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Bijlage 1 

Voorafgaand onderzoek voor en door de Belastingdienst  

 

Er is in het verleden heel veel onderzoek gedaan naar de communicatie van de Belastingdienst, en er zal in de 

toekomst nog veel meer onderzoek worden gedaan. Het is immers een nooit stilstaand proces. De behoeften 

van de burgers veranderen en daarmee ook de eisen aan de communicatie van de Belastingdienst. Om de 

communicatie zo optimaal mogelijk te houden moet er continu onderzoek naar worden gedaan.  

Hieronder wordt allereerst een overzicht gegeven van de belangrijkste reeds uitgevoerde onderzoeken door en 

voor de Belastingdienst. Onderzoeken die belangrijke informatie in kaart hebben gebracht, maar die ook het 

inzicht brengen dat er nog veel meer duidelijk moet worden over de behoeften van de belastingplichtigen 

omtrent de externe communicatie van de Belastingdienst. Met mijn onderzoek hoop ik hier een belangrijk 

aandeel in te kunnen leveren.   

 

De Fiscale Monitor  

 

De Fiscale Monitor is een jaarlijks namens de Belastingdienst uitgevoerd onderzoek onder verschillende 

groepen belastingplichtigen. Met dit meetinstrument wordt inzicht verkregen in ervaringen, opvattingen en 

houdingen ten aanzien van het functioneren van de Belastingdienst. De kernvraag waar de Fiscale Monitor 

antwoord op geeft is: “Wat vindt de klant van de Belastingdienst?” Hierdoor ontstaat er een beeld over hoe 

burgers, ondernemers en hun vertegenwoordigers denken over de manier waarop de Belastingdienst de fiscale 

wet- en regelgeving uitvoert. Hoe meer hierover bekend is, hoe beter de Belastingdienst haar maatschappelijke 

taak kan vervullen.  

De inmiddels 13-jarige looptijd van de Fiscale Monitor maakt het mogelijk om vast te stellen of de 

Belastingdienst zich in de ogen van de belastingplichtigen in positieve of in negatieve zin ontwikkelt.  

 

Uit de resultaten van de Fiscale Monitor kunnen aan aantal dingen worden opgemaakt over het gebruik en de 

waardering van de verschillende onderdelen van de Belastingdienst door particulieren. De belangrijkste 

resultaten worden hieronder besproken. De verschillende resultaten zijn onderverdeeld in drie categorieën, te 

weten: algemene waardering, dienstverlening en aangifte.  

 

Algemene waardering 

Particulieren waarderen het functioneren van de Belastingdienst met een 6,7. Men vindt echter dat de 

Belastingdienst een 8,5 zou moeten halen.  

 

Aan de deelnemers aan het onderzoek is gevraagd wat ze zou zouden willen veranderen bij de Belastingdienst.  

De volgende onderwerpen komen volgens particuliere belastingplichtigen het meest voor verandering en/of 

verbetering in aanmerking: 

- Wet- en regelgeving; 

- Informatievoorziening / voorlichting; 

- Snelheid; 

- Duidelijkheid / begrijpelijkheid; 

- Vereenvoudiging van formulieren; 

- Deskundigheid van medewerkers; 

- Klantvriendelijkheid; 

- Bereikbaarheid (telefonisch). 
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Dienstverlening 

Ook wat betreft de dienstverlening van de Belastingdienst is er een aantal interessante resultaten. Er wordt 

bijvoorbeeld in kaart gebracht welke communicatiemiddelen particulieren het meest gebruiken. 

 

Wanneer particulieren een vraag hebben of anderszins informatie over belastingen wensen, probeert 70% van 

hen dat te vinden op de website van de Belastingdienst. Dat is volgens de meeste particulieren de meest voor 

de hand liggende manier om informatie te verkrijgen.  

 

Slechts 14 procent raadpleegt een brochure om informatie te verzamelen. Dat is erg weinig. 69 procent van de 

particulieren raadpleegt de website. Dat is meer dan in 2005. De website wordt dus steeds populairder. Een 

andere reden voor het weinige raadplegen van een brochure zou kunnen zijn, dat veel mensen niet van het 

bestaan van vele brochures af weten. Of ze weten niet waar en hoe de brochures te verkrijgen zijn.  

Het is belangrijk dat een brochure als “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” toch in 

gedrukte versie blijft verschijnen. Voor de doelgroep van deze brochure kan het gebruiken van een computer 

lastig zijn. Ouderen hebben vaak geen computer of weten niet goed hoe ze er mee overweg moeten. Mensen 

met een handicap hebben soms beperkingen waardoor ze geen computer kunnen gebruiken. En mensen met 

verschillende chronische ziektes zijn sneller moe dan anderen, en lezen wellicht prettiger van papier dan van 

een beeldscherm.  

 

Aangifteproces 

Het aangifteformulier wordt door een ruime meerderheid van de particulieren duidelijk gevonden. Belangrijk is 

echter wel dat nog steeds 22 procent het ingewikkeld tot zeer ingewikkeld vindt. Om er voor te zorgen dat 

meer mensen zelf hun aangifteformulier in kunnen vullen, zonder daarbij hulp nodig te hebben, is een 

duidelijke brochure van groot belang.  

 

Onderzoek naar het Tz-formulier 

 

De Belastingdienst heeft een Teruggaveformulier voor ziektekosten (het Tz-formulier). Dit formulier werd 

doorgaans als weinig begrijpelijk en uitnodigend ervaren. De Belastingdienst heeft in 2006 in samenwerking 

met het ontwerpbureau Eden een nieuwe communicatiestrategie bedacht, met de sleutelconcepten ‘nabij’ en 

‘vertrouwd’. Aan de hand van deze strategie is onderzocht of foto’s en voorbeelden het Tz-formulier 

uitnodigender en begrijpelijker zouden maken. Er zijn voorbeelden aan het formulier toegevoegd van een 

situatie waarmee de belastingplichtige zich zou kunnen identificeren (‘nabijheid’). Dit zou ook de 

begrijpelijkheid van het formulier verhogen. Ook zijn er foto’s toegevoegd, om het formulier toegankelijker en 

‘vertrouwd’ te laten lijken.  

 

In opdracht van de Belastingdienst heeft de Universiteit van Tilburg onderzocht of de voorbeelden en foto’s 

daadwerkelijk iets toevoegen aan de toegankelijkheid van het formulier. Uit enquêtes onder 242 personen is 

gebleken dat dat nauwelijks het geval is. De foto’s en voorbeelden hebben geen invloed op het juist invullen 

van het formulier. Bij één vraag heeft het voorbeeld wel invloed, omdat in het voorbeeld informatie staat die 

nodig is voor het beantwoorden van de vraag, die niet in de overige tekst terug te vinden is.  

Ook op de waardering heeft het niet altijd effect. Alleen als er een voorbeeld én een foto toe worden gevoegd, 

is er een stijging in gemiddelde waardering waar te nemen: van een 6 naar een 7.  

 

Slechts dertig procent van de deelnemers slaagt erin om de vragen, die betrekkelijk eenvoudig zijn, juist te 

beantwoorden. Om dit percentage te verhogen, komt de Universiteit van Tilburg met drie aanbevelingen: 
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1. De Belastingdienst moet zich, gelet op het hoge aandeel ‘zelfinvullers’, nog meer inzetten om de 

communicatie met belastingplichtigen te verbeteren. 

2. De Belastingdienst moet zich bij het ontwerpen van formulieren baseren op de kennis en 

vaardigheden van de gemiddelde belastingplichtige. 

3. De Belastingdienst moet zich bij het verbeteren van formulieren niet richten op extra informatie via 

voorbeelden en foto’s, maar op de vragen en de toelichtingen (Arts, Renkema, De Waele en Van Wijk, 

2007).   

 

Onderzoek naar de begrijpelijkheid van de communicatie 

 

Adviezen 

1. Vereenvoudig terminologie en zinsbouw 

Vaktermen dienen zo concreet mogelijk te zijn en daarnaast over een zo groot mogelijk ‘zelfverklarend 

karakter’ te beschikken. Er moet een duidelijke relatie zijn tussen het begrip en het onderwerp. Lager 

opgeleiden kunnen vragen waarin het begrip voorkomt niet goed plaatsten, en missen daardoor vaak een 

belangrijke eerste stap, namelijk ‘is dit onderdeel op mij van toepassing of niet’? 

