuk 4 behandelt de 
kenmerken, bronnen, vaardigheden, drijvers en drempels van burgers die al dan niet 
van de berichtenbox gehoord hebben en de berichtenbox al dan niet geactiveerd 
hebben. Hoofdstuk 5 gaat in op het gebruik van de webportalen Mijn Belastingdienst, 
Mijn Toeslagen en Mijn Overheid. Via de webportal Mijn Overheid wordt de 
berichtenbox aangeboden. Hoofdstuk 6 gaat over een mogelijk effect van elektronisch 
berichtenverkeer, daarbij zoomen we in op de zogenaamde attentiewaarde van 
elektronische notificatie en welke gevolgen dat kan hebben voor compliance. We sluiten 
het rapport af met enkele bronvermeldingen en verdiepende cijfers in de bijlagen. 

De dataverzameling vond plaats in november 2016, ongeveer 1 jaar nadat de eerste 
landelijke publiekscampagne ‘vaarwel blauwe envelop’ groots van start ging. De 
resultaten in dit rapport beschrijven dus de situatie per november 2016. De 
datapreparatie en de data-analyses hebben plaatsgevonden in de maanden december 
2016 en januari 2017. Er zijn drie blokken geanalyseerd: kennen & activeren van de 
berichtenbox, gebruik en gebruikers van Mijn Belastingdienst / Mijn Toeslagen / Mijn 

                                                

 

1 Zie Ebbers, van de Wijngaert en Lange (2016). 
2 Zie Ebbers, De Graaf en Pieterson (2016) 
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Overheid-berichtenbox en tot slot effecten van het gebruik van de berichtenbox of 
elektronische berichten 

We benadrukken dat het hier gaat om de rapportage van een online enquête. Het 
merendeel (94%) van de Nederlandse burgers tussen de 15 jaar en de 75 jaar maakt 
eens per drie maanden of vaker gebruik van het internet (CBS, 2016a, b). Dit is gezien 
het massale karakter van de EBV operatie een uiterst relevante groep voor de 
Belastingdienst. Het gaat hier om de zogenaamde ‘grote getallen’. De impact van deze 
grote getallen op de kernprocessen van de Belastingdienst kan navenant groot zijn. 
Daarom is het zaak om deze groep bij de start van de EBV operatie goed in het oog te 
krijgen en te houden. Door de inzet van online enquêtes bereiken we naar onze mening 
deze groep op een afdoende wijze.  

Met een dergelijk instrument bereiken we niet de 6% nauwelijks- of niet-gebruikers 
tussen de 15 en 75 jaar. Ook weten we niet precies hoe het staat met de groep 75 jaar 
of ouder als het gaat om wel of geen internetgebruik. Gegeven de kerntaken van de 
Belastingdienst en de positie in de Nederlandse samenleving, zijn deze groepen 
ondanks hun kleinere aantallen echter nog steeds zeer relevant.  

Om een beter beeld te krijgen van hoe nauwelijks- of niet-internetgebruikers in deze 
vraagstukken staan, hebben we in 2016 een telefonische enquête gehouden onder een 
panel van mensen die internet niet of nauwelijks gebruiken3. Deels spelen dezelfde 
vragen als bij de grote groep van 94%. Denk aan vragen als ‘bent u bekend met de 
berichtenbox’ , ‘heeft u hem geactiveerd of gaat u dat nog doen’, ‘wat is uw houding is 
ten aanzien van de digitalisering’, ‘heeft u hulp nodig bij uw belasting- en/of 
toeslagzaken’ en ‘(van wie) krijgt u hulp bij uw belasting- en/of toeslagzaken’?  

 

                                                

 

3 Zie Ebbers, de Graaf en Pieterson (2016). 
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1 CONCLUDERENDE SAMENVATTING 

De onderstaande bevindingen hebben betrekking op de onderzoeksresultaten zoals ze 
zijn verzameld in november 2016. De resultaten in dit rapport beschrijven daarmee de 
situatie per (eind) november 2016. De nadruk ligt hierbij op de vergelijking van de 
situatie per eind november 2016 en de situatie per eind mei 2016 toen de tweede 
meting werd uitgevoerd, alsmede de ontwikkelingen tussen meting 1 (november 2015), 
2 & 3. 

Kennis en gebruik 

Als eerste valt op dat ten opzichte van de vorige meting de frequentie van het gebruik 
van de berichtenbox enigszins is toegenomen. Maar dat geldt niet voor het aantal 
activaties en voor de kennis over het bestaan van de berichtenbox. Deze twee waardes 
zijn niet meer toegenomen. 

Wat betreft activaties zou het zo kunnen zijn dat een grote groep burgers geen reden 
heeft gehad om de berichtenbox te activeren. In ieder geval lijken de resultaten erop te 
duiden dat van een autonome groei in het aantal activaties geen sprake (meer) is. Wij 
denken dat de resterende groep burgers met meer intensieve en meer overtuigende 
communicatie overtuigd moeten worden van nut en noodzaak van de berichtenbox. 

Ten opzichte van de tweede meting is er in deze meting geen toename in het aantal 
mensen dat digitaal contact heeft met de Belastingdienst. We zien echter wel een 
toename in het aantal keren dat mensen digitaal contact hebben. Dus het aantal 
mensen dat al digitaal contact heeft, heeft de afgelopen tijd vaker digitaal contact 
gehad.  

Mensen kunnen op verschillende manieren en om verschillende redenen digitaal 
contact hebben met de Belastingdienst. Denk bijvoorbeeld aan het doen van aangifte, 
het aanvragen of wijzigen van een toeslag, of het lezen van een brief van de 
Belastingdienst. Dat kan via Mijn Belastingdienst, Mijn Toeslagen en Mijn Overheid – 
berichtenbox.  

Als we kijken naar de derde meting, dan zien we een verschuiving van het contact. Die 
verschuiving heeft zeer waarschijnlijk met de tijd van het jaar te maken waarin deze 
derde meting is uitgevoerd. Aan het begin van het jaar is er veel contact tussen burgers 
en de Belastingdienst voor de (aangifte) inkomstenbelasting. Denk aan het versturen 
van de uitnodiging tot het doen van aangifte en de aangifte zelf natuurlijk. In het najaar 
verschuift dit richting toeslagen. Deze verschuiving zien we ook terug in de 
verschillende metingen van dit onderzoek. In meting 2, die in mei 2016 plaatsvond, 
hadden mensen vaker via Mijn Belastingdienst contact. In meting 3 van november 2016 
is dat verschoven richting de Mijn Overheid - berichtenbox en Mijn Toeslagen. 

Verder valt op dat de waardering voor de drie portalen stabiel gebleven is. Van de drie 
wordt Mijn Overheid - berichtenbox het hoogst gewaardeerd. Wat betreft de scores voor 
de portalen zijn er tussen meting 1, 2 en meting 3 geen significante verschillen. Wat niet 
veranderd is ten opzichte van de vorige keren, is dat mensen met lagere digitale 
vaardigheden de portalen minder prettig vinden.  

  



 

 

 

 PAGINA 9/62 

Houdingen en effecten van gebruik 

Wat opvalt, is dat de houdingen en effecten van het gebruik behoorlijk hetzelfde zijn 
over de drie metingen heen. Zowel de houding ten aanzien van digitalisering, alsmede 
belastingcompliance en de gedragskeuzes over hoe snel mensen een bericht tot zich 
nemen (denk aan hoe snel openen mensen een brief of hoe snel openen ze een 
notificatie e-mailbericht), blijken behoorlijk stabiel.  

Het goede nieuws lijkt te zijn dat de toenemende digitalisering er niet voor zorgt dat 
mensen veel te langzaam of in hun geheel niet acteren op wat er in de digitale post 
staat. Zou dit zo zijn, dan zou dit mede tot uiting komen in een zekere toename van de 
handhavingspost. Dat soort post krijgen burgers als ze de wet niet goed naleven. Denk 
aan correcties, herinneringen, navorderingen of dwangbevelen. In onze metingen is van 
zo’n toename de afgelopen periode niets gebleken. We weten niet wat er gaat gebeuren 
als dat soort post ook via de digitale weg wordt verstuurd. Nu is dat nog niet aan de 
orde. Natuurlijk zou de redenatie kunnen zijn dat de Belastingdienst om totaal andere 
redenen minder handhavingspost verzendt, bijvoorbeeld omdat er minder 
handhavingscapaciteit zou zijn. We vinden het lastig om daarover een uitspraak te 
doen. Wat wel geldt is dat in onze data niet alleen geen toename, maar ook geen 
afname van ontvangen handhavingspost te zien is. 

Tegelijkertijd blijft de gemiddeld genomen positieve houding ten aanzien van de 
digitaliseringsplannen van de overheid stabiel en wordt deze niet (nog) positiever.  Denk 
bij de houding ten aanzien van de plannen aan stellingen als ‘ik vind dat de digitalisering 
veel te snel gaat’ of ‘ik vind het handig om digitaal zaken te doen’.  
 
Bovendien is men net als in de vorige metingen nog steeds in overgrote mate meer 
geneigd om een bericht sneller te gaan lezen bij het krijgen van een papieren brief dan 
bij het krijgen van een notificatie e-mailbericht. 

In alle drie de metingen denkt men in voldoende mate de zaken zelf, of met hulp van 
anderen te kunnen doen. Wel is het zo dat in meting 1 en 3 de respondenten aangeven 
graag hulp te hebben bij het doen van hun belastingzaken, terwijl de respondenten in 
meting 2 hier neutraal tegenover staan. Aangezien deze hulp beschikbaar is voor de 
meeste respondenten, zal dit naar onze mening niet direct tot problemen leiden.  

Als het gaat om de hulpvraag, zien we wel beduidende verschillen als het gaat om het 
opleidingsniveau. Laag opgeleiden schatten de mate waarin ze zonder hulp hun zaken 
kunnen regelen significant lager in dan middelbaar en hoger opgeleiden. 

Digitale vaardigheden 

Net als in de vorige metingen hebben we gekeken naar operationele digitale 
vaardigheden en digitale informatievaardigheden. Onder operationele vaardigheden 
verstaan we navigeren, de weg niet krijtraken, het operationeel bedienen van een 
browser of een zoekmachine of het gebruiken van online formulieren. 
Informatievaardigheden hebben betrekking op het vinden en gebruiken van informatie 
door het kiezen van geschikte zoekmachines, zoekwoorden en/of evalueren van 
informatiebronnen.  

Over het algemeen zien we dat beide soorten digitale vaardigheden hoog scoren onder 
de respondenten. De verschillen hierin tussen de drie metingen zijn klein. 

Mensen die de berichtenbox hebben geactiveerd, scoren opnieuw significant hoger op 
operationele digivaardigheden en informatievaardigheden dan mensen die de 
berichtenbox niet kennen of niet hebben geactiveerd. 
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Het opleidingsniveau speelt bij digitale vaardigheden in onze metingen steeds vaker 
een rol, in tegenstelling tot leeftijd en geslacht. Kort gezegd, lager opgeleide mensen 
hebben lagere digitale vaardigheden. 

Mensen met lagere digitale vaardigheden staan negatiever tegenover de digitalisering 
van de overheid, hebben minder kennis over fiscale processen, zijn minder zelfstandig 
en geven in hogere mate aan hulp nodig te hebben bij digitaal zakendoen en digitaal 
communiceren met de Belastingdienst.  

Nieuwe functionaliteit 

Een deel van de derde meting bestond uit een aantal nieuwe vragen, namelijk over de 
toekomst van de berichtenbox en wijzen waarop de berichtenbox aantrekkelijker 
gemaakt kan worden. Aan respondenten is gevraagd hoe zij aankijken tegen: 

1. een functie waarbij verslagen van gesprekken met de overheid (bijvoorbeeld van 
telefoongesprekken) in de berichtenbox worden opgeslagen,  

2. een functie waarbij gewenste informatie (bijvoorbeeld uitleg over hoe iemand iets 
moet doen) na een gesprek met de overheid in de berichtenbox wordt opgeslagen,  

3. de mogelijkheid om zelf mappen aan te maken en berichten te organiseren,  
4. een (mobiele) berichtenbox app, zodat iemand alle communicatie op zijn of haar 

telefoon of tablet heeft, 
5. en de optie om berichten uit de berichtenbox door te sturen naar een eigen e-

mailadres. 

De resultaten laten zien dat men in het algemeen neutraal tot positief tegenover de 
mogelijk nieuwe functionaliteiten staat. Het meest enthousiast is men over de 
mogelijkheid om communicatie in de berichtenbox door te sturen naar een eigen e-
mailadres. Het minst positief is men over een app, sommige groepen (ouderen, lager 
opgeleiden) zijn hier zelfs negatief over. Op basis van dit onderzoek kunnen we niet 
verklaren waarom dat is. Verder is men positief, maar niet in bijzonder sterke mate, over 
het idee om gespreksverslagen op te nemen.  

Bekeken vanuit wat de mensen aangeven, is het zinvol om de energie vooral te richten 
op het verbeteren van de archiveringsfunctie en/of het doorsturen van berichten naar 
een eigen e-mailadres. 

Wat betreft de app bevelen we aan dat lager opgeleiden en ouderen goed betrokken 
worden bij het (verder) ontwikkelen ervan. Ze zijn er negatief over, terwijl een app wel 
positieve kanten kan hebben. Denk aan een aan de applicatie gekoppelde en daardoor 
minder handelingen afdwingende notificatiefunctie, die bovendien niet met spamfilters te 
maken heeft. Dit kan een verbetering zijn ten opzichte van bijvoorbeeld de huidige e-
mail notificatie.  

Door de groepen met lager opgeleiden en ouderen te betrekken, kan beter met de 
aarzelingen rekening worden gehouden. Bovendien moet bij de communicatie tijdens de 
uitrol van de app het besef er zijn dat lager opgeleiden en ouderen negatief tegenover 
deze app staan. 

Een krappe meerderheid van de respondenten vindt het een goed idee als berichten 
zowel in de berichtenbox als op Mijn Belastingdienst of Mijn Toeslagen worden 
opgeslagen. Een grote minderheid staat hier neutraal tegenover. Een dubbele strategie, 
waarin de Belastingdienst in het eigen portaal en via de berichtenbox correspondeert, 
stuit dus bij veruit de meeste gebruikers niet op weerstand. Het kan zijn dat het om 
bestuurlijke of om technische redenen lastig is om de overgang in de zogenaamde 
klantreis tussen het portaal van Mijn Overheid en Mijn Belastingdienst dan wel Mijn 
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Toeslagen naadloos te krijgen. Een naadloze overgang is in onze ogen echter wel 
noodzakelijk. Op deze manier wordt voortijdig afhaken beter voorkomen bij voor het 
primair proces belangrijke handelingen en boodschappen. Het sterker benadrukken van 
en steviger sturen op toegang tot Belastingdienstgerelateerde berichten via de eigen 
portalen is dan een optie. 