2. Woordenboek 

De trefwoordenlijst in de Toelichting moet completer en duidelijker worden gemaakt. Er zou een verklarend 

woordenboek moeten komen. 

3. Lijst met aftrekposten 

Middelbaar en lager opgeleiden zijn vaak bang een aftrekpost over het hoofd te hebben gezien. Daarom zou er 

een lijst moeten komen van wél versus niet-aftrekbare posten. Dat maakt de Belastingdienst transparanter, 

waarmee de achterdocht van de middelbaar en lager opgeleiden ten aanzien van de Belastingdienst af zou 

kunnen nemen.  

4. Regelmatige ijking van formulierontwerp aan de taalvaardigheid van doelgroepen 

Regelmatig taalkundig kwantitatief onderzoek is gewenst om vast te stellen of het taalkundig niveau waarop de 

belastingformulieren worden ontworpen, nog aansluit bij het taalniveau van dat deel van de bevolking, dat 

volgens de Belastingdienst in staat zou moeten zijn om belastingformulieren zelfstandig in te vullen.  

5. Onderzoek naar begrijpelijkheid van belastingbegrippen vóór de introductie 

De begrijpelijkheid van de begrippen zou vóór de introductie ervan moeten worden getest bij 

belastingplichtigen. Op deze manier kan worden voorkomen dat burgers begrippen als onbegrijpelijk of 

onlogisch ervaren.  

6. Méér ondersteuning aan hen die voldoende bij machte zijn en gemotiveerd zijn om zelf een biljet in te 

vullen. 

Met enige hulp en goede communicatie zijn deze mensen over de drempel te helpen.  

7. Via communicatie beeldvorming veranderen 

Middelbaar en lager opgeleide burgers menen dat de Belastingdienst erop uit is, de belastingplichtige zoveel 

mogelijk te laten betalen. Via goede transparante communicatie kan de Belastingdienst haar neutrale positie 

echter benadrukken en uitleggen dat het bovenal de bedoeling is dat de belastingregels op de juiste wijze 

worden toegepast (B/CPP sector onderzoek en marketing, Candor Consult, 2006).  
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Bijlage 2 

Common Reference Levels  
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Bijlage 3 

Richtlijnen Keurmerk Makkelijk Lezen 

 

1. vormgeving  

a. handzaam formaat 

Het papierformaat moet handzaam zijn, d.w.z. dat het niet zo groot is dat er door de tekst heen 

gevouwen moet worden.  

b. hoeveelheid tekst passend bij formaat 

Verder moet het formaat papier in verhouding staan tot de hoeveelheid informatie: dus niet een klein 

formaat voor heel veel informatie.  

c. voldoende wit om de tekst heen 

De zij- en bovenkanten van een blad moeten zoveel wit bevatten dat je een blad makkelijk beet kan 

pakken zonder dat je met je vingers de tekst bedekt.  

d. om de 10 à 15 regels een witregel 

Voor een lezer die niet zo makkelijk leest moeten er rustpunten in de tekst zitten. De lezer kan zo 

steeds kleine gehelen lezen. Daarom moet een bladzijde nooit van boven naar beneden met tekst 

gevuld zijn. Er moeten om de 10 à 15 regels witregels zijn.  

e. illustraties verduidelijken tekst 

Illustraties moeten een functie in de tekst hebben: ze moeten de tekst verduidelijken. Door naar de 

illustraties te kijken, moet de lezer de inhoud makkelijker kunnen begrijpen. Staan er op één bladzijde 

links en rechts veel illustraties, dan leest dat ook niet makkelijk: de lezer moet steeds kiezen waar hij 

door moet lezen.  

f. eenduidige pictogrammen 

Pictogrammen moeten de bedoeling van een stuk tekst, een idee, een opdracht o.i.d. eenduidig 

weergeven. In één oogopslag moet de lezer weten wat hij moet doen, wat iets voorstelt enz.  

g. kaders om belangrijkste informatie 

Kaders moeten belangrijke zaken uit een tekst accentueren. Door hiervan goed gebruik te maken vindt 

de lezer de belangrijkste informatie in één oogopslag.  

h. voldoende contrast achtergrond en letter 

mat papier 

Informatieve teksten, denk aan folders en voorlichtingsmateriaal, zijn vaak heel kleurrijk. Worden er 

kleuren gebruikt, dan moet er voldoende contrast zijn tussen achtergrond en tekst.  

Het papier mag niet glimmend zijn.  

Zwakke lezers hebben een voorkeur voor gebroken witte tot lichtgele kleuren van het papier met een 

donkerblauwe tot zwarte letter.  

Er kan ook rekening gehouden worden met contrastproblemen van kleurenblinden (geen rood of 

groen op een grijze of zwarte achtergrond).  

2. typografie  

a. lettertype  

Times of Arial 

lettergrootte: 10 t/m 14 

Onderzoek wijst steeds uit dat lettertype Times, grootte tussen 10 en 14, en Arial 10 - 14 het 

duidelijkst zijn. Zijn de letters erg groot (boven 14) dan is het moeilijk om woorden in één blik te 

overzien en vlot te lezen.  

b. eenheid lettertype 

In veel informatieve teksten worden verschillende lettertypes en groottes door elkaar gebruikt. Als die 

letters niet op elkaar afgestemd zijn, oogt de tekst niet rustig. Voor een zwakke lezer geldt: hoe 
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onrustiger de tekst er uit ziet, hoe moeilijker te lezen.  

c. regelafstand anderhalf  

Regelafstand anderhalf maakt dat de lezer niet snel halverwege de ene regel doorgaat op de volgende, 

of een regel overslaat. Bovendien is er wat meer ruimte om bij te wijzen of met een liniaal onder de 

regel te lezen.  

d. goede letterafstand 

De letters in de woorden moeten niet erg dicht op elkaar en ook niet te ver uit elkaar staan. In één 

oogopslag moet de lezer hele woorden kunnen zien.  

e. links uitgelijnd 

Gebruikelijk is links uitlijnen. Wordt het ook rechts gedaan, dan worden de letters van een regel soms 

in elkaar geduwd of uit elkaar getrokken om die rechte kantlijn maar te krijgen. Dat geeft een zeer 

onrustig en onregelmatig tekstbeeld.  

f. afbrekingen alleen in samenstellingen 

Afbreken van woorden aan het eind van de regel maakt een tekst moeilijker te lezen. Alleen in 

samenstellingen kan er tussen twee betekenisvolle delen afgebroken worden (fietsen-stalling; maar 

niet: fiet-senstalling).  

g. gemiddeld aantal woorden per regel <12, maar >7 

Regels die breder zijn dan 10 à 12 woorden lezen niet prettig. Zwakke lezers raken hun regel dan snel 

kwijt. Smalle regels van minder dan 7 woorden lezen ook niet prettig.  

3. taalgebruik  

a. tekstniveau  

• goede opbouw van inhoud:  

• boodschap is duidelijk  

• hoofd- en bijzaken gescheiden  

• geen overbodige informatie  

• zaken die bij elkaar horen, staan bij elkaar  

Een logisch opgebouwde tekst is qua gedachtegang goed te volgen. De informatie 

komt duidelijk over. Hoofd- en bijzaken worden goed van elkaar gescheiden. (Er 

staan weinig 'afleiders'' in de tekst). De onderwerpen (of aspecten van de informatie) 

die bij elkaar horen, staan ook bij elkaar in de tekst. En: er staat niet te veel 

informatie tegelijk in een tekst, want hoe meer aspecten belicht worden, hoe 

moeilijker de tekst.  

• goede indeling:  

• inhoudsopgave  

Bij langere teksten is in een inhoudsopgave is snel te overzien welke informatie er in 

de tekst te vinden is. Bij korte teksten kan een kort puntsgewijs overzichtje de 

inhoudsopgave vervangen.  

• nummers  

• opsommingstekens  

Belangrijke informatie is makkelijker te lezen als er nummers of opsommingstekens 

voor staan.  

De zinnen daarachter zijn meestal kort.  

• tussenkopjes boven alinea's  

Tussenkopjes boven de alinea's vergemakkelijken het begrip. Zwakke lezers kunnen 

via de tussenkopjes een tekst eerst globaal doornemen. Ook is het gemakkelijker 

opzoeken in een tekst met tussenkopjes.  