Opleidingsniveau 

De groep lager opgeleiden die nog geen berichtenbox heeft, heeft een lagere intentie tot 
toekomstige adoptie van de berichtenbox, ziet meer nadelen en ziet in mindere mate de 
voordelen van de berichtenbox.  

Verder geldt dat lager opgeleiden lagere digitale vaardigheden hebben en dat ze de 
berichtenbox minder vaak gebruiken. Ook zijn ze minder positief over digitalisering, 
minder zelfstanding, meer hulpbehoevend en ze hebben minder kennis over het fiscale 
proces. Bovendien zijn ze minder positief over mogelijke nieuwe functionaliteiten in de 
berichtenbox.  

Dit alles kan toekomstige adoptie en gebruik van elektronisch berichtenverkeer 
bemoeilijken. Daarom pleiten we ervoor om de berichtenbox zo eenvoudig en 
gemakkelijk mogelijk te maken, lager opgeleiden nadrukkelijk te betrekken in co-
development en in gebruikerstests van de nieuwe functionaliteiten, een goede 
machtigingsvoorziening te hebben en verder te investeren in educatie in het gebruik van 
de digitale overheid. 
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2 ONDERZOEKSVERANTWOORDING 

Dit deelonderzoek is onderdeel van een meerjarig onderzoek. Doel van deze online 
meting is om de invoering van EBV vanuit het perspectief van de burger met behulp van 
een online enquête kwantitatief in kaart te brengen.  

Het is de bedoeling om gedurende twee jaar twee online metingen per jaar uit te voeren 
met een nieuwe groep van respondenten om veranderingen in kennis en gebruik van 
het EBV, evenals de effecten van het EBV op bijvoorbeeld de compliance van de burger 
met betrekking tot belastingzaken te achterhalen. Na deze derde meting volgt nog een 
vierde (midden 2017) meting. Die meting zal kennis en activatie van de berichtenbox 
nog blijven volgen, maar zal daarnaast meer inzoomen op de twee portalen van de 
Belastingdienst dan tot nu het geval was. 

Deze derde meting werd met behulp van een online-panel uitgevoerd in de maand 
november 2016 en leverde een respons van n=1233 op. De data werden verzameld met 
behulp van een online-panel onder de regie van online marktonderzoek bureau 
PanelClix. Onder vermelding van een aantal persoonsgegevens zoals geslacht en 
leeftijd kan iedereen zich daar aanmelden om aan onderzoek deel te nemen. De 
deelname wordt beloond met waardepunten.  

Deelnemers voor dit deelonderzoek werden, evenals in de voorgaande onderzoeken, 
geselecteerd op of ze gebruik maken van een online dienst van de Belastingdienst4 
(zoals belastingaangifte of aanvraag Toeslagen) en bij de steekproef werd erop 
gestuurd dat de samenstelling van leeftijd, geslacht en opleidingsniveau van de 
respondenten een weerspiegeling van de samenstelling van de Nederlandse bevolking 
vormden. Doel hiervan is om beter generaliseerbare uitspraken te kunnen maken. 

Gebaseerd op hun antwoorden, werden de respondenten op verschillende routes door 
de vragenlijst gestuurd. Zo werd aan respondenten die aangaven de berichtenbox reeds 
te hebben geactiveerd vragen voorgelegd over hun redenen voor de activatie. En de 
respondenten die aangaven de berichtenbox nog niet geactiveerd te hebben kregen 
vragen voorgelegd over hun redenen voor niet-activatie, enzovoort. Afhankelijk van 
welke digitale dienst de respondenten aangaven voor het laatst te hebben gebruikt - 
Mijn Belastingdienst / Mijn Toeslagen / berichtenbox (Mijn Overheid) - werden vragen 
voorgelegd over digitale dienst-specifieke vaardigheden, redenen voor gebruik en de 
frequentie en tijdstip van hun laatste gebruik van de digitale dienst. 

In een aantal gevallen (net als in voorgaande metingen) zijn meerdere individuele 
vragen of stellingen gebruikt om (samengestelde) constructen te maken. Zo is het 
construct ‘houding digitalisering’ samengesteld uit de individuele vragen over 
digitalisering (zie H6). Dit geldt voor de volgende constructen: houding digitalisering, 
informatievaardigheden, operationele vaardigheden, mate van hulp nodig hebben, 
belastingcompliance en kennis over het proces. 

De complete dataset besloeg n=1468 respondenten. Deze set is vervolgens 
opgeschoond. Zo werden niet volledig ingevulde en/of veel te snel ingevulde 
vragenlijsten niet meegenomen voor de analyse. Uiteindelijk is een dataset van n=1233 
                                                

 

4 Omdat bijna iedereen een relatie met de Belastingdienst heeft, heeft deze selectie naar onze mening weinig invloed op de representativiteit. 
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responses overgebleven. Deze dataset is samengevoegd met de data van de eerste en 
tweede online meting en de gecombineerde dataset is geanalyseerd met SPSS. De 
datapreparatie en de data-analyses hebben plaatsgevonden in de maanden december 
2016 en januari 2017. Er zijn drie blokken geanalyseerd: kennen en activeren van de 
berichtenbox (hoofdstuk 4), gebruik van Mijn Belastingdienst / Mijn Toeslagen / Mijn 
Overheid-berichtenbox (hoofdstuk 5) en tot slot effecten van het gebruik van de 
berichtenbox of elektronische berichten (hoofdstuk 6).  

Er zijn verschillende statistische toetsen uitgevoerd. De waardes daarvan vermelden we 
waar relevant in dit rapport. Om de tekst overzichtelijk en leesbaar te houden, 
vermelden we de waardes enkel in voetnoten of in bijschriften bij figuren en tabellen. 

Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen. Hieronder vatten we ze samen. 

Ondanks sterke sturing op representativiteit op leeftijd, geslacht en opleiding van de 
respondenten tijdens de dataverzameling, zijn de groepen middelbaar opgeleide 
mannen en vrouwen van 35-55 jaar oververtegenwoordigd. De groepen laagopgeleiden 
jongeren (16-35) zijn ondervertegenwoordigd. Een mogelijke verklaring is de 
moeilijkheid om laag opgeleide jongeren tot deelname aan vragenlijstonderzoek te 
bewegen. De afwijkingen zijn echter niet groot en de afwijking is kleiner dan die in de 
eerste en tweede meting. De sterkst vertegenwoordigde groep vormt de middelhoog 
opgeleide respondenten, zoals volgens het CBS ook daadwerkelijk het geval is bij de 
Nederlandse bevolking. Daarom gaan we er vanuit dat we wat betreft leeftijd, opleiding 
en geslacht generaliseerbare uitspraken kunnen doen. 

Verder is het aantal respondenten dat aangeeft de berichtenbox al geactiveerd te 
hebben omgerekend naar de rond 12 miljoen belastingplichtigen in Nederland met 7,14 
(6,8 in meting 2) miljoen ongeveer een kwart groter dan de officiële telling van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/Logius op dat moment zelf5. 
Tijdens de dataverzameling van de derde meting lag dat getal op ongeveer 5,83 miljoen 
(5,2 bij meting 2). Een mogelijke verklaring is dat we een online panel hebben 
geraadpleegd, waarvan de leden waarschijnlijk eerder geneigd zijn digitale innovaties 
zoals de berichtenbox te adopteren. Tegelijkertijd is de gemiddelde afwijking nog iets 
kleiner dan die van de tweede meting. Zie bijlage 1 voor een overzicht van het 
daadwerkelijke aantal activaties tot en met eind november 2016. 

Tot slot, het gaat om een online enquête. Het merendeel (94%) van de Nederlandse 
burgers tussen de 15 jaar en de 75 jaar maakt eens per drie maanden of vaker gebruik 
van het internet (CBS, 2016a,b). Met een dergelijk instrument bereiken we niet de 6% 
nauwelijks- of niet-gebruikers tussen de 15 en 75 jaar. Ook weten we met dit online 
onderzoek niet precies hoe het staat met de daadwerkelijke groep 75 jaar of ouder als 
het gaat om wel of geen internetgebruik. Om daar meer zicht op te krijgen, is een apart 
telefonisch onderzoek gehouden (parallel aan de vorige, tweede, online meting). 
Daarover is in een aparte rapportage6 verslag gedaan. Dit wil zeggen van de kennis, 
houding en gedragingen bij elektronische diensten van overheidsorganisaties van 
mensen die nauwelijks of geen internet gebruiken (‘Mindergebruikers’ en ‘Niet-
gebruikers’). 

 

                                                

 

5 Omwille van de consistentie met de voorgaande metingen rekenen we de cijfers van dit onderzoek om naar de gehele (belastingplichtige) 

populatie. In werkelijkheid richt dit onderzoek zich op een subgroep van deze populatie, namelijk het internettende deel. 

6 Zie Ebbers, de Graaf en Pieterson (2016). 
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3 DE RESPONDENTEN 

Het onderzoek is uitgevoerd in de maand november 2016 onder ongeveer 1500 
panelleden en leverde uiteindelijk een dataset op met netto respons van n=1233. Tabel 
1 geeft de verdeling van leeftijd, geslacht, opleiding in de uiteindelijke steekproef van dit 
deelonderzoek weer. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de verdelingen in de 
eerste twee deelonderzoeken. 

TABEL 1. LEEFTIJD, GESLACHT EN OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE RESPONDENTEN (N=1233) IN METING 3 

Zoals reeds behandeld in hoofdstuk 2, zijn er ondanks de nauwkeurige dataverzameling 
een aantal kleine afwijkingen wat betreft representativiteit van de Nederlandse 
bevolking (zie Tabel 2). De groepen mannen en vrouwen tussen 36 en 35 jaar oud met 
een middelbare opleiding zijn in de steekproef van meting 3 licht oververtegenwoordigd. 
De groepen jongeren (15-35) met een lage opleiding zijn licht ondervertegenwoordigd. 

  Laag Midden Hoog  Hoogst genoten opleiding 

Mannen 15-35 6% 7% 4%  Laag Basisonderwijs 

 36-55 4% 8% 7%   VMBO, mbo1, AVO onderbouw 

 55+ 5% 6% 4%  Midden MBO 2, 3 en 4 

Vrouwen 15-35 5% 6% 5%   HAVO, VWO 

 35-55 4% 8% 6%  Hoog HBO, WO bachelor 

 55+ 7% 5% 3%   WO masters, doctor 

TABEL 2.LEEFTIJD, GESLACHT EN OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE NL BEVOLKING (CBS, 2015) (TELT DOOR AFRONDINGSVERSCHILLEN NIET OP TOT 100%).  

Concluderend kunnen we spreken dat, gegeven de omvang en de weerspiegeling van 
de verschillende groepen in de samenleving, de steekproef representatief is voor het 
internettende deel van de populatie. 

 

 

 

  

  Laag Midden Hoog  Hoogst genoten opleiding 

Mannen 15-35 3% 7% 3%  Laag Basisonderwijs 

 36-55 3% 11% 6%   VMBO, mbo1, AVO onderbouw 

 55+ 5% 8% 5%  Midden MBO 2, 3 en 4 

Vrouwen 15-35 3% 7% 5%   HAVO, VWO 

 35-55 4% 11% 5%  Hoog HBO, WO bachelor 

 55+ 6% 5% 3%   WO masters, doctor 
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4 ACTIVATIE BERICHTENBOX NOVEMBER 2016: 
KENMERKEN, BRONNEN, VAARDIGHEDEN, 
DRIJVERS, DREMPELS 

Dit hoofdstuk behandelt de onderzoeksresultaten die gaan over wie op dit moment de 
berichtenbox geactiveerd heeft en wie nog niet en waarom (paragraaf 4.1 tot en met 
paragraaf 4.6). Vragen die de revue passeren zijn bijvoorbeeld: wat zijn de 
persoonskenmerken, hoe zit het met de digitale vaardigheden en wat zijn redenen om 
de berichtenbox al dan niet te activeren? Aan het einde van dit hoofdstuk (paragraaf 
4.7) volgen dan de conclusies die we trekken op basis van de resultaten. 

4.1 Kenmerken respondenten 

In deze paragraaf bespreken we de kenmerken van de respondenten wat betreft hun 
kennis en activatie van de berichtenbox. We splitsen kennis en activatie bovendien uit 
naar leeftijd, opleiding en geslacht. 
 
De bekendheid van de berichtenbox onder de respondenten is sinds meting 1 gestegen 
van 45% naar 65% in meting 2 en 69% in meting 3. Van de respondenten die aangeven 
de berichtenbox te kennen, is het aantal dat deze ook daadwerkelijk heeft geactiveerd 
sinds meting 1 gestegen van 73% naar 89% (meting 2) en lichtelijk gedaald naar 86% 

(meting 3)7. Het verschil tussen meting 2 en 3 in bekendheid (zie Figuur 1) is significant, 

die voor activatie is dat niet (Figuur 2). We vinden dus dat de bekendheid wel toeneemt, 

maar de activaties niet. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat we nu ver na de 
belastingaangifte periode zitten en er daardoor voor de respondenten weinig aanleiding 
is om contact te hebben met de overheid (wat bevestigd wordt als we kijken naar het 
laatste digitale contact met de overheid, zie Figuur 8). 

 
  

                                                

 

7 Als de berichtenbox eenmaal geactiveerd is, blijft die dat ook. Dit betekent dat het aantal activaties eigenlijk niet kan dalen. Maar het gaat hier om 

steekproeven. Die hebben van nature een afwijking van de populatie. Hierdoor kan het voorkomen dat er kleine verschillen zijn waardoor het lijkt 

alsof er iets onmogelijks gebeurt is. Waar het hier in statistische zin om gaat, is dat de verschillen tussen meting 2 en 3 niet significant zijn. 
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Bent u bekend met de berichtenbox? 

 
FIGUUR 1. PERCENTAGES RESPONDENTEN MET KENNIS BERICHTENBOX, METING 1, 2 & 3. VERSCHIL TUSSEN METING 2 & 3 IS SIGNIFICANT 

(Χ2=4.211, P=.022). 

 

Heeft u de berichtenbox geactiveerd? 

 
FIGUUR 2. PERCENTAGES RESPONDENTEN DAT BERICHTENBOX GEACTIVEERD HEEFT IN METING 1, 2 & 3. VERSCHIL TUSSEN METING 2& 3 IS NIET 

SIGNIFICANT (Χ2=0.530, P=.246). 

De verdeling onder de demografische groepen is hierbij nagenoeg gelijk aan die in 
meting 2. Respondenten in de groep ouder dan 55 jaar hebben het vaakst van de 
berichtenbox gehoord. Jongeren hebben net als in de voorgaande metingen het minst 
vaak van de berichtenbox gehoord (zie Figuur 3).  
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Kennis en activatie berichtenbox in relatie tot leeftijd 

 
FIGUUR 3. PERCENTAGES RESPONDENTEN MET BEKENDHEID EN ACTIVATIE BERICHTENBOX PER LEEFTIJDCATEGORIE IN METING 3. VERSCHILLEN 

TUSSEN LEEFTIJDSGROEPEN ZIJN SIGNIFICANT (X2=11.371, P= .023). 

Bij de daadwerkelijke activering van de berichtenbox zien we eenzelfde beeld. 
Omgerekend op basis van gegevens die ten grondslag liggen aan Figuur 3: van de 
respondenten die de berichtenbox kennen heeft in de groep van 55 jaar en ouder 87% 
de berichtenbox geactiveerd. Bij de leeftijdsgroep tussen de 35 en 55 jaar is dit 88%. 
Ook heeft een ruime meerderheid van de jongeren tot 35 jaar die de berichtenbox 
kennen deze ook geactiveerd. Het percentage is in deze groep wel lager, namelijk 82%. 
 
Wat betreft geslacht vinden we, in tegenstelling tot meting 2, geen significante 
verschillen. In totaal zegt 33% van de vrouwen en 28% van de mannen de berichtenbox 
niet te kennen (Figuur 4).  
 

Bekendheid en activatie berichtenbox in relatie tot geslacht 

 
FIGUUR 4. PERCENTAGES RESPONDENTEN MET BEKENDHEID EN ACTIVATIE BERICHTENBOX IN RELATIE TOT GESLACHT IN METING 3. 

VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN ZIJN NIET SIGNIFICANT (X2= 3.968, P=.138). 

Van de mannen die de berichtenbox kennen, zegt 87% de berichtenbox ook 
daadwerkelijk te hebben geactiveerd. Bij de vrouwen is dit aandeel 85%. Met betrekking 
tot de hoogst genoten opleiding zien we ook verschillen in de bekendheid en activering 
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van de berichtenbox. Hoe hoger de opleiding8, hoe groter de bekendheid van de 
berichtenbox, deze verschillen zijn, evenals in meting 2, significant (zie Figuur 5).  
 

Bekendheid en activering berichtenbox in relatie tot opleiding 

 
FIGUUR 5. PERCENTAGES RESPONDENTEN MET BEKENDHEID EN ACTIVERING BERICHTENBOX PER OPLEIDINGSNIVEAU IN METING 3. 

VERSCHILLEN TUSSEN OPLEIDINGSNIVEAUS ZIJN SIGNIFICANT (X2= 13.414, P= .009). 

Kijkend naar de daadwerkelijke activatie onder de respondenten die aangeven de 
berichtenbox te kennen, zijn de verschillen in opleidingsniveau een stuk kleiner. Echter 
hebben hoogopgeleiden de berichtenbox wel significant vaker ook daadwerkelijk 
geactiveerd. Van de laag opgeleide respondenten die de berichtenbox kennen zegt 
82% deze ook daadwerkelijk te hebben geactiveerd. Onder middelbaar opgeleiden ligt 
het percentage activeringen op 87%, en onder hoogopgeleiden is dit 89%. 

4.2 Wie zijn de respondenten die de berichtenbox niet kennen? 

Uit de analyse hierboven blijkt dat 31% van de respondenten de berichtenbox niet kent. 
Dit is een grote minderheid van de totale groep en de groep is slechts marginaal kleiner 
dan dezelfde groep in de tweede meting. Dit biedt nog steeds potentieel voor een 
verdere toename in het gebruik van de berichtenbox. Evenals in de tweede meting 
analyseren we de kenmerken van deze groep in meer detail. Hierbij kijken we naar 
mogelijke verschillen met de tweede meting en het potentieel voor verdere groei in de 
activatie en het gebruik van de berichtenbox. 

Figuur 6 vergelijkt de respondenten die de berichtenbox wel en niet kennen op een 
aantal relevante kenmerken die verderop in deze rapportage aan bod komen. De 
respondenten die de berichtenbox niet kennen zijn niet alleen significant minder positief 
over de digitaliseringsplannen van de overheid (zie ook paragraaf 6.1), maar ze zijn 
evenals in meting 2 in absolute termen negatief over de digitalisering (het gemiddelde 
ligt op een schaal van 1 tot 7 onder een 4, dus nog onder het neutrale midden). 
Daarnaast hebben ze lagere operationele en informatievaardigheden (zie ook 4.4), 
hebben ze minder kennis over het proces van belasting betalen en kunnen ze minder 
vaak zonder hulp. Het enige punt waarop deze groep niet verschilt van de andere 
respondenten is in hun (zelfgerapporteerde) compliance. De conclusie lijkt hier 

                                                

 

8 Zie Tabel 1 voor de wijze waarop opleidingsniveaus zijn ingedeeld in laag, midden, hoog. 
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gerechtvaardigd dat deze groep in veel aspecten afwijkt van de mensen die de 
berichtenbox wel kennen en daarmee grotendeels hetzelfde is als in meting 2. 

Vergelijking houdingen, vaardigheden en gedragingen kenners en niet kenners 

  
*significant verschil tussen respondenten die de berichtenbox wel en niet kennen in meting 3. Houding digitalisering: (t= -6.39, p< 

.000), Informatievaardigheden: (t= -5.36, p< .000), Operationele vaardigheden: (t= -4.026, p< .000), Kennis proces: (t= -6.874, p< 
.000), Zonder hulp kunnen: (t= -4.934, p< .000), Compliance: (t= 1.449, p= .148).   

FIGUUR 6. VERGELIJKING HOUDING, DIGITALE VAARDIGHEDEN EN GEDRAGINGEN VAN RESPONDENTEN DIE BERICHTENBOX WEL EN NIET KENNEN 

IN METING 3. GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG). 

Hoewel de respondenten die de berichtenbox niet kennen lagere digitale vaardigheden 
hebben, gebruiken ze het internet wel. Hierin wijken ze, evenals in de vorige meting, 
niet sterk af van de andere respondenten voor eenvoudige toepassingen (zoals gebruik 
van e-mail), maar wel voor meer complexe toepassingen, zoals het gebruik van DigiD. 

We vinden echter ook dat de groep respondenten die de berichtenbox niet kent, geen 
homogene groep is. Binnen deze groep bevinden zich (lichtelijk) meer vrouwen dan 
binnen de groep ‘wel kenners’ (53%, versus 47%). Groter (en significant) zijn de 
verschillen voor leeftijd en opleiding. Binnen de groep niet kenners vinden we meer 
jongeren (32%, versus 27%) en lager opgeleiden (29% versus 24%). De verschillen 
lijken echter minder groot dan in de tweede meting.  

4.3 Hoe men over de berichtenbox gehoord heeft  

Hieronder behandelen we de manier waarop respondenten van de berichtenbox hebben 
gehoord. We gaan in op de communicatiekanalen waarlangs de respondenten over de 
berichtenbox gehoord hebben voordat ze de berichtenbox gingen activeren. Daarna 
bespreken we wanneer het laatste contact met de berichtenbox was, de samenhang 
tussen activatie en vaardigheden en de attitude ten aanzien van de digitale overheid. 
Het laatste punt in deze paragraaf gaat over de intentie tot toekomstige activatie. 
 
Allereerst gaan we in op de communicatiekanalen waarlangs de respondenten over de 
berichtenbox gehoord hebben. Net zoals in meting 1 en 2 noemen de respondenten in 
meting 3 die de berichtenbox al hebben geactiveerd en de respondenten die dat nog 
niet hebben gedaan globaal dezelfde kanalen en informatiebronnen waarlangs ze 
gehoord hebben van de berichtenbox (zie Figuur 7). 
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Activatie van de berichtenbox na kennis nemen via….. 

 
FIGUUR 7. PERCENTAGE ACTIVATIES BERICHTENBOX ONDER RESPONDENTEN DIE HEBBEN KENNISGENOMEN VAN DE BERICHTENBOX VIA….. IN 

METING 1, 2 & 3. 

Het antwoordpatroon bij meting drie houdt globaal het midden tussen de patronen van 
meting 1 en 2. In die zin is van een trendmatige ontwikkeling tussen de drie metingen 
vooralsnog niet duidelijk sprake. We zien bij de meeste kanalen een lichte teruggang in 
meting 3 ten opzichte van meting 2. Een mogelijke oorzaak is dat er minder 
communicatie inspanningen zijn geweest, bijvoorbeeld omdat er in de afgelopen 
periode geen sprake was van een belastinaangifteperiode bij particulieren. 

 
We zien verschillen tussen de drie metingen wat betreft het tijdstip van het laatste 
contact met de berichtenbox. Het percentage respondenten in de derde meting dat de 
berichtenbox in de afgelopen maand gebruikt heeft, is aanmerkelijk lager dan in de 
tweede en (in mindere mate) eerste meting (zie Figuur 8). Ook dit heeft vermoedelijk te 
maken met de geringere aanleiding tot gebruik in de afgelopen periode, bijvoorbeeld in 
relatie tot het doen van (inkomsten)belastingaangifte. 

 
Tijdstip laatste contact via de berichtenbox 

 
FIGUUR 8. TIJDSTIP VAN HET LAATSTE CONTACT MET DE BELASTINGDIENST VIA DE BERICHTENBOX IN METING 3. 
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Als we hierop dieper ingaan, lijkt die hypothese aan waarheid te winnen. We hebben de 
respondenten uitgesplitst naar de soort relatie die ze hebben met de Belastingdienst 
(doen van inkomstenbelasting (IB), ontvangen van een of meerdere toeslagen, of 
beide). Vervolgens hebben we gekeken naar het percentage mensen binnen die 
groepen dat in de laatste maand contact had met de Belastingdienst (Figuur 9).  
 

Contact in laatste maand naar type contact 

 
FIGUUR 9. RESPONDENTEN DIE CONTACT HADDEN IN DE LAATSTE MAAND, UITGESPLITST NAAR INKOMSTENBELASTING (IB) EN TOESLAGEN. 

PERCENTAGES GEVEN DE PERCENTAGES BINNEN HET CONTACT TYPE WEER. 

 
Zo zien we dat 53% van de respondenten die alleen een IB relatie heeft met de 
Belastingdienst en contact had via de berichtenbox dat contact in de laatste maand had. 
In meting 2, vlak na de deadline van de inkomsten belastingaangifte 2015 steeg dat 
percentage naar 75%. In meting 3 daalt het percentage vervolgens naar 49%. In meting 
3 is het percentage respondenten met een toeslag en contact met 55% hoger dan in 
meting 2 (49%). Dit versterkt de observatie dat een behoorlijke relatie is tussen de aard 
van het gebruik van de berichtenbox en relevante ‘life events’ van burgers op bepaalde 
momenten in het jaar. 
  
Van de respondenten die de berichtenbox kennen maar nog niet hebben geactiveerd, 
zeiden bij elkaar opgeteld 61% en 44% van de respondenten in respectievelijk meting 1 
en 2 dat het ‘redelijk tot zeer waarschijnlijk’ was dat zij binnen afzienbare tijd de 
berichtenbox zullen activeren. In meting 3 is dit percentage 52% van de respondenten. 
Hiermee bevindt dit resultaat zich in het midden tussen meting 1 en 2. (zie Figuur 10), 
maar het verschil tussen meting 3 en 2 is niet significant. Hoewel dus van een 
trendmatige daling in de intentie tot activatie geen sprake lijkt, blijft de conclusie staan 
dat een aanzienlijk deel van de respondenten dat nog niet geactiveerd heeft dat ook niet 
van plan is te doen. 
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Waarschijnlijkheid activatie berichtenbox 

 
FIGUUR 10. WAARSCHIJNLIJKHEID ACTIVATIE BERICHTENBOX IN DE TOEKOMST ONDER RESPONDENTEN DIE NOG NIET GEACTIVEERD HEBBEN IN 

METING 1, 2 EN 3, VERSCHIL METING 2 & 3 IS NIET SIGNIFICANT (T= -1.338, P= .182). 

4.4 Digitale vaardigheden, kennis en gebruik 

In deze paragraaf wordt de relatie gelegd tussen het kennen en het activeren van de 
berichtenbox, de wijze waarop mensen internet gebruiken, en de digitale vaardigheden 
van de respondenten.  

Wat betreft digitale vaardigheden hebben we, evenals in de voorgaande metingen, 
gekeken naar operationele vaardigheden en informatievaardigheden. Onder 
operationele vaardigheden verstaan we navigeren, de weg niet krijtraken, het 
operationeel bedienen van een browser of een zoekmachine of het gebruiken van 
online formulieren. Informatievaardigheden hebben betrekking op het vinden en 
gebruiken van informatie door het kiezen van geschikte zoekmachines, zoekwoorden 
en/of evalueren van informatiebronnen.  

Over het algemeen zien we dat beide soorten digitale vaardigheden hoog scoren onder 
de respondenten. Daarbij scoren operationele vaardigheden een stuk hoger dan 
informatievaardigheden. Dit resultaat is in overeenstemming met ander onderzoek9 van 
de Universiteit Twente in Nederland, waarin vergelijkbare metingen zijn gedaan.  

  

                                                

 

9 Zie Van Deursen, Helsper en Eynon (2014).  

23%

16%

61%

31%

24%

44%

24% 24%

52%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Redelijk tot zeer
onwaarschijnlijk

Neutraal Redelijk tot zeer
waarschijnlijk

Meting 1 Meting 2 Meting 3



 

 

 

 PAGINA 23/62 

Digitale vaardigheden onder respondenten 

 

FIGUUR 11. NIVEAUS VAN DIGITALE VAARDIGHEDEN ONDER RESPONDENTEN . GEEN VERSCHIL VOOR INFORMATIEVAARDIGHEDEN ( F= 1.639, 

P=0.194), WEL VOOR OPERATIONELE VAARDIGHEDEN (F=3.21, P=0.04) TUSSEN METING 3 & 2 (P=0.046) (GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG). 

De verschillen tussen de drie metingen zijn klein. We vinden alleen een klein, maar 
significant, verschil tussen meting 2 en 3 wat betreft de operationele vaardigheden. 
Deze zijn in de derde meting iets lager. 