• samenvatting  
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• juiste interpunctie 

Een duidelijke en consequente interpunctie vergemakkelijkt het lezen. Er wordt ook 

gelet op juist gebruik van hoofdletters en leestekens.  

b. zinsniveau 

• eenvoudige zinsstructuren 

Zinnen met een ingewikkelde structuur, bijvoorbeeld met onderschikkingen, afwijkende 

woordvolgorde of passiefconstructies, zijn moeilijk te lezen en te begrijpen. In het algemeen 

zijn zinnen met ingewikkelde structuren gemakkelijk om te zetten in twee of meer 

eenvoudigere zinnen.  

• gemiddelde zinslengte < 12 woorden 

Een tekst met een gemiddelde zinslengte van minder dan 12 woorden is goed te lezen voor 

lezers op het niveau eind basisonderwijs.  

• weinig figuurlijk taalgebruik 

Veel zwakke lezers struikelen over figuurlijk taalgebruik, omdat ze het in eerste instantie 

letterlijk interpreteren. Als ze eenmaal doorhebben dat het om een uitdrukking gaat, zijn ze 

vaak de draad van het verhaal kwijt.  

• geen onlogische overgangen 

Zinnen en alinea's moeten logisch op elkaar aansluiten in een tekst. Dit kan door het 

gebruiken van signaalwoorden (sommige... andere; daarom .., enz.). Lezers worden op die 

manier gewezen op de opbouw van de tekst.  

• duidelijke verwijzingen 

Verwijswoorden zijn woorden als hem, die, daarheen. De betekenis van een verwijswoord is 

alleen duidelijk als je weet waar het op slaat. Zwakke lezers begrijpen een tekst met veel 

verwijswoorden minder goed. Het kost hen moeite terug te vinden waar de verwijswoorden 

op slaan.  

Worden verwijswoorden gebruikt, dan moeten ze dichtbij de woorden waarnaar zij verwijzen 

staan. Zwakke lezers hebben namelijk veel moeite met verwijswoorden waarvan de referent 

ver weg staat.  

c. woordniveau 

• % lastige woorden < 4 per 100 

Lastig te lezen woorden zijn woorden van 4 of meer lettergrepen; vooral leenwoorden 

(management) zijn struikelblokken voor zwakke lezers. Daarnaast hebben zwakke lezers ook 

moeite met woorden waarin grote medeklinkerclusters voorkomen (angstschreeuw). Per 

alinea (10 zinnen van 10 woorden) mogen er niet meer dan 4 lastig te lezen woorden gebruikt 

zijn. Als een 'lastig' woord vaker in een tekst gebruikt wordt, telt dat niet mee  

• uitleg onbekende woorden 

Soms wordt een minder bekend woord gebruikt, waarvoor geen eenvoudig synoniem bestaat. 

Voor de lezer is het fijn als de betekenis ergens in de tekst uitgelegd wordt, al dan niet met 

een illustratie.  

• hoeveelheid jargon in verhouding tot doelgroep 

Bij een informatieve tekst is de doelgroep waarvoor de tekst geschreven is van belang. Een 

algemene voorlichtingsfolder van een ziekenhuis bijvoorbeeld, is geschreven voor iedereen. 

De folder moet dan ook te lezen zijn zonder dat specifieke voorkennis nodig is. Maar in een 

gebruiksaanwijzing voor het installeren van verwarmingsketels bedoeld voor monteurs, 

mogen best een paar vaktermen (jargon) zitten. Is de gebruiksaanwijzing echter bedoeld voor 

de doe-het-zelver dan zal er veel meer uitgelegd moeten worden.  

• gebruik spreektaal- functiewoorden 
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Er zijn functiewoorden die heel vaak in schrijftaal gebruikt worden, en bijna nooit in 

spreektaal. Denk aan 'aangezien' en 'indien' (schrijftaal) i.p.v. 'omdat' en 'als' (spreektaal).  

Hier wordt het spreektaalcriterium toegepast: als voor een woord een makkelijker synoniem 

bestaat, heeft dat de voorkeur.  

• gebruik spreektaal- inhoudswoorden 

Ook voor inhoudswoorden wordt het spreektaalcriterium toegepast: bestaat er voor een 

'moeilijk' woord een makkelijker synoniem, dan moet dat gebruikt worden. 

 

http://taalunieversum.org/onderwijs/publicaties/geletterd_in_de_lage_landen/richtlijnen.php 
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Bijlage 4 

Wettekst Wet inkomstenbelasting 2001 
 

Afdeling 6.5 Buitengewone uitgaven 

Artikel 6.16 t/m 6.24 

Art. 6.16 Definitie 

Buitengewone uitgaven zijn de uitgaven wegens:  

a. ziekte, invaliditeit en bevalling van de belastingplichtige, zijn partner ,zijn jonger dan 27-jarige kinderen en tot 

zijn huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder. Bij algemene maatregel van 

bestuur wordt bepaald wanneer een persoon voor de toepassing van deze bepaling als ernstig gehandicapt wordt 

beschouwd; 

b. overlijden van de belastingplichtige, zijn partner en zijn jonger dan 27-jarige kinderen; 

c. arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte van de belastingplichtige; 

d. ouderdom van de belastingplichtige; 

e. chronische ziekte van kinderen van de belastingplichtige; 

f. adoptie door de belastingplichtige of zijn partner; 

g. ziekte en invaliditeit van bij de belastingplichtige inwonende zorgafhankelijke ouders, broers of zusters, met 

dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur wordt bepaald wanneer ouders, broers of zusters voor de 

toepassing van deze bepaling als zorgafhankelijk worden beschouwd. 

 

Art. 6.17 Uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling 

 

1. Als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling worden aangemerkt de daarmee verband houdende:  

a. uitgaven voor genees-, heel- en verloskundige hulp, met inbegrip van farmaceutische en andere hulpmiddelen en 

vervoer; 

b. uitgaven voor extra gezinshulp; 

c. extra uitgaven voor een op medisch voorschrift gehouden dieet indien zij meer bedragen dan € 113 (f 249), tot een 

bedrag bepaald volgens bij ministeriële regeling te stellen regels; 

d. extra uitgaven voor kleding en beddengoed, volgens bij ministeriële regeling te stellen regels; 

e. uitgaven voor reizen in verband met het regelmatig bezoeken van wegens ziekte of invaliditeit langer dan een maand 

verpleegde personen met wie de bezoeker bij de aanvang van de ziekte of invaliditeit een gezamenlijke huishouding 

voerde, indien de afstand tussen de woning of de verblijfplaats van de bezoeker en de plaats waar de verpleging plaatsvindt 

gemeten langs de meest gebruikelijke weg meer beloopt dan 10 kilometer.  

2. Als hulpmiddel wordt mede aangemerkt een middel dat de persoon in staat stelt tot het verrichten van een normale 

lichaamsfunctie waartpe hij zonder dat middel niet in staat zou zijn. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels 

worden gesteld met betrekking tot de aard van de hulpmiddelen ter zake waarvan uitgaven in aanmerking kunnen worden 

genomen. 

 

Art. 6.18 Beperkingen van uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling 

 

1. Met betrekking tot de uitgaven, bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a, worden:  

a. uitgaven voor farmaceutische hulpmiddelen die niet zijn verstrekt op voorschrift van een arts, in aanmerking genomen 

tot een bedrag van € 23 per persoon; 

b. premies als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Zorgverzekeringswet in aanmerking genomen voor het bedrag van de 

standaardpremie van het kalenderjaar, bedoeld in artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag, verminderd met de in het 

kalenderjaar ontvangen of ten gunste van de belastingplichtige verrekende zorgtoeslag, bedoeld in artikel 2 van de Wet op 

de zorgtoeslag, het voorschot daarop daaronder begrepen, en vermeerderd met de in het kalenderjaar terugbetaalde of 

verrekende zorgtoeslag, het voorschot daarop daaronder begrepen, die met toepassing van artikel 26 van de Algemene wet 

inkomensafhankelijke regelingen door de Belastingdienst/Toeslagen is teruggevorderd; 

c. premie en premievervangende belasting voor de volksverzekeringen en uitgaven voor naar aard en strekking daarmee 

overeenkomende buitenlandse regelingen, andere dan de premie, bedoeld in artikel 17 van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten, niet in aanmerking genomen; 

d. premies en bijdragen voor een ziektekostenregeling, slechts in aanmerking genomen voorzover het gezamenlijke bedrag 

betrekking heeft op een tijdvak van hoogstens twaalf maanden; 

e. de op grond van krachtens artikel 6 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uitgevaardigde regelgeving 

verschuldigde bijdragen in verband met het verblijf in een instelling die is toegelaten om zorg te verlenen, in aanmerking 

genomen tot een bedrag van 25% van die bijdragen. 

2. Uitgaven voor gezinshulp worden als extra aangemerkt voorzover zij meer bedragen dan het bedrag dat volgt uit de 

volgende tabel. 
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Bij een verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek van 

meer dan maar niet meer dan worden de uitgaven voor gezinshulp geacht extra te zijn voorzover zij 

meer bedragen dan het in deze kolom vermelde percentage van het 

verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek  

– € 28 425 0% 

€ 28 425 € 42 639  1%  

€ 42 639  € 56 850 2% 

€ 56 850 – 3% 

3. Indien de belastingplichtige gedurende het gehele jaar een partner heeft, worden de uitgaven voor gezinshulp 

samengevoegd. Over deze periode geldt voor de toepassing van het tweede lid in plaats van het verzamelinkomen vóór 

toepassing van de persoonsgebonden aftrek het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van de belastingplichtige 

en zijn partner vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. 

4. Indien de belastingplichtige gedurende een deel van het kalenderjaar een partner heeft en zij een keuze als bedoeld in 

artikel 2.17, zevende lid, hebben gemaakt, wordt de belastingplichtige voor de toepassing van het derde lid geacht 

gedurende het gehele kalenderjaar een partner te hebben gehad. 

5. Uitgaven voor extra gezinshulp worden slechts in aanmerking genomen voorzover zij blijken uit gedagtekende facturen 

waarin op duidelijke en overzichtelijke wijze de naam en het adres van de gezinshulp zijn vermeld. 

6. De uitgaven, bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel e, worden in aanmerking genomen, indien wordt gereisd:  

a. per auto anders dan per taxi: voor € 0,20 per kilometer; 

b. op andere wijze: voor de werkelijke kosten. 

7. Indien de belastingplichtige op grond van paragraaf 2.1 van de Zorgverzekeringswet niet het gehele kalenderjaar 

verzekeringsplichtig is, wordt het bedrag van de standaardpremie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, naar tijdsgelang in 

aanmerking genomen. 

8. Het eerste lid, onderdeel b, en het zevende lid zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot door de 

belastingplichtige voor zijn rekening genomen premies als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Zorgverzekeringswet, van de in 

artikel 6.16 bedoelde partner, jonger dan 27-jarige kinderen, ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder en 

zorgafhankelijke ouders, broers en zusters. 

9. Indien premies als bedoeld in paragraaf 3.3 van de Zorgverzekeringswet ter zake van één verzekerde op twee of meer 

belastingplichtigen als uitgaven drukken, wordt het met toepassing van het eerste lid, onderdeel b, het zevende lid en het 

achtste lid in aanmerking te nemen bedrag over deze belastingplichtigen verdeeld naar rato van de op hen drukkende 

uitgaven. 

Art. 6.19 Uitgaven wegens overlijden 

1 Als uitgaven wegens overlijden worden aangemerkt:  

a. de uitgaven die rechtstreeks verband houden met het overlijden, de begrafenis of crematie; 

b. de uitgaven voor de reis of het verblijf die zijn gedaan in verband met de laatste ziekte van zijn in het buitenland 

verblijvende partner of jonger dan 27-jarige kinderen. 

2 Uitgaven wegens overlijden worden in aanmerking genomen voorzover zij niet overtreffen wat gebruikelijk is. 

Art. 6.20 Uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid 

1. Uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid worden in aanmerking genomen indien de belastingplichtige bij het begin van 

het kalenderjaar jonger is dan 65 jaar en aannemelijk maakt dat hij door ziekte of gebreken niet in staat is om ten minste 

55% te verdienen van wat lichamelijk en geestelijk gezonde belastingplichtigen die overigens in gelijke omstandigheden 

verkeren, kunnen verdienen, en daartoe ook hetzij in het afgelopen jaar niet in staat is geweest hetzij vermoedelijk in het 

eerstkomende jaar niet in staat zal zijn. 

2. Het in aanmerking te nemen bedrag wordt gesteld op € 808. 

Art. 6.20a Uitgaven wegens chronische ziekte 

1. Uitgaven wegens chronische ziekte worden in aanmerking genomen indien de belastingplichtige bij het begin van het 

kalenderjaar jonger is dan 65 jaar, niet in aanmerking komt voor uitgaven wegens arbeidsongeschiktheid op de voet van 

artikel 6.20 en hij al dan niet tezamen met zijn partner in het kalenderjaar voor hem voor meer dan € 320 aan uitgaven 

heeft gedaan voor:  
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a. hulpmiddelen met inbegrip van farmaceutische hulpmiddelen – als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a; 

b. vervoer als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a; 

c. extra gezinshulp als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel b; 

d. een dieet als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel c; 

e. kleding en beddengoed als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d; 

f. verschuldigde bijdragen krachtens artikel 6 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uitgevaardigde regelgeving in 

verband met het verblijf in een instelling die is toegelaten om zorg te verlenen tot een bedrag van 25% van die bijdragen; 

g. verschuldigde bijdragen krachtens artikel 6, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, ingeval de 

belastingplichtige niet verblijft in een instelling als bedoeld in onderdeel f; 

h. verschuldigde bijdragen krachtens artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, voorzover de 

belastingplichtige deze verschuldigd is voor huishoudelijke verzorging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van 

die wet of voor een daarvoor bestemd persoonsgebonden budget, of 

i. verschuldigde bijdragen voor subsidies als bedoeld in artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten. 

2. Het in aanmerking te nemen bedrag wordt gesteld op € 808. 

Art. 6.21 Uitgaven wegens ouderdom 

1. Uitgaven wegens ouderdom worden in aanmerking genomen indien de belastingplichtige bij het begin van het 

kalenderjaar 65 jaar of ouder is. 

2. Het in aanmerking te nemen bedrag wordt gesteld op € 808.  

Art. 6.22 Uitgaven wegens chronische ziekte van een kind 

1. Uitgaven wegens chronische ziekte van een kind worden in aanmerking genomen indien de belastingplichtige al dan niet 

tezamen met zijn partner voor een kind dat bij het begin van het kalenderjaar jonger is dan 27 jaar en dat door hem in 

belangrijke mate wordt onderhouden in het kalenderjaar voor meer dan € 320 aan uitgaven heeft gedaan voor:  

a. hulpmiddelen met inbegrip van farmaceutische hulpmiddelen - als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a; 

b. vervoer als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a; 

c. extra gezinshulp als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel b; 

d. een dieet als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel c; 

e. kleding en beddengoed als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d; 

f. verschuldigde bijdragen krachtens artikel 6 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uitgevaardigde regelgeving in 

verband met het verblijf in een instelling die is toegelaten om zorg te verlenen tot een bedrag van 25% van die bijdragen; 

g. verschuldigde bijdragen krachtens artikel 6, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, ingeval het kind 

niet verblijft in een instelling als bedoeld in onderdeel f; 

h. verschuldigde bijdragen krachtens artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, voorzover de 

belastingplichtige deze verschuldigd is voor huishoudelijke verzorging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van 

die wet of voor een daarvoor bestemd persoonsgebonden budget, of 

i. verschuldigde bijdragen voor subsidies als bedoeld in artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten. 

2. Het in aanmerking te nemen bedrag wordt gesteld op € 808. 

3. Indien zowel de belastingplichtige als zijn partner uitgaven wegens chronische ziekte van het kind in aanmerking neemt, 

wordt het in aanmerking te nemen bedrag gesteld op de helft van het bedrag genoemd in het tweede lid, zonodig naar 

boven af te ronden op een geheel getal. 

Art. 6.23 Uitgaven wegens adoptie 

1 Als uitgaven wegens adoptie worden aangemerkt de uitgaven voor de indiening en de behandeling van een verzoek tot 

het uitspreken van adoptie door de rechter. 

2 Bij ministeriële regeling worden regels gesteld met betrekking tot in aanmerking te nemen uitgaven wegens adoptie van 

een kind dat in een ander land woonde dan de adoptanten voordat het kind door de adoptanten feitelijk werd verzorgd en 

opgevoed. 