Respondenten die de berichtenbox hebben geactiveerd, scoren significant hoger op 
operationele digivaardigheden en informatievaardigheden dan respondenten die de 
berichtenbox niet kennen dan wel niet hebben geactiveerd. Deze laatste twee groepen 
scoren ongeveer even hoog als het gaat om operationele en informatie vaardigheden 
(zie Figuur 12).  

Digitale vaardigheden en kennis berichtenbox 

 

FIGUUR 12. NIVEAUS VAN DIGITALE VAARDIGHEDEN ONDER RESPONDENTEN DIE RESPECTIEVELIJK WEL OF NIET BEKEND ZIJN MET DE 

BERICHTENBOX IN METING 3, VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN ZIJN SIGNIFICANT VOOR OPERATIONELE (F= 9.332, P< .00) EN 

INFORMATIEVAARDIGEDEN ( F= 16.013, P< .000). GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG). 
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Daarnaast zien we ten aanzien van de digitale vaardigheden het volgende10: 

 In meting 3 hangt opleidingsniveau, evenals in de vorige metingen, (sterk) 
samen met digitale vaardigheden. Hoger opgeleiden hebben hogere 
operationele en informatievaardigheden. 

 Wat betreft leeftijd vinden we in meting 3 alleen een verschil voor operationele 
vaardigheden, waarbij geldt dat hoe ouder men is hoe lager de vaardigheden 
zijn. Dit is in lijn met de vorige meting. 

 We vinden een klein significant verschil wat betreft geslacht voor operationele 
vaardigheden waarbij mannen licht hogere vaardigheden zeggen te hebben. 
Hiermee wijkt de derde meting af van de vorige metingen, waarbij we deze 
verschillen niet vonden. 

Naast digitale vaardigheden hebben we de respondenten gevraagd aan te geven in 
welke mate zij het internet gebruiken voor verschillende doeleinden. Hierin zien we, net 
als in meting 2, alleen verschillen tussen de metingen voor het aantal keer dat men 
inlogt met hun DigiD. Hiermee lijkt, ondanks de beperkte tijd tussen de drie metingen 
een duidelijke opwaartse trend gaande in het gebruik van DigiD (en dan voornamelijk de 
frequentie van het gebruik) (zie Figuur 13). Voor alle anderen doeleinden van het 
internet zien we geen significante verschillen tussen de drie metingen. Zie bijlage 3 voor 
een overzicht van het internetgebruik en hun frequentie in de drie metingen. 

Internetgebruik: frequentie van inloggen met DigiD 

 
FIGUUR 13. FREQUENTIE INTERNETGEBRUIK, HOE VAAK LOGGEN RESPONDENTEN IN MET HUN DIGID IN METING 1, 2 & 3. VERSCHIL METING 2 EN 3 

IS SIGNIFICANT (X2=41.422, P<.000). 

4.5 Activatie redenen, attitude en gebruiksnut 

Het nu volgende thema gaat over de redenen tot activatie van de berichtenbox door de 
respondenten, alsmede hun houding ten aanzien van de berichtenbox en het 
gepercipieerde gebruiksnut ervan. Kortom; wat drijft respondenten tot activatie? We 
hebben de respondenten aan de hand van een aantal stellingen gevraagd naar hun 

                                                

 

10 Opleiding: Informatievaardigheden (IV), F=11.942, p<000; Operationele vaardigheden (OV): F=40.072, p<0.000. Leeftijd: IV, F=.336, p=.715; 

OV . F=55.622, p<.000. Geslacht: IV, t=.906, p=.365; OV, t=3.008, p=.003. 
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redenen om de berichtenbox te activeren, hun attitude ten aanzien van de berichtenbox 
en hun ervaringen omtrent het gebruiksnut van de berichtenbox. 

Allereerst is gevraagd naar de redenen tot activatie (zie Figuur 14). We zien hier twee 
significante verschillen tussen de drie metingen. Maar in beide gevallen zijn de 
verschillen alleen te vinden tussen meting 1 en 2 (“Veiliger dan papieren post”) dan wel 
tussen meting 1 enerzijds en meting 2 en 3 anderzijds (“Geen belangrijke berichten 
missen”). Er zijn voor deze 2 (en de andere ) stellingen geen significante verschillen 
tussen meting 2 en 3.  

Waarom heeft u de berichtenbox geactiveerd? 

 
*significant verschil tussen de drie metingen 1, 2 & 3 (Veiliger dan papieren post, F=3.035, P=.048; Geen belangrijke berichten missen, 

F=5.309, P=.005), bij geen van de stellingen is het verschil tussen 2 & 3 significant.  

FIGUUR 14. PERCEPTIES AANGAANDE REDENEN TOT ACTIVEREN BERICHTENBOX IN METING 1, 2 & 3. GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG). 

In de vragenlijst bestond de mogelijkheid voor respondenten om een ‘andere’ reden aan 
te geven. Hier werden grofweg dezelfde redenen genoemd als in de tweede meting en 
daarom worden deze niet hier nogmaals gerapporteerd.  

Daarnaast is in de vragenlijst aan de respondenten die de berichtenbox nog niet 
geactiveerd hebben gevraagd, in hoeverre dezelfde redenen tot activatie mogelijk een 
rol kunnen spelen bij hun (potentiële) toekomstige activatie. In Figuur 15 wordt het 
belang van deze redenen in meting 3 vergeleken tussen mensen die wel en niet 
geactiveerd hebben. 
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In hoeverre spelen de volgende redenen een rol bij (mogelijke) activatie? 

 
FIGUUR 15. PERCEPTIES TEN AANZIEN VAN REDENEN TOT (POTENTIEEL) ACTIVEREN BERICHTENBOX IN METING 3. GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) 

– 7 (HOOG). 

Voor elk van de redenen geldt dat respondenten die wel geactiveerd hebben positiever 
ten opzichte van die betreffende reden staan. Wellicht creëert dit ideeën in de 

communicatie rondom de berichtenbox om mensen die nog niet geactiveerd hebben 
van deze redenen te overtuigen. 

Ook hebben we deze potentiële redenen tot activatie onder respondenten die de 

berichtenbox nog niet geactiveerd hebben vergeleken tussen de drie metingen (Figuur 
16). Hoewel een paar kleine verschillen visueel waarneembaar zijn, zijn er geen 
significante verschillen tussen de drie metingen voor de verschillende redenen. Dit lijkt 
te suggereren dat de perceptie van de berichtenbox (bijvoorbeeld de mate waarin de 
berichtenbox veiliger is dan papieren post) onder niet-activeerders stabiel is. 

In hoeverre spelen de volgende redenen een rol bij (mogelijke) activatie? 

 
FIGUUR 16. PERCEPTIES TEN AANZIEN VAN REDENEN TOT (POTENTIEEL) ACTIVEREN BERICHTENBOX IN METING 3. GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) 

– 7 (HOOG). WE VINDEN GEEN SIGNIFICANTE VERSCHILLEN TUSSEN DE METINGEN. 
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Vervolgens is gevraagd naar de algemene attitude en de perceptie van het gebruiksnut 
onder de respondenten in de drie metingen. Hoewel we een aantal verschillen vinden 
tussen de metingen, is er geen significant verschil tussen meting 2 en 3 (zie Figuur 17). 
De attitude blijft over het algemeen hoger dan de inschatting van het gebruiksnut. 

Attitude en gebruiksnut van de berichtenbox in meting 1, 2 en 3 

 
FIGUUR 17. PERCEPTIES TEN AANZIEN VAN ATTITUDE EN GEBRUIKSNUT VAN DE BERICHTENBOX IN METING 1, 2 & 3. VERSCHILLEN ZIJN 

SIGNIFICANT VOOR ATTITUDE (F= 3.027, P= .049) EN GEBRUIKSNUT (T= 4.756, P= .009). DE GEVONDEN VERCSHILLEN BEVINDEN ZICH TUSSEN 

METING 1 & 3 (VOOR ATTITUDE) EN 1&2 (VOOR GEBRUIKSNUT) GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG). 

4.6 Redenen (drempels) tot niet-activeren 

Naast de vraag wat mensen drijft tot het (potentieel) activeren van de berichtenbox, is 
het ook van belang om te weten wat mensen tegenhoudt. In deze paragraaf gaan we in 
op drempels ten aanzien van activatie. 

In het onderzoek (in alle drie metingen) is aan de respondenten die de berichtenbox wel 
kennen, maar niet geactiveerd hebben, een vijftal mogelijke drempels voorgelegd (zie 
Figuur 18). 

De belangrijkste drempels, evenals in de eerste twee metingen, is dat de respondenten 
aangeven simpelweg nog geen reden gehad te hebben tot activeren. Dit wordt gevolgd 
door de angst van respondenten om belangrijke berichten te missen door de 
berichtenbox. Voor geen van de drempels vinden we significante verschillen tussen 
meting 2 en 3. Het enige verschil dat we vinden is tussen meting 1 en 3 wat betreft de 
angst om belangrijke berichten te missen. Het lijkt er op (zie Figuur 18) dat deze reden 
in toenemende belangrijk wordt. Hierbij geldt wel dat vervolgonderzoek zal moeten 
uitwijzen of dat inderdaad het geval is. 
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Redenen tot niet activeren berichtenbox 

 
*significant verschil tussen meting 1, 2 & 3, F=3.074, P=0.048. Verschil bestaat alleen tussen meting 1 & 3. 

FIGUUR 18: GEPERCIPIEERD BELANG VAN REDENEN TOT NIET ACTIVEREN BERICHTENBOX (WAAROM HEEFT U DE BERICHTENBOX NOG NIET 

GEACIVEERD?) IN METING 1 (N=140), METING 2 (N=86) EN METING 3 (N=119). GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG). 

4.7 Conclusies en aanbevelingen over de kennis en het activeren van de 
berichtenbox 

In deze slotpagraaf van dit hoofdstuk trekken we een aantal conclusies ten aanzien van 
het gebruik en de activatie van de berichtenbox en doen we een aantal aanbevelingen. 

De belangrijkste conclusie wat betreft de kennis over en het activeren van de 
berichtenbox is dat het lijkt alsof er een plateau aan het optreden is. Het kennisniveau 
van de respondenten in meting 3 is nauwelijks hoger dan dat in meting 2. Daarnaast is 
het percentage activaties nauwelijks hoger. Dit duidt mogelijk op de verzadiging binnen 
de populatie wat betreft kennis en activaties. Aan de andere kant geldt dat wat het 
kennisniveau over het bestaan van de berichtenbox betreft, er zover onze kennis reikt 
geen intensieve communicatie is geweest vanuit de (landelijke) overheid om burgers te 
informeren over de berichtenbox (in tegensteling tot de periode voorafgaand aan de 
vorige meting). Wat betreft activaties geldt mogelijk dat een grote groep burgers geen 
reden heeft gehad om de berichtenbox te activeren. In ieder geval lijken de resultaten 
erop te duiden dat van een autonome groei in het aantal activaties geen sprake (meer) 
is. De resterende groep burgers zal met meer intensieve en overtuigende communicatie 
overtuigd moeten worden van nut en noodzaak van de berichtenbox. 

Daarnaast trekken we de volgende conclusies en doen we de volgende aanbevelingen. 

De onderlinge verschillen wat betreft de (demografische) groepen tussen de 
verschillende metingen blijven klein. De grootste verschillen bestaan op basis van 
opleidingsniveau. Lager opgeleiden zijn minder bekend met de berichtenbox en hebben 
deze minder vaak geactiveerd. Opleiding is daarnaast een belangrijke variabele waar 
het gaat om verschillen in houding, internetgebruik en digitale vaardigheden. Op basis 
van de onderzoeksdata van de online metingen tot dusver in dit onderzoek, lijkt het erop 
dat opleiding inmiddels een meer belangrijke voorspeller is dan leeftijd, daar waar het 
gaat om internet gerelateerde gedragingen. 
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We zien een lichte teruggang als het gaat om het moment wanneer de berichtenbox 
voor het laatst gebruikt is. Waar dat in de vorige meting nog vooral ‘in de afgelopen 
maand’ plaatsvond, is dat nu verschoven naar ‘in het afgelopen jaar’. Vermoedelijk komt 
dit doordat a) burgers over het algemeen niet zo vaak, in ieder geval niet dagelijks, 
communicatie van de overheid krijgen in hun berichtenbox. En b) een van de 
belangrijkste contactmomenten tussen overheid en burger (namelijk de 
belastingaangifte) inmiddels alweer een paar maanden geleden is. Het lijkt er derhalve 
op dat men de berichtenbox in het algemeen niet zeer vaak gebruikt. Dit kan problemen 
opleveren daar waar het gaat om het creëren van gewoontes en het laten wennen van 
burgers aan digitale communicatie. In die zin geldt dan ook nog steeds het advies uit de 
vorige rapportage om vooral door te gaan met het in toenemende mate inzetten 
(gebruiken) van de berichtenbox voor overheidscommunicatie, onder die groep burgers 
met voldoende digitale vaardigheden. 
 
Met de intentie tot activatie in de toekomst onder de groep respondenten die dat nog 
niet gedaan heeft, lijkt het iets positiever gesteld dan in meting 2. Al blijft de intentie 
achter bij die van meting 1. Hieruit leiden we af dat (in vergelijking met meting 1) we nog 
steeds te maken hebben met de groep burgers die een relatief negatieve houding heeft, 
maar dat (ten opzichte van meting 2) die groep wel iets positiever geworden is. Dit lijkt 
te suggereren dat er (nog steeds) ruimte zit in de mogelijkheden tot groei in kennis en 
activatie van de berichtenbox. Dit leiden we ook af uit de redenen die respondenten 
hebben om de berichtenbox (mogelijk) te activeren. De groep die nog geen 
berichtenbox gebruikt is minder positief over de mogelijkheden ervan dan de groep die 
wel de berichtenbox heeft. Meer persuasieve communicatie kan mogelijk helpen bij het 
overtuigen van deze eerste groep en het gebruik van de berichtenbox vergroten. 
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5 GEBRUIK NOVEMBER 2016: MIJN 
BELASTINGDIENST, MIJN TOESLAGEN EN 
BERICHTENBOX  

In dit hoofdstuk staat het digitale contact met de overheid centraal. Het hoofdstuk 
behandelt als eerste (paragraaf 5.1) de onderzoeksresultaten die gaan over wie op dit 
moment gebruik maken van de webportalen Mijn Belastingdienst, Mijn Toeslagen en de 
berichtenbox (via Mijn Overheid). Vervolgens gaan we in op de wijzen waarop de 
respondenten nu hun belastingzaken regelen (paragraaf 5.2) waarvoor de verschillende 
portalen nu gebruikt worden en wat de evaluatie ervan is (paragraaf 5.3 ). Aan het einde 
van dit hoofdstuk (paragraaf 5.4 ) volgen dan de conclusies die we trekken op basis van 
de resultaten en de aanbevelingen. Ook in dit hoofdstuk vergelijken we (waar relevant) 
de rapportage van de resultaten van meting drie met de eerdere metingen. 