Art. 6.24 Omvang in aanmerking te nemen uitgaven 

1. Het bedrag aan uitgaven gedaan voor de in de tweede volzin genoemde posten wordt verhoogd met 113%, indien het 

verzamelinkomen van het kalenderjaar vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, niet te boven gaat het bedrag dat 

is genoemd in de tweede regel van de tweede kolom van de tabel in artikel 2.10. De in de eerste volzin bedoelde posten 

zijn:  

a. hulpmiddelen met inbegrip van farmaceutische hulpmiddelen – als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a; 

b. vervoer als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel a; 
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c. extra gezinshulp als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel b; 

d. een dieet als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel c; 

e. kleding en beddengoed als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d; 

f. verschuldigde bijdragen krachtens artikel 6 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uitgevaardigde regelgeving in 

verband met het verblijf in een instelling die is toegelaten om zorg te verlenen tot een bedrag van 25% van die bijdragen; 

g. verschuldigde bijdragen krachtens artikel 6, vierde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, bij verblijf buiten 

een instelling als bedoeld in onderdeel f; 

h. verschuldigde bijdragen krachtens artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, voorzover de 

belastingplichtige deze verschuldigd is voor huishoudelijke verzorging als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel h, van 

die wet of voor een daarvoor bestemd persoonsgebonden budget, of 

i. verschuldigde bijdragen voor subsidies als bedoeld in artikel 44, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten. 

2. Buitengewone uitgaven worden in aanmerking genomen voorzover zij samen, na toepassing van de verhoging ingevolge 

het eerste lid, meer bedragen dan:  

a. indien het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek € 6896 niet te boven gaat: € 793; 

b. indien het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek € 6896 te boven gaat: 11,5% van het 

verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek. 

3. Indien de belastingplichtige gedurende het gehele kalenderjaar een partner heeft, worden de buitengewone uitgaven 

samengevoegd. Over deze periode geldt voor de toepassing van het eerste en tweede lid in plaats van het 

verzamelinkomen voor toepassing van de persoonsgebonden aftrek het gezamenlijke bedrag van de verzamelinkomens van 

de belastingplichtige en zijn partner vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek en wordt in het tweede lid, 

onderdeel a en onderdeel b, het bedrag van € 6896 vervangen door € 13 792 en wordt in het tweede lid, onderdeel a, het 

bedrag van € 793 vervangen door € 1586. 

4. Indien de belastingplichtige gedurende een deel van het kalenderjaar een partner heeft en zij een keuze als bedoeld in 

artikel 2.17, zevende lid, hebben gemaakt, wordt de belastingplichtige voor de toepassing van het derde lid geacht 

gedurende het gehele kalenderjaar een partner te hebben gehad. 
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Bijlage 5 

Plus-en-minmethode 

 
Respondent 1 

 

Positief 

- Tekst op voorpagina: kort en bondig, duidelijk. 

- Hoofdstuk 2: duidelijk, en door het gebruik van voorbeelden heel concreet, tastbaar. 

- Hoofdstuk 2: de korte alinea’s maken het overzichtelijk en duidelijk. 

- Paragraaf 3.2.4: goede concrete voorbeelden.  

- Paragraaf 3.2.5: het voorbeeld met bedragen is erg verhelderend. Het is ook een concreet en herkenbaar 

voorbeeld. Je hebt het voorbeeld wel echt nodig om de rest te kunnen begrijpen.  

- Paragraaf 3.2.6: duidelijk. Puntsgewijs en voorbeelden. 

- Paragraaf 3.2.7: duidelijk. Puntsgewijs en in de vorm van “als u aan kunt tonen dat…, dan … .” Dat is heel 

helder.  

- Paragraaf 3.2.10: helder en duidelijk uitgelegd, puntsgewijs. 

- Paragraaf 3.3: heel duidelijk, spreekt voor zich. Puntsgewijs, en er wordt goed duidelijk gemaakt dat je er 

recht op hebt als je aan die, die en die voorwaarden voldoet. Dat maakt het tastbaar. “Heeft u dát? Dan 

krijgt u dát.” Dan kunnen mensen bij zichzelf nagaan of dat het geval is, dat maakt het makkelijk.  

Negatief 

- Tekst op de voorpagina: het woord ‘zogenoemde’ is oubollig 

- Hoofdstuk 1: de eerste alinea bevat te lange zinnen, vooral de laatste zin van de eerste alinea.  

- Hoofdstuk 1, de tweede alinea is veel te moeilijk omschreven. Dat zouden ze concreter moeten maken. 

Bijvoorbeeld: “is dit op u van toepassing? Dan geldt dit en dat. “ Misschien zelfs puntsgewijs. 

- Hoofdstuk 1, de tweede alinea: De laatste zin is heel moeilijk. De lang en te moeilijke woorden: 

compenseren (alternatief: dat krijg je er voor in de plaats); tegemoetkomingsregeling buitengewone 

uitgaven.  

- Hoofdstuk 1, de derde alinea: begrijp ik niets van. 

- Paragraaf 3.2.11: heel technisch verhaal. Geen idee waar ze het over hebben. Ze zouden gebruik moeten 

maken van voorbeelden of een tekeningetje! 

 

Respondent 2 

 

Positief 

- Tekst op de voorpagina: heel algemeen, helder. 

- Hoofdstuk 2, tweede alinea: goed verhaal, ik weet wat ik moet doen. Ze geven ook aan dat begrippen 

toegelicht worden! 

- Hoofdstuk 2, vijfde alinea: duidelijk doordat ze het puntsgewijs hebben genoteerd.  

- Hoofdstuk 2, zesde alinea: een helder verhaal. Heet concreet wat niet mag. Daar kan ik me een voorstelling 

bij maken. 

- Paragraaf 3.2.5: een duidelijk verhaal de tweede alinea is wel erg ingewikkeld, maar die wordt later 

uitgelegd, dat vind ik goed. 

- Paragraaf 3.2.5, voorbeeld: heel duidelijk, makkelijk geschreven.  

- Paragraaf 3.2.6: heel duidelijk, door de voorbeelden en de opsomming. 

- Paragraaf 3.2.7: duidelijk. De eerste zin van de tweede alinea spreekt erg aan. 

- Paragraaf 3.2.10: duidelijk verhaal. Niet moeilijk geschreven.  

- Paragraaf 3.3: helder verhaal. Door de getallen wordt het concreet. 

Negatief 

- Hoofdstuk 1, eerste alinea: onduidelijk wat persoonsgebonden aftrek is. Onnodig ingewikkelde alinea, met 

verhaal over 65-plussers erdoor enzo. Een beetje teveel in één alinea.  

- Hoofdstuk 1, tegemoetkomingsregeling: wat is die regeling? Ingewikkeld verhaal! Niet goed uitgelegd. 

- Hoofdstuk 2, twee alinea: uitleggen wat die boxen zijn! 

- Hoofdstuk 2, stukje ‘let op’: er wordt slecht verwezen naar het stukje dat er op volgt! Geen verband 

zichtbaar.  

- Hoofdstuk 2, vijfde alinea: wat zijn ‘ernstig gehandicapte personen’? geldt dat ook voor psychische 

handicaps?  
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- Paragraaf 3.2.4: meer uitleg, meer voorbeelden noemen. Hier gaan mensen vragen over stellen! Misschien 

een bijlage met wat allemaal wel en niet mag? 

- Paragraaf 3.2.5, tweede alinea: erg ingewikkeld verhaal.  

- Paragraaf 3.2.11: wat zijn die specifieke uitgaven? Erg vaag! Kan concreter. 

- Paragraaf 3.3: weten die mensen van die vaste aftrek voor arbeidsongeschikten? Beter uitleggen!  

 

Respondent 3 

 

Positief 

- Hoofdstuk 2, alinea 1: de voorwaarden en de drempel zijn duidelijk. Het is een logisch opgebouwd geheel.  

- Hoofdstuk 2, alinea 4, stukje ‘let op!’: een structureel, helder stukje. Puntsgewijs, houdt je goed bij de les.  

- Paragraaf 3.2.4: goed dat het puntsgewijs is, dat is helder, kort en krachtig. 

- Paragraaf 3.2.10: het begint met “u mag”! Dat is erg persoonlijk, je voelt je direct aangesproken.  

Negatief 

- Inleinding: ik zou beginnen met ‘in deze brochure…’. Zeg meteen wat je van plan bent, schrijf naar de 

mensen toe en spreek de persoon aan.  

- Hoofdstuk 1, alinea 1: begin met aanspreken van de mens. “hebt u…, dan …” 

- Hoofdstuk 1, alinea 1: het woord invaliditeit valt me heel erg slecht. Invaliditeit betekent ‘niet geldig’, dan 

klinkt heel mens onterend. Als je er niet bij hoort als je een handicap hebt. Zeg ook niet “bent u ziek”, maar 

“heeft u een chronische ziekte”.  

- Hoofdstuk 1, alinea 1: over de vaste aftrek, zeg liever “u kunt dan een vast bedrag aftrekken”.  

- Hoofdstuk 1, alinea 1: wat is persoonsgebonden aftrek? 

- Hoofdstuk 1, alinea 2: begin met “als u weinig op geen.., dan heeft u geen voordeel”. En het dán pas 

uitleggen, dan hoeven de mensen die toch geen voordeel hebben ook dat hele verhaal niet te lezen. Het is 

ook een veel te lang verhaal, zeg gewoon “je hoeft geen apart verzoek te doen”. De rest is niet van belang 

voor de lezer! 

- Hoofdstuk 2, alinea 2: ‘fiscale partner’ is een erg raar begrip.  

- Hoofdstuk 2, alinea 3: hoe kun je iets aannemelijk maken? Aantonen kan wel, maar wat houdt dat 

aannemelijk maken dan in? Heel vaag! 

- Hoofdstuk 2, alinea 3: meer benadrukken dat het om de datum van betaling gaat! Misschien vet drukken? 

De rest is minder belangrijk. De laatste zin zou ik omdraaien.  

- Hoofdstuk 2, alinea 5: eerste zin: eerst zeggen ze aftrekken, daarna meetellen, dat is erg verwarrend! 

Eerste punt: wat zijn die voorwaarden? Laatste punt klopt niet, slordige tikfout.  

- Hoofdstuk 2, alinea 6, stukje ‘welke uitgaven kunt u niet aftrekken?’: begin met ‘als u recht heeft op…’ De 

persoon aanspreken! De eerste zin is bovendien veel te lang. Die kun je splitsen. Bovendien is het woord 

‘meestal’ slecht gekozen. Daar gaan mensen vragen over stellen! 

- Paragraaf 3.2.4: begin met ‘u kunt ook…’ 

- Paragraaf 3.2.4, 2
e
 zin: “wat zonder dat hulpmiddel niet mogelijk zou zijn”. Je moet bij elkaar houden wat 

bij elkaar hoort, dat leest makkelijk, je bent minder snel de draad kwijt. Als de tussenzin te lang wordt, ga 

ik zweven, dan is de aandacht weg.  

- Paragraaf 3.2.5, alinea 1: zeg niet ‘het kan gaan om’, maar ‘dit geldt voor’. Anders is het een vraag, dan stel 

je het alsof het nog onduidelijk is, dat maakt het vaag.  

- Paragraaf 3.2.5, alinea 2: erg lastig stukje! Heel technisch, met al die percentages. De eerste zin is te lang. 

Zeg bovendien liever “u mag deze uitgaven meetellen als…”  

- Paragraaf 3.2.5, voorbeeld: begin hiermee! Dan kan dat hele eerste verhaal achterwege blijven. En leidt 

het in, het valt nu echt zo uit de lucht! Zeg bijvoorbeeld: “het volgende voorbeeld geeft aan hoe u het 

bedrag kunt berekenen” 

- Paragraaf 3.2.6. alinea 1: anders formuleren. Namelijk: “u kunt…” en “ook andere aanpassingen. Hier zijn 

voorwaarden aan verbonden, namelijk. 

- Paragraaf 3.2.6. alinea 1: ‘zieke of invalide personen’. Dat staat heel erg onpersoonlijk, je voelt je echt als 

een zielig persoontje aangesproken.  

- Paragraaf 3.2.6. alinea 2: onderstreep het woord ‘niet’. Daar gaat het hier om, en dat valt nu een beetje 

weg. Bovendien is het stuk inhoudelijk heel raar! 

- Paragraaf 3.2.7, alinea 1: begin met “u kunt…”. Wat is bovendien de link met de opsomming en de 

volgende alinea? 

- Paragraaf 3.2.7, alinea 2: schemerig. Wat is aannemelijk maken? En wat is vergelijkbaar? Het is helemaal 

niet concreet, het lokt discussies uit. Bovendien wekt het de indruk dat je het financieel en 
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maatschappelijk niet zo goed hebt als je een ziekte of handicap hebt. Dat is belachelijk. 

- Paragraaf 3.2.10, alinea 1: ‘zieke of invalide personen’. Dat staat heel erg onpersoonlijk, je voelt je echt als 

een zielig persoontje aangesproken.  

- Hoe kun je nou weten of een ziekte minimaal een jaar duurt? Ook erg vaag met dat ‘duurt of heeft 

geduurd’. 

- Paragraaf 3.2.10, alinea 2: inhoudelijk raar. En wat is ‘het aftrekbedrag’?  

- Paragraaf 3.2.11: de eerste zin is erg lastig. Wat was ‘drempelinkomen’ ook al weer? En persoonsgebonden 

aftrek? Misschien zouden ze dat hier nogmaals moeten uitleggen, of moeten verwijzen naar de eerdere 

uitleg? 

- Paragraaf 3.3, alinea 1: begin weer met ‘u mag’.  

- Paragraaf 3.3, alinea 1: wat is de vaste aftrek voor arbeidsongeschiktheid? En wat zijn specifieke uitgaven?  

- Paragraaf 3.3, alinea 2: ik vind ‘voorwaarden’ een raar woord in deze context. Alsof het een voorrecht is 

dat je ziek bent.  

- Paragraaf 3.3, alinea 3: de laatste zin is een te lange ingewikkelde zin. Die moeten ze opsplitsen.  

 

Over het algemeen: meer de persoon aanspreken, naar de mensen toe schrijven, directer. Begin een stukje met 

dingen als “U kunt” en “U mag”, direct de lezer aanspreken.  

 

Respondent 4 en 5 

 

Aangekomen bij mijn vierde en vijfde respondenten (deze wonen bij elkaar in huis), stuitte ik op een probleem: 

“hij kan niet lezen, en ik kan niet schrijven”, zoals ze het zelf zo mooi zei.  

Ik heb hen dus beide tegelijk moeten interviewen. Ik heb de overweging gemaakt om het tot één interview te 

rekenen, maar omdat ze over een aantal zaken een sterk uiteenlopende mening hadden, heb ik besloten ze 

toch maar apart te rekenen. Bij de vragenlijst heb ik ze elk apart laten antwoorden. Bij het noteren van de 

plussen en minnen ging het echter lastiger, omdat respondent 4 zelf geen plussen en minnen kon zetten, en 

respondent 5 niet zelf de tekst kon lezen.  

 

Omdat de respondent geen plussen en minnen kon zetten, hebben we de tekst gelijk tijdens het lezen 

besproken.  

 

Een opmerking vooraf: 

Respondent4: ‘als ik begin te lezen, valt me gelijk op dat de zinnen veel te lang zijn. Die moeten echt korter!’ 

Respondent 5: ‘komt de brochure ook uit in een gesproken versie?’ 

 

Positief 

- Inleiding: helder stukje, geeft goed de inhoud weer 

- Hoofdstuk 2, alinea 1, 2 en 3 erg helder. In alinea 3 wordt goed verwezen. Verder duidelijke zinnen zonder 

moeilijke woorden. Allen ‘drempelinkomen’ kan misschien moeilijk zijn, maar dat kan je opzoeken.  

- Hoofdstuk 2, alinea 5: duidelijk, doordat het puntsgewijs is. 

- Hoofdstuk 2, alinea 6: duidelijk, heldere voorbeelden. 

- Paragraaf 3.2.4: duidelijk doordat het puntsgewijs is. 

- Paragraaf 3.2.5: duidelijk voorbeeld. 

- Paragraaf 3.2.7: deze paragraaf vind ik erg duidelijk. Het is een helder verhaal. Er staat heel helder wat je 

moet doen.  

- Paragraaf 3.2.11: duidelijk stuk. Maar misschien is het beter om dit als een apart stukje aan het eind te 

vermelden, het is iets algemeens. 