5.1 Digitaal contact met de Belastingdienst 

Het eerste thema dat behandeld wordt, is het digitale contact met de Belastingdienst. 
Hieronder gaan we in op het digitale contact in het algemeen en vervolgens maken we 
daarvan een opsplitsing naar de drie verschillende digitale portalen. 

Respondenten kunnen nu al op een digitale manier contact hebben met de 
Belastingdienst. Denk bijvoorbeeld aan het doen van aangifte, het aanvragen of 
wijzigen van een toeslag of het lezen van een brief van de Belastingdienst. Het grootste 
deel van de respondenten in meting 3 geeft aan reeds digitaal contact met de 
Belastingdienst. Van de 1233 respondenten geeft 69% aan nu al digitaal contact met de 
Belastingdienst te hebben (zie Figuur 19). Hierin is er geen significant verschil met 
meting 1 en 2, waar 69% en 72% van de respondenten aangaven nu al digitaal contact 
met de Belastingdienst te hebben. 

Heeft u al digitaal contact met de Belastingdienst? 

 

FIGUUR 19. PERCENTAGES RESPONDENTEN DAT AL DAN NIET DIGITAAL CONTACT MET DE BELASTINGDIENST HEEFT GEHAD IN METING 1, 2 & 3. 

GEEN VERSCHIL TUSSEN DE METINGEN X2=1.461, P= .227. 

Van de respondenten die digitaal contact met de Belastingdienst hebben gehad, heeft 
49% van de respondenten in meting 3 de laatste keer digitaal contact gehad via Mijn 

69%

31%

72%

28%

69%

31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ja Nee

Meting 1 Meting 2 Meting 3



 

 

 

 PAGINA 31/62 

Belastingdienst, 37% via de berichtenbox op Mijn Overheid, en 14% via Mijn Toeslagen. 
Hierin zien we wel significante verschillen ten opzichte van de andere metingen. De 
respondenten hebben in meting 3 ten opzichte van de vorige meting significant minder 
vaak de laatste keer contact gehad via ‘Mijn Belastingdienst’ en juist significant vaker 
via ‘Mijn Toeslagen’ (Figuur 20) (zie ook Figuur 9). 

Kanaal laatste digitale contact met de Belastingdienst 

 

FIGUUR 20. PERCENTAGES RESPONDENTEN DAT VIA EEN BEPAALD KANAAL HET LAATSTE DIGITALE CONTACT HAD MET DE BELASTINGDIENST IN 

METING 1, 2 & 3. VERSCHIL TUSSEN METING 2 & 3 IS SIGNIFICANT (X2=20.080, P< .000). 

Er lijken dus verschuivingen plaats te hebben gevonden of plaats te vinden in het 
digitale contact met de Belastingdienst, al is de richting van die verschuiving niet geheel 
duidelijk vast te stellen. Hierbij moet tevens opgemerkt worden dat de aard en de 
richting van het contact afhangt van de rechten en plichten die men gedurende het jaar 
vervuld. Zo zijn meer mensen in het voorjaar bezig met hun belastingaangifte en meer 
mensen in het najaar met hun toeslagzaken. In ieder geval blijft het eisen stellen aan de 
digitale klantreis. Als gebruikers inzake de Belastingdienst deels handelen binnen Mijn 
Overheid – berichtenbox (communiceren) en deels binnen Mijn Belastingdienst ofwel 
Mijn Toeslagen (zaken regelen, zie volgende paragraaf), moet de digitale klantreis 
naadloos verlopen. We herhalen hiermee dan ook nadrukkelijk de boodschap die we 
ook al in de beide voorgaande rapportages deden over naadloze klantreizen tussen 
portalen. 

5.2 Manier van belastingzaken regelen 

Het tweede onderwerp binnen dit hoofdstuk dat behandeld wordt betreft de wijze van 
doen van belastingaangifte en/of het aanvragen of wijzigen van een toeslag. 

Aan de respondenten is gevraagd hoe zij de laatste keer aangifte hebben gedaan (zie 
Figuur 21). Van alle mogelijke wijzen, wordt Mijn Belastingdienst het vaakst genoemd in 
de derde meting. Wat hierbij wel opvalt, is dat het percentage respondenten dat Mijn 
Belastingdienst noemt lager is in meting 3 dan in meting 2. In meting 3 noemen 
respondenten vaker de belastingconsulent en het aangifteprogramma.  
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Wijzen van belastingaangifte doen 

 

FIGUUR 21. PERCENTAGE RESPONDENTEN EN DE WIJZE WAAROP MEN DE LAATSTE BELASTINGAANGIFTE HEEFT GEDAAN IN METING 1, 2 & 3. 

Hoewel het aangifteprogramma niet meer aangeboden wordt om de aangifte voor het 
jaar 2015 (of 2016) in te dienen, kiezen veel mensen nog voor deze wijze van aangifte 
doen. Vermoedelijk doen ze dit om een van de volgende drie redenen. Ten eerste is 
voor de aangiftejaren 2011-2014 het aangifteprogramma nog wel een relevante optie en 
het is mogelijk dat enkele respondenten nog bezig zijn met aangiften voor deze jaren. 
Ten tweede is het mogelijk dat voor bepaalde respondenten ten tijde van de uitvoering 
van dit onderzoek de aangifte van 2014 nog de laatste aangifte was (voor welke het 
aangifteprogramma zoals aangegeven een mogelijkheid was). Ten derde is het mogelijk 
dat respondenten zich vergist hebben en in de (onterechte) veronderstelling zijn dat ze 
het aangifteprogramma gebruikt hebben. Aangezien het moment van aangifte doen 
voor veel burgers alweer enige tijd geleden is, is het goed mogelijk dat hier ruis 
ontstaan is in de data door foutieve herinneringen.  

Waar het in theorie dus goed mogelijk is dat mensen nog steeds het aangiftepro-
gramma gebruiken, is dit in de praktijk wel een opvallend resultaat dat we niet sluitend 
kunnen verklaren, vooral de toename van het gebruik van het aangifteprogramma 
tussen meting 2 en 3 ontbeert een logische (volledige) verklaring.  

Aan de respondenten die aangaven dat ze een toeslag krijgen (n= 59), is gevraagd of zij 
het afgelopen jaar nog iets hebben aangevraagd of gewijzigd. De grootste groep (n= 24) 
geeft aan een bericht over toeslagen gelezen te hebben, gevolgd door het wijzigen of 
aanvragen van een toeslag (n=21). De meeste respondenten deden dit in het afgelopen 
jaar (n=26) of de afgelopen maand (n=21) (zie ook Figuur 22). Gegeven het lage aantal 
respondenten dient dit resultaat echter als indicatief gezien te worden. 
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Moment van aanvraag of laatste wijziging via Mijn Toeslagen 

 

FIGUUR 22. AANTALLEN RESPONDENTEN EN HET MOMENT VAN AANVRAAG OF LAATSTE WIJZIGING VIA MIJN TOESLAGEN IN METING 3 (N=59). 

5.3 Gebruik en evaluatie digitale portalen 

In deze paragraaf gaan we in op het specifieke gebruik van de portalen, de frequentie 
van het gebruik, alsmede de waardering voor de drie bevraagde portalen. 

Aan de respondenten die de berichtenbox geactiveerd hebben, is gevraagd met welk 
doel ze de laatste keer de berichtenbox bezochten. Mijn Belastingdienst is daarbij nog 
steeds toonaangevend, maar de dit percentage is nu wel kleiner dan in meting 2. We 
zien nu een stijging in het bezoek van de berichtenbox om een bericht van een andere 
overheidsorganisatie of over toeslagen te lezen. Het eerste heeft vermoedelijk te maken 
met het groeiende aantal overheidsorganisaties dat de afgelopen periode op de 
berichtenbox is aangesloten (zie Figuur 23). 

Bezoek berichtenbox om een… 

 

FIGUUR 23. PERCENTAGES RESPONDENTEN EN HUN DOEL VAN HET LAATSTE BEZOEK AAN DE BERICHTENBOX IN METING 1, 2 & 3 (METING 1: N= 

445; METING 2: N= 754, METING 3 N=785). 

Vervolgens is gevraagd naar de frequentie van het bezoek (Figuur 24 t/m Figuur 26) 
aan de drie portalen. De berichtenbox op Mijn Overheid wordt van de drie het vaakst 
bezocht. Daarbij bezoekt veruit het grootste deel van de respondenten de box minder 
dan eens per week. In meting 3 zien we dat de bezoekfrequentie van de berichtenbox 
en Mijn Belastingdienst licht omhoog gaan ten opzichte van meting 2. De frequentie van 
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het bezoek aan Mijn Toeslagen gaat daarentegen naar beneden. De verschillen zijn 
echter klein en over de drie metingen heen verre van eenduidig, dat wil zeggen dat het 
lastig is om een duidelijk verband of patroon te ontdekken. 

Frequentie bezoek berichtenbox op Mijn Overheid 

  

FIGUUR 24. FREQUENTIE BEZOEK AAN BERICHTENBOX IN METING 1, 2 & 3.  

 

Frequentie bezoek Mijn Belastingdienst 

  

FIGUUR 25. FREQUENTIE BEZOEK AAN MIJN BELASTINGDIENST IN METING 1, 2 & 3.  
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Frequentie bezoek Mijn Toeslagen 

  

FIGUUR 26. FREQUENTIE BEZOEK AAN MIJN TOESLAGEN IN METING 1, 2 & 3.  

Waar we in de vorige rapportage nog signaleerden dat er een verschuiving leek te zijn 
van Mijn Belastingdienst richting de berichtenbox/Mijn Overheid, durven we die 
uitspraak nu niet te herhalen; de frequentie in het gebruik van Mijn Belastingdienst 
neemt namelijk toe.  

Net als in de eerste meting is gevraagd hoe prettig respondenten de verschillende 
portalen vinden. De gemiddelde scores (zie Figuur 27) op een 7 puntsschaal laten zien 
dat de respondenten de portalen prettig in gebruik vinden, in alle drie de metingen zien 
we positieve waarderingen voor de drie portalen. Van de drie wordt de berichtenbox het 
hoogst gewaardeerd. Wat betreft de scores voor de portalen zijn er tussen meting 1, 2 
en meting 3 geen significante verschillen. 

Waardering portalen 

  

FIGUUR 27. GEMIDDELDE WAARDERING PORTALEN IN METING 1, 2 & 3. GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG). 

Waar we ook in de vorige meting al zagen dat er een behoorlijke correlatie is tussen de 
waardering van de portalen en de niveaus van digitale vaardigheden, vinden we deze 

0%

5%

10%

42%

42%

0%

0%

8%

62%

30%

0%

2%

19%

53%

26%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Dagelijks.

Minstens 1 keer per week.

Minstens 1 keer per maand.

Minstens 2 keer per jaar.

Minder dan 1 keer per jaar.

Meting 1 Meting 2 Meting 3

5.03

4.48
4.75

5.08

4.18

4.76
5.06

4.34

4.75

1

2

3

4

5

6

7

Berichtenbox Mijn Belastingdienst Mijn Toeslagen

Meting 1 Meting 2 Meting 3



 

 

 

 PAGINA 36/62 

verbanden ook in deze meting. Over het algemeen geldt: hoe hoger de digitale 
vaardigheden, hoe prettiger men de portalen vindt (zie Error! Reference source not 
found.Tabel 7 en Tabel 8Error! Reference source not found. in bijlage 6). Dit geldt 
dus ook andersom, hoe lager de digitale vaardigheden, hoe minder prettig de 
respondenten het vinden. De gevonden correlaties zijn hier over het algemeen matig tot 
sterk voor informatievaardigheden en matig voor operationele vaardigheden.  

De observatie uit de vorige rapportage blijft derhalve staan. Digitale vaardigheden 
spelen niet alleen een rol bij de adoptie maar ook bij de waardering van de portalen. 
Voor de groep met lage vaardigheden gaat een beter, aan operationele vaardigheden 
gerelateerd gebruiksgemak een belangrijke rol spelen bij de adoptie en tijdens het 
gebruik van de berichtenbox. Hetzelfde geldt nog sterker voor aan digitale 
informatievaardigheid gerelateerde zaken als ‘vindbaarheid’ (van berichten) en 
‘duidelijkheid’ (van de portalen). Dit zal alleen maar belangrijker worden aangezien de 
groep mensen die nog niet geadopteerd heeft in toenemende mate bestaat uit de groep 
respondenten met lage digitale vaardigheden. 

5.4 Conclusies en aanbevelingen bij het gebruik van de portalen 

In dit hoofdstuk stonden gebruik en waardering van de verschillende portalen plaats. De 
belangrijkste conclusie bij het gebruik van de portalen is dat het gebruik van de portalen 
nauwelijks verder lijkt de groeien.  

Het percentage respondenten dat digitaal contact heeft met de Belastingdienst is stabiel 
als we alle drie metingen naast elkaar leggen. Wel zien we verschuivingen in het 
contact via de drie verschillende portalen en de gebruiksfrequentie van die portalen. Dit 
heeft vermoedelijk te maken met de tijd van het jaar waarin men contact heeft met de 
Belastingdienst. Na de aangifteperiode lijkt het gebruik bijvoorbeeld te verschuiven 
richting toeslagen. Dit zien we ook terug in het gebruik van de berichtenbox. Waar de 
meerderheid van de respondenten daar in meting 2 nog kwam om een bericht van de 
Belastingdienst te lezen, verschuift dat nu richting andere overheidsorganisaties en 
berichten over toeslagen. En hoewel het percentage respondenten dat digitaal contact 
heeft niet toeneemt, groeit het gebruik van het elektronische berichtenverkeer (zoals we 
zien in de bezoekfrequenties van de portalen) wel. Deze toename lijkt dan ook te komen 
doordat de mensen die al digitaal contact hebben dat vaker doen.  