Negatief 

- Hoofdstuk 1, alinea 1: invaliditeit bevalt me niet.  

- Hoofdstuk 1, alinea 2: ingewikkeld verhaal. Geef een duidelijk voorbeeld. 

- Hoofdstuk 1, alinea 3:  deze alinea is niet te begrijpen. Vele te lange zinnen, en gewoon heel vaag. 

- Hoofdstuk 2, stukje ‘let op’: moeilijk leesbaar, door die schuine letters. 

- Paragraaf 3.2.4: voeg toe: hulphond en signaalhond. Veel mensen weten het bestaan er nog niet van. Het 

is wel aftrekbaar, en vermelding in de brochure zorg voor erkenning. 

- Paragraaf 3.2.5: heel erg vaag. Vooral de 2
e
 alinea moest ik 3 keer lezen. Het voorbeeld maakt het echter 

wel duidelijk.  
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- Paragraaf 3.2.6: zieke of invalide personen. Dat heeft een heel harde klank. Dat kan echt niet. Invalide is 

een verkeerde term. En je moet ook met de persoon beginnen, dan houd je de mensen in hun waarde!. 

Het meest correcte zou zijn: mensen met een functiebeperking. 

- Paragraaf 3.2.10, ‘de zieke of invalide behoort tot uw huishouden’: dat is een verschrikkelijke zin! Dit kan 

echt niet. Net of je een product bent of zo.  

- Paragraaf 3.3: het tweede punt, ‘u heeft geen recht op de vast aftrek voor arbeidsongeschiktheid’ snap ik 

niet helemaal. De zin op zichzelf is niet moeilijk, maar ik begrijp hem niet zoals hij zo in de tekst staat. Ik 

heb echt geen idéé wat ermee bedoeld wordt. Ze zouden er een voorbeeld bij moeten geven! Het klinkt 

namelijk wel als iets belangrijks, dus zal het belangrijk zijn dat je het begrijpt. Staat er al eerder iets over in 

de brochure? En staan daar dan voorwaarden bij? Nee, ik kan het niet vinden. Dan begrijpt toch niemand 

dat!  

- Paragraaf 3.3.: Ook het derde punt, ‘U geeft in 2006…verhoging met 113%.’, is heel vaag. Ik snap de link 

met die 113% niet. Dat moeten ze beter uitleggen! 
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Bijlage 6 

Vragenlijst plus-en-minmethode 

 
Vragen met betrekking tot de begrijpelijkheid van de tekst: 

1. Direct na het bespreken van de plussen en minnen: 

2. Vindt u de informatie in de brochure eenvoudig? 

3. Vindt u de tekst in de brochure goed te lezen? 

4. Bevat de tekst zinnen die u niet goed begrijpt? Zo ja, welke? 

5. Bevat de tekst woorden die u niet goed begrijpt? Zo ja, welke? 

6. Bevat de tekst afkortingen die u niet goed begrijpt? Zo ja, welke? 

7. Begrijpt u de informatie die in de brochure staat?  

8. Zo nee, wat begrijpt u niet?  

9. Waar ligt het volgens u aan dat u het niet begrijpt? (Bijvoorbeeld: te lange zinnen, te moeilijke 

woorden, onduidelijke schema’s te kleine letters, onduidelijke verwijzingen enz. 

10. Is de informatie duidelijke geformuleerd? 

 

Vragen met betrekking tot de toegankelijkheid van de brochure: 

1. Na globaal doorkijken van de hele brochure: 

2. Vindt u de brochure goed te lezen? Denk daarbij aan de grootte van de letters, het lettertype, het 

kleurgebruik, de lengte van de tekst.  

3. Is de brochure overzichtelijk? 

4. Is het voor u overzichtelijk dat alle informatie in één brochure staat? 

5. Staat de informatie voor u in een logische volgorde? 

6. Geeft de brochure voldoende informatie? 

7. Geeft de brochure overbodige informatie? 

8. Hoe ervaart u de vormgeving van de brochure? Is het verduidelijkend of juist verwarrend? 

9. Wat vindt u van de omvang van de brochure? 

10. Wat vindt u van de voorpagina van de brochure? 

11. Wat vindt u van de titel van de brochure? 

12. Geven de voorpagina en de titel een goede indruk van de inhoud? 

13. Wat zou u helpen om de informatie in de brochure voor u toegankelijker te maken? 

14. Vindt u dat de Belastingdienst op dit moment rekening  houdt met uw ziekte/handicap? Hoe uit zich 

dat volgens u?  

15. Wilt u dat de Belastingdienst rekening houdt met uw ziekte/handicap? Hoe zou u dat tot uiting willen 

zien komen? 

16. De CG-Raad heeft een brochure ontwikkeld speciaal voor mensen met een chronische ziekte of 

handicap. Alleen de voor hen relevante informatie staat er in. Zou u het waarderen als de 

Belastingdienst ook zo’n brochure zou ontwerpen? Waarom? (positief: makkelijker, overzichtelijker, 

minder vermoeiend omdat ik niet zelf de voor mij relevante informatie eruit hoef te filteren, enz. 

negatief: willen niet apart benaderd worden, in een hokje gestopt worden, de aftrekpost is niet alleen 

voor ons, dus hoeft er ook niet alleen voor ons een aparte brochure te komen) 

 

Vragen met betrekking tot de benadering van mensen met een chronische ziekte of handicap: 

1. Voelt u zich persoonlijk aangesproken door de Belastingdienst? Waardoor krijgt u dat gevoel? 

2. Voelt u zich met respect behandeld door de Belastingdienst? Waardoor krijgt u dat gevoel? 

3. Wat vindt u van de toon van de brochure? (afstandelijk of niet?) 

4. Wat vindt u van de presentatie van de informatie? Zakelijk of niet zakelijk? Klantgericht of niet 

klantgericht? Zorgvuldig of onzorgvuldig? 

5. Wat vindt u van de manier waarop mensen met een chronische ziekte of handicap worden 

aangesproken in de brochure? Als positief: waarom? Als negatief: hoe zou u dan aangesproken willen 

worden? 

6. Hebt u het gevoel dat de Belastingdienst uw ziekte of handicap ten onrechte benadrukt? Zo ja, waar is 

dat dan het geval? En waarom vindt u dat? 

7. Vindt u dat de Belastingdienst beter zou moeten benadrukken welke informatie voor mensen met een 

handicap of chronische ziekte geldt? Op welke momenten mist u dat? 
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Vagen met betrekking tot de brochure en het brochureonderwerp: 

1. Heeft u ervaring met het doen van Belastingaangifte? 

2. Doet u uw aangifte alleen? 

3. Krijgt u hulp bij uw aangifte? Zo ja, van wie? 

4. Kende u de aftrekpost ‘buitengewone uitgaven’?  

5. Wist u van het bestaan van deze brochure? 

6. Weet u hoe u aan de brochure kunt komen? 

7. Had u deze brochure al eens eerder gezien? En daadwerkelijk gelezen? 

8. Zo ja, bood het u hulp bij het invullen van uw aangifte? 

9. Heeft u vaak moeite met lezen en/of schrijven? Zo ja, waarom? 

10. Vindt u het over het algemeen lastig om formulieren, brieven en/of brochures van de overheid te 

lezen en te begrijpen? Zo ja: hoe komt dat denkt u? 

  

Algemene achtergrondvragen: 

1. Geslacht 

2. Wat is uw geboortejaar? 

3. Wat is uw hoogst genoten opleiding? 

4. Welke chronische ziekte of handicap heeft u? 
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Bijlage 7 

Vraaggesprekken 

 
Tijdens de vraaggesprekken zijn de respondenten allerlei vragen gesteld. De vragenlijst is al eerder opgenomen 

in bijlage 5 

Hieronder worden de antwoorden van de respondenten kort weergegeven.  

Respondent 1 

 

Vrouw 

1958 

Havo 

ME 

 

Algemeen: wat ik slecht vind, is dat ze er vanuit gaan dat je voor zoveel procent afgekeurd bent als je chronisch 

ziek bent. Dat is lang niet altijd het geval! 