Daarnaast trekken we de volgende conclusie en bevelen we het volgende aan: in de 
eerste plaats lijkt de waardering voor de verschillende portalen behoorlijk stabiel te zijn 
tussen de drie metingen. Met name de waardering voor de berichtenbox en Mijn 
Toeslagen blijken enorm stabiel te zijn. Deze waardering correleert met de digitale 
vaardigheden van de respondenten. Met andere woorden; hoe minder vaardig men is, 
hoe minder positief men over de portalen is. Een redelijke verklaring hiervoor is dat 
mensen met minder vaardigheden meer moeite hebben met het gebruik van de 
portalen. We bevelen dan ook aan om bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
andere stakeholders van de berichtenbox aan te dringen op het vergroten van het 
gebruiksgemak en de begrijpelijkheid van de berichtenbox. Zodat deze niet alleen 
aantrekkelijker wordt voor mensen die hem reeds gebruiken, maar ook om de drempel 
tot adoptie onder niet-gebruikers te verlagen. 
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6 EFFECTEN VAN GEBRUIK NOVEMBER 2016: 
ATTENTIEWAARDE ELEKTRONISCHE NOTIFICATIE 
EN COMPLIANCE 

Dit hoofdstuk behandelt de onderzoeksresultaten die gaan over de effecten van het 
digitaliseren van de communicatie met burgers. Belangrijk element hierin is de 
attentiewaarde van elektronische notificatie en impact daarvan op de compliance11. We 
kijken als eerste naar wat de respondenten vinden van alle digitaliseringsplannen 
(paragraaf 6.1). Vervolgens focussen we op wat de impact is van digitalisering op onder 
meer de compliance (paragraaf 6.2) en de mate waarin respondenten hulp nodig 
hebben (paragraaf Error! Reference source not found.). Evenals in de vorige 
etingen besteden we aandacht aan de overgang van papieren naar digitale 
communicatie (paragraaf 6.4). Nieuw in deze rapportage is een set vragen over de 
toekomst van de berichtenbox (paragraaf 6.5). Aan het einde van dit hoofdstuk 
(paragraaf 6.6) volgen dan de conclusies en enkele aanbevelingen. 

6.1 Wat vindt men van alle digitaliseringsplannen? 

In deze eerste paragraaf staan we stil bij de digitaliseringsplannen van de overheid en 
de houding van de respondenten ten aanzien van deze plannen. Daarbij zoomen we in 
op enkele specifieke stellingen: hoe daarop is geantwoord door welke groepen. 

We hebben de respondenten gevraagd hoe ze aankijken tegen de digitaliserings-
plannen van de overheid, met een vijftal stellingen (zie Figuur 28). Zie bijlage 4 voor een 
overzicht van de antwoorden op de individuele stellingen. Het resultaat is grotendeels in 
lijn met meting 2. Men vindt het goed dat de overheid steeds meer digitaal doet en vindt 
het handig om post digitaal te ontvangen. Toch is men (nog steeds) bang dat mensen 
de ontwikkelingen niet bij kunnen houden en vindt men niet dat iedereen zijn zaken 
digitaal moet kunnen regelen. Al geldt voor dit laatste punt wel dat men ten opzichte van 
meting 2 minder negatief geworden is. 

Uit de cijfers blijkt dat de antwoorden op de stellingen over de digitalisering in meting 3 
(in tegenstelling tot de voorgaande metingen) niet langer samenhangen met leeftijd12. 
Wel hangen de cijfers (net als de voorgaande metingen) nog wel samen met opleiding 
en geslacht: 

 hoe hoger men is opgeleid, hoe positiever men over de plannen is.12.1 

 mannen staan positiever tegenover de digitaliseringsplannen van de overheid.12.2 

  

                                                

 

11 Compliance wil in het kader van dit onderzoek zeggen ‘de mate waarin belastingplichtigen aangeven verschillende soorten 

handhavingsberichten te ontvangen’. 

12 Meting 3: F= .934, p=.393; 12.1 Meting 3: F= 36.030, p<.000; 12.2 Meting 3:  T= 3.05, p<.000). 
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Wat vindt u van de digitaliseringsplannen?  

 
* significant verschil tussen de drie metingen, significant verschil tussen meting 2 & 3: “Ik vind dat iedereen zijn zaken digitaal moet 

regelen” (Md=.196, P=.020):  

FIGUUR 28. HOUDING TEN AANZIEN VAN DIGITALISERINGSPLANNEN OVERHEID IN METING 1, 2 & 3. GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG). 

Voornamelijk het verschil tussen de opleidingsgroepen is relatief groot en lijkt daarnaast 
te groeien (Figuur 29).  

Houding digitaliseringsplannen uitgesplitst naar opleidingsniveau 

 

FIGUUR 29. HOUDING TEN AANZIEN VAN DIGITALISERINGSPLANNEN OVERHEID IN METING 1, 2 & 3, UITGESPLITST NAAR OPLEIDINGSGROEPEN. 

GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG). 

We zien nog een verband. Namelijk als we de antwoorden op de stellingen over de 
digitale overheid correleren met de digitale vaardigheden van de respondenten. Hier 
zien we dat de digitale vaardigheden positief correleren met de houding ten aanzien van 
de digitale overheid. Hoe meer vaardigheden men heeft, hoe positiever men is. De 
correlaties vergeleken tussen meting 1, meting 2 en meting 3 zijn daarbij ook 
grotendeels hetzelfde (zie Tabel 9 in bijlage 6). Aangezien digitale vaardigheden een 
sterke samenhang kennen met opleiding (Van Deursen et al., 2014), is het goed 
mogelijk dat het opleidingsniveau zowel de lagere digitale vaardigheden alsook minder 
positieve houding ten aanzien van digitalisering verklaart (zie ook Figuur 29). 
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Figuur 30 geeft de responses weer op de vraag of men bang is de zelfstandigheid kwijt 
te raken door alle digitaliseringsplannen, gegroepeerd in drie groepen: redelijk tot 
helemaal mee oneens, neutraal, redelijk tot helemaal mee eens. 

Angst zelfstandigheid kwijt te raken 

 

FIGUUR 30. ANTWOORDEN OP DE STELLING “IK BEN BANG DAT IK DOOR DEZE PLANNEN MIJN ZELFSTANDIGHEID KWIJT RAAK”. IN METING 2 & 3. 

GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG), ANTWOORDEN GEGROEPEERD IN DRIE GROEPEN 

Er is dus een groep van ongeveer 20% die bang is de zelfstandigheid kwijt te raken 
wanneer de digitalisering doorzet. Wie zijn precies die mensen? Er blijkt geen verschil 
te zijn tussen mannen en vrouwen, alsmede de verschillende leeftijdsgroepen.13 We 
vonden wel significante verschillen tussen de verschillende opleidingsgroepen. Zoals 
weergegeven in Figuur 31 zijn lager opgeleiden in grotere mate bang om hun 
zelfstandigheid kwijt te raken, ook staat deze groep vaker neutraal tegenover deze 
stelling. 

  

                                                

 

13 [meting 3] Geslacht: T =1.554, p=.121, Leeftijd: F=2.633, p=.072, Opleiding: F= 22.262, p<.000  
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Angst zelfstandigheid kwijt te raken naar opleiding 

 

FIGUUR 31. ANTWOORDEN OP DE STELLING “IK BEN BANG DAT IK DOOR DEZE PLANNEN MIJN ZELFSTANDIGHEID KWIJT RAAK”. IN METING 2 & 3. 

GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG), ANTWOORDEN GEGROEPEERD IN DRIE GROEPEN 

6.2 Over compliance en over kennis van belastingen en van belasting betalen 

In deze paragraaf staan we stil bij twee onderwerpen die belangrijk zijn in de context 
van de Belastingdienst en het betalen van belastingen. Ten eerste hebben we de 
respondenten gevraagd naar hun kennis van belasting betalen, alsmede hun mate van 
(zelfgerapporteerde) compliance.  

Het eerste onderwerp dat we behandelen in deze paragraaf is de kennis van 
belastingen en het proces tot betalen ervan. We hebben de respondenten gevraagd 
hoeveel kennis ze hebben van belastingen en van het proces van belasting betalen. We 
hebben ze verschillende stellingen voorgelegd en gevraagd in hoeverre ze het er mee 
eens zijn, op een schaal van 1 tot 7 waarbij 7 ‘helemaal mee eens’ betekende. 
Vervolgens hebben we gekeken welke samenhang er is met factoren zoals leeftijd, 
opleiding en geslacht. 

Respondenten vinden dat ze voldoende grip hebben op hun belastingzaken en dat ze 
deze goed voor elkaar hebben. Ze voelen zich op de hoogte van hun rechten en 
plichten en vinden hun kennis om zaken zelf te regelen toereikend. Tegelijk staan ze 
neutraal tegenover het in de gaten houden van veranderingen en vinden ze zichzelf niet 
deskundig op het gebied van belastingzaken (zie ook Figuur 32). 

We vonden geen (significante) verschillen tussen de verschillende metingen, hetgeen 
erop kan duiden dat de kennis over belastingzaken relatief stabiel is in de tijd. 
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Kennis van belasting betalen 

 

FIGUUR 32. GEPERCIPIEERDE KENNIS OVER HET PROCES VAN BELASTING BETALEN IN METING 1, 2 & 3. (GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 

(HOOG). 

Wat betreft demografie constateren we het volgende: 

 Mannen zijn positiever dan vrouwen in alle drie de metingen over hun kennis.14 

 In tegensteling tot meting 2, maar in overeenstemming met meting 1 vinden we een 
significant verschil tussen de leeftijdsgroepen, maar deze verschillen zijn klein. 
Jongeren zijn (lichtelijk) minder positief. 

 In alle drie de metingen vinden we significante verschillen wat betreft opleiding. 
Hierbij geldt; hoe hoger de opleiding, hoe meer kennis. 

Omdat het bij het effect van innovaties uiteindelijk vaak ook om bedoelde of onbedoelde 
gedragsveranderingen gaat, hebben we wederom aan de respondenten gevraagd of en 
hoe vaak zij compliance of handhavingsgerelateerde berichten van de Belastingdienst 
krijgen. We hebben vijf verschillende soorten documenten bevraagd. Deze soorten 
hebben we afgeleid uit compliance projectdocumentatie15 van de Belastingdienst zelf, 
waarbij het gedrag van belastingplichtigen ten aanzien van belastingheffing aan de orde 
komt. Het gaat om zaken als navorderingen, correcties en aan dwangmaatregelen 
gerelateerde correspondentie. Het grootste deel van de respondenten in meting 3 heeft 
nog nooit een handhavingsgerelateerd bericht ontvangen (zie Figuur 33). Een 
vergelijking tussen alle drie metingen is opgenomen in Tabel 10Error! Reference 
source not found. in bijlage 6. 

  

                                                

 

14 [Meting 3] Geslacht: t=3.853, p<.000, Leeftijd: F=3.883, p=.021, Opleiding: F=15.201, p<.000 

15 Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal Belastingdienst (2010). 
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Zelfgerapporteerde compliance 

 

FIGUUR 33.HOE VAAK HEBBEN RESPONDENTEN HANDHAVINGSBERICHTEN ONTVANGEN VAN DE BELASTINGDIENST IN METING 3 (PERCENTAGES 

GEVEN DEEL VAN RESPONDENTEN WEER). 

De verschillen tussen meting 1, 2 en 3 zijn klein en meting drie volgt grotendeels de lijn 
van de overige metingen. Significante verschillen ten opzichte van de andere metingen 
vinden we dan ook niet. Het lijkt er derhalve op dat de compliance stabiel is in de tijd, in 
ieder geval wat betreft de 12 maanden waarbinnen dit onderzoek is uitgevoerd.  

Wat betreft demografie16 constateren we hier het volgende (in meting 3): 

 In tegenstelling tot meting 2, maar in overeenstemming met meting 1, vinden we 
geen verschillen wat betreft geslacht. 

 In overeenstemming met de beide andere metingen vinden we verschillen; ouderen 
(>55) zijn meer compliant dan de twee andere groepen (16-35 en 36-55). 

 We vinden geen verschillen tussen de verschillende opleidingsniveaus en dit is 
overeenkomstige de beide voorgaande metingen. 

6.3 Hulp nodig hebben 

Een van de kernthema’s in het telefonische onderzoek onder de minder en niet-
gebruikers van het internet betrof de mate waarin respondenten hulp nodig hebben bij 
het regelen van hun zaken met de Belastingdienst. In deze rapportage (over online 
meting 3) gaan we dieper in op de hulpbehoevendheid van de internettende populatie.  

Aan de respondenten is gevraagd in hoeverre zij hulp nodig hebben en op hulp kunnen 
rekenen bij hun belastingzaken (zie Figuur 34). In alle drie de metingen voor alle 
verschillende aspecten denkt men in voldoende mate de zaken zelf, of met hulp van 
anderen te kunnen doen17. Wel is het zo dat zowel in meting 1 en 3, de respondenten 
aangeven graag hulp te hebben bij het doen van hun belastingzaken (de respondenten 

                                                

 

16 [Meting 3] Geslacht: t=1.523, p=.128; Leeftijd: F=8.332, p<.000, Opleiding: F=1.851, p=.158 

17 Alle stellingen voor alle metingen p<.000, met uitzondering van de stelling “Wanneer ik belastingenaangifte doe heb ik daar graag geen hulp bij” 

voor meting 2, t=-1.475, p=0.14 
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in meting 2 staan hier neutraal tegenover). Aangezien deze hulp beschikbaar is voor de 
meeste respondenten, zal dit niet direct tot problemen leiden.  

Hulp nodig hebben en op hulp kunnen rekenen 

  

FIGUUR 34. MATE VAN HULPBEHOEVENDHEID VOOR INDIVIDUELE ASPECTEN IN METING 1, 2 & 3, GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG). 

Wel zien we een aantal significante verschillen tussen de verschillende demografische 
groepen. We vinden geen verschillen, in meting 3, wat betreft geslacht en leeftijd, maar 
wel wat betreft opleiding. 

Hulp nodig hebben en op hulp kunnen rekenen en opleiding 

  

FIGUUR 35. MATE VAN WAARIN RESPONDENTEN ZELFSTANDIG HUN ZAKEN MET DE BELASTINGDIENST KUNNEN REGELEN EN/OF OP HULP KUNNEN 

REKENEN METING 1, 2 & 3, GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) – 7 (HOOG). METING 1, F=41.079, P<.000; METING 2, T=25.26, P<.000; METING 3, F=27.868, 

P<.000 
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Laag opgeleiden schatten hun de mate waarin ze zonder hulp hun zaken kunnen 
regelen significant lager in dan middelbaar en hoger opgeleiden. Deze mate correleert18 
daarnaast matig tot sterk met informatie- en operationele digitale vaardigheden, 
alsmede de kennis over het proces van belasting betalen (zie vorige paragraaf). 

Naast de mate van hulp nodig is voor dit onderzoek ook de combinatie van deze 
hulpbehoevendheid en zelfstandigheid van belang. Mensen die bang zijn dat ze door de 
digitaliseringsplannen hun zelfstandigheid kwijtraken en daarnaast hulp nodig hebben 
vormen een kwetsbare groep. Deze groep heeft mogelijk extra ondersteuning nodig bij 
het regelen van hun elektronisch berichtenverkeer en digitale overheidsdiensten en is 
daarnaast een groep die mogelijk een uitzondering op het EBV zal aanvragen. 

Evenals de mate waarin respondenten zonder hulp kunnen (zie Figuur 35) hebben we 
ook de respondenten en hun antwoorden op de stelling “Ik ben bang dat ik door deze 
plannen mijn zelfstandigheid kwijt raak” opgedeeld in drie groepen (wel bang de 
zelfstandigheid kwijt te raken, neutraal en niet bang de zelfstandigheid kwijt te raken). 
De kruistabel hieronder geeft de combinatie van de beide variabelen weer. 

 
 Bang om zelfstandigheid kwijt te raken 

  Wel bang Neutraal Niet bang 

Mate waarin respondenten 

zonder hulp hun zaken 

kunnen regelen 

Laag 3,6% 3,4% 4,4% 

Midden 5,1% 8,8% 7,1% 

Hoog 10,1% 16,1% 41,5% 

TABEL 3. MATE WAARIN RESPONDENTEN ZELF HUN ZAKEN KUNNEN REGELEN EN ANGST OM ZELFSTANDIGHEID KWIJT TE RAKEN DOOR 

DIGITALISERINGSPLANNEN IN METING 3 (N=1233). 

Zoals Tabel 3 duidelijk maakt, heeft bij elkaar opgeteld 41,5% van de respondenten een 
hoge mate van het kunnen zonder hulp en is niet bang om de zelfstandigheid kwijt te 
raken. Een overgrote meerderheid (79,1%) verwacht zonder hulp te kunnen en/of heeft 
geen angst. Daar staat tegenover dat 3,6% van de respondenten zonder hulp verwacht 
de zaken te kunnen regelen en daarnaast bang is de zelfstandigheid kwijt te raken. 

Hieruit leiden we af dat een groep van grofweg 3,6% van de (internettende) bevolking 
mogelijk in de problemen raakt op basis van hun hulpbehoevendheid en angst de 
zelfstandigheid kwijt te raken19. We vinden geen verschillen in samenstelling van deze 
groep op basis van geslacht en leeftijd, maar wel op basis van opleiding. Relatief gezien 
bevinden zich meer lager opgeleiden in deze groep van 3,6%20. 

Alhoewel de groep van 3,6% wel ‘digitaal’ is, en zo bekeken niet als vanzelf voor een 
uitzondering op EBV in aanmerking komt, schatten wij in dat de behoefte aan deze 
uitzondering bij deze groep potentieel aanwezig is. Deze groep van 3,6% bevindt zich 

                                                

 

18 Correlatie met informatievaardigheden, R=.457, p<.000; operationele vaardigheden, R=.375, p<.000; kennis process, R=.617, p<.000 

19 Dit percentage is lager dan de 11% die gerapporteerd werd in de rapportage van het telefonische onderzoek. Daarbij ging het echter om een 

verschillende populatie (niet gebruikers en minder gebruikers van het internet) en ging het om angst om de zelfstandigheid kwijt te raken indien 

alleen nog maar digitaal gecommuniceerd wordt, in tegenstelling tot de bredere vraag over digitalisering door de overheid. Derhalve zijn de 

verschillende percentages niet geheel vergelijkbaar. 

20 X2 = 17.062, p<.000 
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grofweg binnen de groep Nederlanders tussen de 15 en 75 die van internet gebruik 
maken. Het gaat bij groep van 3,6% dan als snel om ongeveer 400.000 mensen21. 

6.4 Gedragsverandering bij overgang papier naar digitaal 

Een deel van de enquête bestond uit een zogenaamd vignettenonderzoek, net als in de 
voorgaande metingen. In deze paragraaf beschrijven we de uitkomsten daarvan.  

In het vignettendeel werden korte scenario’s aan respondenten voorgelegd. In de 
scenario’s vroegen we wanneer mensen de blauwe brief openmaakten of een 
notificatiebericht gingen opvolgen. Deze twee varianten werden bovendien afwisselend 
gecombineerd met drie gevallen: óf ze verwachten niets, óf ze verwachten dat ze geld 
moeten betalen óf terugkrijgen. Een voorbeeld van zo’n vraag is: “Stel, u ontvangt een 
blauwe envelop van de Belastingdienst op de deurmat. U verwacht dat u geld 
terugkrijgt. Wanneer opent u de envelop?”. De resultaten van de derde meting staan 
weergegeven in Figuur 36. 

Gedragingen naar aanleiding van scenario’s 

  

FIGUUR 36. PERCENTAGES GEKOZEN GEDRAGSALTERNATIEVEN IN VERSCHILLENDE SCENARIO’S IN METING 3. 

De scenario’s laten zien dat respondenten onafhankelijk van de situatie (betalen, geld 
terug krijgen of geen verwachting) meer geneigd zijn om een brief meteen open te 
maken. In het geval van een elektronische bericht zijn ze meer geneigd om 24 uur of 
langer te wachten. De verschillen tussen de drie metingen zijn hier klein (zie Bijlage 4 
voor een overzicht van de verschillende scenario’s in alle drie de metingen). 

6.5 Behoeften voor de toekomst 

Een nieuw deel van de enquête bestond uit een aantal vragen over de toekomst van de 
berichtenbox en wijzen waarop de berichtenbox aantrekkelijker gemaakt kan worden 
voor de toekomst.  

                                                

 

21 In het eerste kwartaal van 2016 behoorden 12,7 miljoen personen tot de bevolkingsgroep van 15 tot 75 jaar. (CBS, 2016c). 94% Van die groep 

gebruikt internet. Dat is ongeveer 11,9 miljoen mensen Daar weer 3,6% van is ongeveer 430.000 mensen. 
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Allereerst werd gevraagd aan de gebruikers van de berichtenbox, Mijn Belastingdienst 
en Mijn Toeslagen in hoeverre zijn van mening zijn dat de Belastingdienst berichten 
zowel in de berichtenbox, alsook op Mijn Belastingdienst en/of Mijn Toeslagen moet 
publiceren. 

Gemiddeld genomen is men hier positief over22, de grootste groep, in totaal 50,6% van 
de respondenten, vindt het in (welke mate dan ook) een goed idee. Er is tegelijk een 
grote groep (37.9%) respondenten die hier neutraal tegenover staat.  

Opslaan van berichten in berichtenbox & Mijn Belastingdienst/Toeslagen 

  

FIGUUR 37. HOUDING VAN DE RESPONDENTEN TEN AANZIEN VAN DE STELLING “IK VIND DAT DE BELASTINGDIENST BERICHTEN EN IN DE 

BERICHTENBOX EN OP MIJN BELASTINGDIENST/TOESGALEN MOET ZETTEN.” IN METING 3. 

Tevens is aan de respondenten gevraagd hoe zij tegenover het toevoegen van een 
vijftal functies staan. Aan respondenten is gevraagd hoe zij aankijken tegen: 
1. een functie waarbij verslagen van mijn gesprekken met de overheid (bijvoorbeeld 

telefoongesprekken) in de berichtenbox worden opgeslagen [gespreksverslagen 
opslaan],  

2. een functie waarbij gewenste informatie (bijvoorbeeld uitleg over hoe ik iets moet 
doen) na een gesprek met de overheid in de berichtenbox wordt opgeslagen 
[gewenste informatie opslaan],  

3. de mogelijkheid om zelf mappen aan te maken en mijn berichten te organiseren [zelf 
mappen aanmaken],  

4. een (mobiele) berichtenbox app, zodat ik alle communicatie op mijn telefoon heb 
[Mobiele App]  

5. en de optie om berichten uit de berichtenbox door te sturen naar mijn e-mailadres 
[Berichten doorsturen].  

  

                                                

 

22 Gemiddelde van de verschillende stellingen samen is 4.78 op een 7 puntsschaal. 
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Gewenste nieuwe functionaliteit berichtenbox 

  

* significante positieve houding in Meting 3 (Berichten doorsturen, t=19,083, p<.000; Zelf mappen aanmaken, t=18,525 

, p<.000; Gewenste informatie opslaan, T= 19,751, p<.000; Gespreksverslagen opslaan, t=12,883, p<.000)  

FIGUUR 38. HOUDING VAN DE RESPONDENTEN TEN AANZIEN VAN NIEUWE FUNCTIONALITEITEN IN METING 3, GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) TOT 7 

(HOOG). 

Het meest enthousiast (zie Figuur 38) is men over het idee om berichten te kunnen 
doorsturen naar een eigen e-mailadres. De respondenten vinden ook de meeste andere 
opties gemiddeld genomen een goed idee. Ten aanzien van een mobiele berichtenbox 
app heeft men echter gemiddeld een neutrale houding. In bijlage 5 zijn de percentages 
per antwoordcategorie voor de verschillende functies opgenomen. We vinden geen 
significante verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft hun houding ten aanzien 
van deze opties. Wat betreft leeftijd vinden we alleen een verschil in houding wat betreft 
de mobiele app en het zelf aanmaken van mappen. Ouderen zijn hier minder positief 
en, daar waar het gaat om de mobiele app is de groep van ouder dan 55 negatief. Op 
basis van dit onderzoek kunnen we niet verklaren waarom dat is. 

Gewenste nieuwe functionaliteit berichtenbox, uitgesplitst naar leeftijd 

  
* significant verschil leeftijdsgroepen voor Zelf mappen aanmaken, T=4,812, p=.008 en Mobiele App, T=29,381, p<.000 

FIGUUR 39. HOUDING VAN DE RESPONDENTEN TEN AANZIEN VAN HET ONTWIKKELEN VAN EEN MOBIELE BERICHTENBOX APP, UITGESPLITST NAAR 

LEEFTIJDSGROEPEN IN METING 3, GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) TOT 7 (HOOG). 

De verschillen tussen de verschillende opleidingsniveaus zijn groter (zie Figuur 40).  
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Gewenste nieuwe functionaliteit berichtenbox, uitgesplitst naar opleiding 

  

* significant verschil leeftijdsgroepen voor Gespreksverslagen opslaan, T=12.298, p<.000; Gewenste informatie opslaan, T=4.048, 

p=.017; Zelf mappen aanmaken, T=10.387, p<.000, Mobiele App, T=11,658, p<.000; Berichten doorsturen, T=7.303, p<.000. 

FIGUUR 40. HOUDING VAN DE RESPONDENTEN TEN AANZIEN VAN NIEUWE FUNCTIONALITEIT IN DE BERICHTENBOX, UITGESPLITST NAAR 

OPLEIDINGSNIVEAU IN METING 3, GEMETEN OP SCHAAL 1 (LAAG) TOT 7 (HOOG). 

Lager opgeleiden zijn minder positief dan hoger opgeleiden wat betreft alle vijf 
verschillende opties. Het verschil is het grootst wat betreft de mobiele app. Lager 
opgeleiden zijn hier in absolute zin negatief over het toevoegen van deze optie.  

6.6 Conclusies en aanbevelingen bij effecten van gebruik 

In deze laatste paragraaf van hoofdstuk 6 trekken we een aantal conclusies en doen we 
een aantal aanbevelingen wat betreft de effecten van het gebruik en relevante 
gedragingen voor de Belastingdienst. 

De belangrijkste conclusie betreft de stabiliteit van de effecten van gebruik. Zowel de 
houding ten aanzien van digitalisering, alsmede compliance en de gedragskeuzes in de 
scenario’s blijken behoorlijk stabiel te zijn over de verschillende metingen heen.  

Het goede nieuws lijkt te zijn dat de toenemende digitalisering er niet voor zorgt, dat 
mensen veel te langzaam of in hun geheel niet acteren op wat er in de digitale post 
staat. Zou dit zo zijn, dan zou dit mede tot uiting komen in een zekere toename van de 
handhavingspost. Dat soort post krijgen burgers als ze te laat zijn, of onbedoeld of 
bedoeld de wet niet goed naleven. Denk aan correcties, herinneringen, navorderingen 
of dwangbevelen. In onze metingen is van zo’n toename de afgelopen periode niets 
gebleken. We weten niet wat er gaat gebeuren als dat soort post ook via de digitale weg 
wordt verstuurd. Nu is dat nog niet aan de orde. Natuurlijk zou de redenatie kunnen zijn 
dat de Belastingdienst om totaal andere redenen minder handhavingspost verzendt, 
bijvoorbeeld omdat er minder handhavingscapaciteit zou zijn. We vinden het lastig om 
daarover een uitspraak te doen. Wat wel geldt, is dat in onze data niet alleen geen 
toename, maar ook geen afname van ontvangen handhavingspost te zien is. 

Tegelijkertijd wordt de houding ten aanzien van de digitalisering niet positiever én is 
men nog steeds in overgrote mate meer geneigd om sneller te reageren op een 
papieren brief dan op een e-mail.  

Daarnaast trekken we de volgende conclusies en doen we de volgende aanbevelingen. 
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Het opleidingsniveau speelt steeds vaker een rol in tegenstelling tot leeftijd en geslacht. 
Niet alleen hebben lager opgeleiden (zoals we al eerder zagen) lagere digitale 
vaardigheden en hebben of gebruiken ze de berichtenbox minder vaak, ook zijn ze 
minder positief over digitalisering, zijn ze minder zelfstanding, meer hulpbehoevend, 
hebben ze minder kennis over het proces én zijn ze minder positief over mogelijke 
nieuwe functionaliteit in de berichtenbox. Dit leidt tot de aanbeveling dat de 
Belastingdienst (en de overheid in bredere zin) meer oog moet krijgen voor de noden 
van lager opgeleiden waar het gaat om communicatie over digitale overheid, de 
digitalisering ‘an sich’ (bijvoorbeeld door nadrukkelijk lager opgeleiden te betrekken in 
co-development en in gebruikerstest) en in de kanaalstrategie.  

Wat betreft zelfstandigheid en het nodig hebben van hulp het volgende. 3,6% van de 
respondenten geeft aan een niet zonder hulp te kunnen te hebben en verwacht tegelijk 
dat hun zelfstandigheid door digitalisering in het gedrang komt. Alhoewel deze groep 
van 3,6% wel ‘digitaal’ is, en zo bekeken niet als vanzelf voor een uitzondering op EBV 
in aanmerking komt, schatten wij in dat de behoefte aan deze uitzondering bij deze 
groep potentieel aanwezig is. Deze groep van 3,6% bevindt zich grofweg binnen de 
groep Nederlanders tussen de 15 en 75 die van internet gebruik maken. Het gaat bij 
groep van 3,6% dan als snel om ongeveer 400.000 mensen 

De resultaten van het vignettendeel van het onderzoek leiden ertoe dat we de 
aanbeveling uit de vorige rapportage over de notificatieservice herhalen. Veruit de 
meeste respondenten zijn sneller geneigd te reageren op een brief dan op een 
elektronisch bericht, ongeacht de reden tot communicatie of de meting. Dit kan mogelijk 
op (langere) termijn tot problemen leiden met compliance of andere vormen van 
gedragingen. Het is sterk aan te bevelen verder onderzoek te doen naar manieren 
waarop elektronische notificaties verbeterd kunnen worden en mensen kunnen 
aansporen tot het ondernemen van actie. 

De laatste conclusies richten zich op de nieuwe functionaliteit in de berichtenbox.  

Een krappe meerderheid (50,6%) vindt het een goed idee als berichten zowel in de 
berichtenbox als op Mijn Belastingdienst of Mijn Toeslagen worden opgeslagen, zo’n 
38% staat hier neutraal tegenover. Een dubbele strategie, waarin de Belastingdienst in 
het eigen portaal en via de berichtenbox correspondeert, stuit dus bij veruit de meeste 
gebruikers niet op weerstand. Het kan zijn dat het om bestuurlijke of om technische 
redenen lastig is de klantreis tussen het portaal van Mijn Overheid en Mijn 
Belastingdienst naadloos te krijgen. In dat geval is het sterker benadrukken van en 
steviger sturen op toegang tot Belastingdienstgerelateerde berichten via de eigen portal 
een optie. 

Verder geldt dat men positief is over het idee om berichten te kunnen doorsturen naar 
een eigen e-mailadres. Men staat neutraal tegenover het idee om een mobiele app te 
ontwikkelen en gematigd positief tegen de mogelijkheid om zelf mappen aan te maken, 
gespreksverslagen op te slaan of gevraagde informatie op te slaan in de berichtenbox. 
Ook hier geldt dat (vooral) lager opgeleiden minder positief zijn over alle opties en zowel 
lager opgeleiden alsook ouderen staan negatief tegenover een mobiele app.  

Bekeken vanuit wat gebruikers aangeven, is het zinvol om de energie vooral te richten 
op het verbeteren van de archiveringsfunctie en/of de berichten doorsturen naar een 
eigen e-mailadres. Wat betreft de app ligt de aanbeveling in lijn met wat we hierboven al 
aangaven, namelijk dat lager opgeleiden en ouderen goed betrokken moeten worden bij 
het (verder) ontwikkelen van de berichtenbox app en dat bij de communicatie tijdens de 
uitrol van de app het besef er moet zijn dat lager opgeleiden en ouderen negatief 
tegenover de app staan.    
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1: BERICHTENBOXACTIVATIES AUG. - NOV. 2016 

 

FIGUUR 41. CIJFERS MET BETREKKING TOT DE BERICHTENBOX. 
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BIJLAGE 2: STEEKPROEVEN METINGEN 1-3 
 

TABEL 4. LEEFTIJD, GESLACHT EN OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE RESPONDENTEN (N=1233) IN METING 3 

TABEL 5. LEEFTIJD, GESLACHT EN OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE RESPONDENTEN (N=1195) IN METING 2. 

TABEL 6. LEEFTIJD, GESLACHT EN OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE RESPONDENTEN (N=1215) IN METING 1. 

  

  Laag Midden Hoog  Hoogst genoten opleiding 

Mannen 15-35 3% 7% 3%  Laag Basisonderwijs 

 35-55 3% 11% 6%   VMBO, mbo1, AVO onderbouw 

 55+ 5% 8% 5%  Midden MBO 2, 3 en 4 

Vrouwen 15-35 3% 7% 5%   HAVO, VWO 

 35-55 4% 11% 5%  Hoog HBO, WO bachelor 

 55+ 6% 5% 3%   WO masters, doctor 

  Laag Midden Hoog  Hoogst genoten opleiding 

Mannen 15-35 4% 7% 5%  Laag Basisonderwijs 

 35-55 5% 10% 9%   VMBO, mbo1, AVO onderbouw 

 55+ 3% 6% 7%  Midden MBO 2, 3 en 4 

Vrouwen 15-35 4% 7% 6%   HAVO, VWO 

 35-55 3% 9% 7%  Hoog HBO, WO bachelor 

 55+ 4% 2% 1%   WO masters, doctor 

  Laag Midden Hoog  Hoogst genoten opleiding 

Mannen 15-35 4% 4% 5%  Laag Basisonderwijs 

 35-55 3% 10% 7%   VMBO, mbo1, AVO onderbouw 

 55+ 6% 5% 6%  Midden MBO 2, 3 en 4 

Vrouwen 15-35 5% 6% 6%   HAVO, VWO 

 35-55 4% 7% 6%  Hoog HBO, WO bachelor 

 55+ 6% 4% 5%   WO masters, doctor 



 

 

 

 PAGINA 53/62 

BIJLAGE 3: GEBRUIK INTERNETDIENSTEN 
 

Internetgebruik: Frequentie van gebruik E-mail 

 
FIGUUR 42. INTERNETGEBRUIK, HOE VAAK GEBRUIKEN RESPONDENTEN E-MAIL IN METING 1, 2 & 3. 

 

Internetgebruik: Frequentie van gebruik Zoekmachines 

 
FIGUUR 43. INTERNETGEBRUIK, HOE VAAK GEBRUIKEN RESPONDENTEN ZOEKMACHINES IN METING 1, 2 & 3. 
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Internetgebruik: Frequentie van gebruik Online overheidsinformatie opzoeken 

 
FIGUUR 44. INTERNETGEBRUIK, HOE VAAK VRAGEN RESPONDENTEN OVERHEIDSINFORMATIE OP IN METING 1, 2 & 3. 

 
Internetgebruik: Frequentie van gebruik Online bankieren 

 
FIGUUR 45. INTERNETGEBRUIK, HOE VAAK GEBRUIKEN RESPONDENTEN ONLINE BANKIEREN IN METING 1, 2 & 3. 
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BIJLAGE 4: HOUDING TEN AANZIEN VAN DIGITALE 
OVERHEID 
 

Ik ben bang dat veel mensen de ontwikkelingen niet bij kunnen houden 

 

FIGUUR 46. HOUDING RESPONDENTEN TEN AANZIEN VAN STELLING “K BEN BANG DAT MENSEN ONTWIKKELINGEN NIET BIJ KUNNEN HOUDEN” IN 

METING 1, 2 & 3. 

 

Ik vind het handig om post van de overheid digitaal te ontvangen 

 

FIGUUR 47. HOUDING RESPONDENTEN TEN AANZIEN VAN STELLING “IK VIND HET HANDIG OM POST VAN DE OVERHEID DIGITAAL TE ONTVANGEN.” 

IN METING 1, 2 & 3. 

 

  

4% 4%

7%

15%

21% 21%

28%

3%
5%

6%

14%

23%
24%

23%

3% 4%

6%

16%

25%
24%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Helemaal
mee

oneens

Sterk mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal Mee eens Sterk mee
eens

Helemaal
mee eens

Meting 1 Meting 2 Meting 3

12%

6% 7%

19%

17%

19%
20%

10%

5%

8%

20%

17%

20%
19%

10%

6%
8%

21%

15%

20% 20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Helemaal
mee

oneens

Sterk mee
oneens

Mee
oneens

Neutraal Mee eens Sterk mee
eens

Helemaal
mee eens

Meting 1 Meting 2 Meting 3



 

 

 

 PAGINA 56/62 

Ik vind het goed dat de overheid steeds meer digitaal doet 

 

FIGUUR 48. HOUDING RESPONDENTEN TEN AANZIEN VAN STELLING “IK VIND HET GOED DAT DE OVERHEID STEEDS MEER DIGITAAL DOET.” IN 

METING 1, 2 & 3. 

 

Ik vind dat de digitalisering veel te snel gaat 

 

FIGUUR 49. HOUDING RESPONDENTEN TEN AANZIEN VAN STELLING “IK VIND DAT DE DIGITALISERING VEEL TE SNEL GAAT” IN METING 1, 2 & 3. 
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Ik vind dat iedereen zijn zaken digitaal moet regelen 

 

FIGUUR 50. HOUDING RESPONDENTEN TEN AANZIEN VAN STELLING “IK VIND DAT IEDEREEN ZIJN ZAKEN DIGITAAL MOET REGELEN” IN METING 1, 2 

& 3. 
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BIJLAGE 5: OVERZICHT VIGNETTEN 
 

Scenario 1 | Krijgen van een brief, geen verwachting 

 

FIGUUR 51. WANNEER REAGEREN MENSEN OP EEN NOTIFICATIE? SCENARIO 1, KRIJGEN VAN EEN BRIEF, GEEN VERWACHTING IN METING 1, 2 & 3. 

 

Scenario 2 | Krijgen van een e-mail, geen verwachting 

 

FIGUUR 52. WANNEER REAGEREN MENSEN OP EEN NOTIFICATIE? SCENARIO 2, KRIJGEN VAN EEN E-MAIL, GEEN VERWACHTING IN METING 1, 2 & 3. 
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Scenario 3 | Krijgen van een brief, verwacht geld terug te krijgen 

 

FIGUUR 53. WANNEER REAGEREN MENSEN OP EEN NOTIFICATIE? SCENARIO 3, KRIJGEN VAN EEN BRIEF, VERWACHT GELD TERUG TE KRIJGEN IN 

METING 1, 2 & 3. 

 

Scenario 4 | Krijgen van een e-mail, verwacht geld terug te krijgen 

 

FIGUUR 54. WANNEER REAGEREN MENSEN OP EEN NOTIFICATIE? SCENARIO 2, KRIJGEN VAN EEN E-MAIL, , VERWACHT GELD TERUG TE KRIJGEN 

IN METING 1, 2 & 3. 
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Scenario 5 | Krijgen van een brief, verwacht te moeten betalen 

 

FIGUUR 55. WANNEER REAGEREN MENSEN OP EEN NOTIFICATIE? SCENARIO 2, KRIJGEN VAN EEN BRIEF, VERWACHT TE MOETEN BETALEN IN 

METING 1, 2 & 3. 

 

Scenario 6 | Krijgen van een e-mail, verwacht te moeten betalen 

 

FIGUUR 56. WANNEER REAGEREN MENSEN OP EEN NOTIFICATIE? SCENARIO 2, KRIJGEN VAN EEN E-MAIL, VERWACHT TE MOETEN BETALEN IN 

METING 1, 2 & 3. 
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BIJLAGE 6: ONDERZOEKSTABELLEN 
Tabel 7. Informatievaardigheden en waardering portalen 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Mijn Overheid / berichtenbox .562** .423** .460** 

Mijn Belastingdienst .403** .360** .544** 

Mijn Toeslagen .442**      . 312 .353** 

** Correlatie is significant (p< 0.01). 

TABEL 7. CORRELATIES MET PORTALEN ‘PRETTIG VINDEN’ EN INFORMATIEVAARDIGHEDENPER METING. 

Tabel 8. Operationele vaardigheden en waardering portalen 

 Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Mijn Overheid / berichtenbox .346** .279** .227** 

Mijn Belastingdienst .210** .156** .387** 

Mijn Toeslagen .149 .202 .257* 

* Correlatie is significant (p< 0.05), ** Correlatie is significant (p< 0.01). 

TABEL 8. CORRELATIES MET PORTALEN ‘PRETTIG VINDEN’ EN OPERATIONELE VAARDIGHEDEN PER METING. 

Tabel 9. Digitale vaardigheden en houding digitaliseringsplannen 

  Meting 1 Meting 2 Meting 3 

Ik ben bang dat veel mensen de ontwikkelingen 
niet bij kunnen houden 

Informatie -.038 -.037 -0.23 

Operationeel -.001 -.027 -0.32 

Ik vind het handig om post van de overheid 
digitaal te ontvangen. 

Informatie .401** .324** .352** 

Operationeel .346** .251** .238** 

Ik vind het goed dat de overheid steeds meer 
digitaal doet. 

Informatie .361** .334** .357** 

Operationeel .339** .310** .275** 

Ik vind dat de digitalisering veel te snel gaat 
Informatie -.242** -.257** -.237** 

Operationeel -.209** -.251** -.236** 

Ik vind dat iedereen zijn zaken digitaal moet 
regelen. 

Informatie .267** .195** .245** 

Operationeel .208** .110** .184** 

Ik ben bang dat ik door deze plannen mijn 
zelfstandigheid kwijt raak. 

Informatie [niet bevraagd] -.321** -.291** 

Operationeel [niet bevraagd] -.316** -.240** 

** Correlatie is significant (p< 0.01). 

TABEL 9: CORRELATIES TUSSEN DIGITALISERINGSHOUDING EN DIGITALE VAARDGHEDEN IN METING 1 & 2. 

  



 

 

 

 PAGINA 62/62 

Tabel 10. Zelfgerapporteerde compliance 

Hoe vaak heeft u wel eens een 

… ontvangen? (waardes in % 

van het aantal respondenten )  

Helemaal 

nooit 

Ooit wel 

eens gehad 

Meerdere 

keren gehad 

Regelmatig 

gehad 

Zeer 

regelmatig 

gehad 

Correctie Meting 1 42% 46% 8% 3% 1% 

 Meting 2 49% 42% 7% 2% 0% 

 Meting 3 42% 43% 10% 4% 1% 

Betalingsherinnering Meting 1 67% 25% 6% 2% 1% 

 Meting 2 69% 25% 6% 1% 0% 

 Meting 3 68% 22% 6% 2% 1% 

Aanmaning Meting 1 77% 17% 4% 1% 1% 

 Meting 2 80% 16% 4% 1% 0% 

 Meting 3 81% 13% 3% 2% 1% 

Navordering Meting 1 56% 33% 8% 2% 1% 

 Meting 2 62% 31% 6% 1% 0% 

 Meting 3 68% 25% 5% 2% 1% 

Dwangbevel Meting 1 89% 7% 2% 1% 0% 

 Meting 2 91% 6% 3% 0% 0% 

 Meting 3 90% 6% 2% 1% 1% 

TABEL 10. ZELF GERAPPORTEERDE COMPLIANCE IN METING 1, 2 & 3.  

 