 

Begrijpelijkheid 

1. bij bepaalde stukken kan het eenvoudiger 

2. ja 

3. ja, vooral technische uitleg 

4. veel te lange woorden 

5. nee 

6. de strekking wel 

9. op een paar stukjes na wel 

 

Toegankelijkheid 

- lettergrootte: goed 

- lettertype: goed. Maar ze moeten niet die gearceerde letters gebruiken! Daar worden de letters kleiner en 

onduidelijker van. Beter een ander lettertype ofzo.  

- kleurgebruik: liever zwart, beter contrast 

- lengte tekst: goed. Het zou wel prettiger zijn als sommige dingen visueler waren, met 

tekeningetjes, symbolen en diagrammen enzo.  

2. ja, inhoudsopgave is helder 

3. ja 

4. ja 

5. ja 

6. nee 

7. goed, korte paragraafjes 

8. wel lang, maar het kan denk ik ook niet veel korter. Als je het op zo splitsen in brochures voor alle 

aparte gevallen, dan is het weer onduidelijk wat voor wie van toepassing is.  

9. de kleur is slecht. Het is te donker! Het is al niet leuk, dus kunnen ze beter een vrolijkere kleur 

gebruiken. Het plaatje is wel duidelijk. Het geeft meteen aan dat het om ziektekosten gaat, 

medicijnen enzo. Het gevaar is wel dat mensen nu denken dat het alleen maar om medicijnen gaat.  

10. kan korter! Als je geen ziektekosten of andere buitengewone uitgaven hebt, neem je de brochure 

ook niet mee, dus is het overbodig om die vraag in de titel te zetten. Het is ook een beetje 

betuttelend.  

11. ja 

13. nee 

14. ja, door minder tekst en meer situatiegericht te schrijven. 

15. zou goed zijn, het is immers de grootste groep.  
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Benadering 

1. nee, dat hoeft ook niet, de Belastingdienst is iets afstandelijks. 

2. ja 

3. niet afstandelijk 

4. zakelijk 

5. ik vind het een prima benaming. Sommigen hebben er misschien problemen mee, maar ik denk dat die 

mensen er dan vooral zelf een probleem van maken en een probleem met zichzelf hebben.  

6. nee, het is juist verduidelijkend. 

7. nee 

 

Achtergrondvragen 

1. niet veel 

2. nee 

3. ja, mijn man 

4. ja 

5. ja 

6. ja 

7. nee 

8. nvt 

9. ja. Dat komt door de concentratiestoornis die ME met zich meebrengt. Het zou beter zijn als het kort en 

duidelijk was, veel afwisseling van tekst en afbeeldingen. Schema’s werken ook goed! Dat mis ik in deze 

brochure. 

10. ja. De vraag is vaak niet duidelijk gesteld, en dan begrijp ik het niet.  

 

Respondent 2 

 

Man 

1971 

HBO 

Infantiele Encefalopathie 

 

Algemeen: meer samenwerking met alle instanties waar een gehandicapte mee te maken heeft! UVW en zo. Ze 

zouden zich in de schoenen van zo iemand moeten verplaatsen. Anders krijg je zoveel dubbele informatie, een 

beetje hier, een beetje daar, het gaat nu erg langs elkaar heen.  

 

Begrijpelijkheid 

1. niet altijd, soms wel goede voorbeelden, maar soms ook vage termen. 

2. over het algemeen wel. 

3. ja, zie plus/min 

4. ja, zie plus/min 

5. nee, is me niet opgevallen. 

6. in grote lijnen wel. 

9. soms wel, soms niet. Soms vage termen zonder uitleg. 

 

Toegankelijkheid 

- Grootte letters: moet groter! 

- Lettertype: heel fijn 

- Kleur: goed 

- Tekstlengte: goede korte alinea’s 

2. over het algemeen wel. 

3. opsplitsen zou beter zijn, gericht op doelgroepen: chronisch zieken, gehandicapten, ouderen, ouders met 

zieke kinderen. Nu te algemeen omschreven! 

4. ja, over het algemeen wel. Maar liever per onderdeel meer de diepte in, zie 3. 

5. nee. Ze moeten dieper op de details ingaan. “Hoe zit het dan als ik dit en dat?” Het roept een hoop vragen 

op. Vervoerskosten naar specialist? Heeft Wajong-korting effect op de aftrek? Uitgebreidere informatie over 

box 1, 2 en 3. Wat valt wel en wat niet onder persoonsgebonden aftrek? 

En aftrek beddengoed? Als ik één kussen koop van €50, mag ik dan €310 aftrekken?? 
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6. Ja, veel waar ik niets mee van doen heb. Dat maakt het minder overzichtelijk. Ik moet nu meer zoeken wat 

voor mij relevant is. Ze moeten ook meer verwijzen naar het formulier. Integreren in het aangifteprogramma? 

Nu moeilijk te linken, de informatie is niet te herleiden. 

7. Klein, handig, maar liever in groter formaat, en dan meesturen. Wel prettig, maar de letters moeten groter. 

Misschien ook een groot-letter-uitgave? Dit leest erg vermoeiend.  

8. goed, geen ellelange verhalen zonder alinea’s  

9. prima. Kan doelgroepgerichter. Nu is het heel algemeen, maar wel toepasselijk voor de inhoud. 

10. kan kernachtiger, krachtiger. Bijvoorbeeld: ziektekosten, wat nu? 

11. ja 

12. grotere letters, duidelijker uitleggen, bijlage met meer details. 

13. in de communicatie niet! 

14. ja, zie 12.  

15. ja! 

 

Benadering 

1. Niet helemaal. Teveel dingen die me niet raken. Ik zou het leuker vinden als het wat persoonlijker was. 

2. ja 

3. zakelijk, afstandelijk. Het kan nét. Misschien ook een jongeren-variant? 

4. redelijk. Soms heel zakelijk, af en toe niet duidelijk. Mag meer vanuit de burger met een handicap 

geschreven worden. Waar heeft zo iemand behoefte aan? Het is nu erg vanuit de organisatie geschreven. 

5. ze gebruiken niet-persoonlijke termen. Invalide is verkeerd. Gehandicapte personen is oké, maar ‘mensen 

met een handicap’ zou nog beter zijn.  

6. Nee. Het past wel bij de brochure. Het is wel ingewikkeld dat het niet alléén voor die mensen is.  

7. ja, beter benadrukken, bijvoorbeeld door een aparte brochure. Je weet nu als iemand met een handicap niet 

waar je allemaal recht op hebt.  

 

Achtergrondvragen 

1. ja 

2. ja 

4. ja, maar ik wist het nooit goed toe te passen. 

5. nee 

6. nee 

7. nee 

9. nee 

10. nee, ik heb er veel ervaring mee, ik kijk door die vaagheid heen.  

 

Respondent 3 

 

vrouw 

1956 

VWO, MBO 

ME 

 

Begrijpelijkheid 

1. Nee 

2. Nee 

3. Ja, zie plus/min 

4. Ja, zie plus/min 

5. Nee 

6. Nee, niet alle details 

8. Eigenlijk alles: te lange zinnen, te moeilijke woorden, slechte voorbeelden 

9. Nee 

 

Toegankelijkheid 

1. - lettergrootte: mag iets groter 

- lettertype: goed 
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- kleur: goed, zachter dan zwart-wit. 

- Formaat: A4 zou prettiger zijn, dat vind ik altijd fijner lezen en hanteren.  

2. Mwah, zie plus/min 

3. ja 

4. soms iets beter en eerder uitleggen 

5. ik mis toelichtingen, aanvullingen 

6. nee 

7. het zal wel noodzakelijk zijn dat het zo lang is.  

8. Slecht, vooral de foto. Zet er bijvoorbeeld ook een rolstoel op. Het gaat niet alleen om medicijnen! Die 

indruk krijg je nu wel heel erg. 

10. Dit nodigt uit tot een vervolg, het is eigenlijk een vraag. Het kan veel krachtiger!  

 “ziektekosten en andere buitengewone uitgaven” 

11. Niet vereenvoudigd weergegeven.  

12. Eenvoudiger, meer voorbeelden, kortere zinnen 

13. nee 

14. Ja, eenvoudiger schrijven! Dat is beter voor het geheugen en de concentratie. 

15. Prettiger ja. Alle andere info is ballast. 

 

Benadering 

1. nee, zie plus/min 

2. Nee, ‘invalide’ niet! 

3. Zakelijk, taai 

4. Idem 

5. Slecht! Ik ben meer dan mijn ziekte. Ik heb beperkingen, maar vooral mogelijkheden. Er moet minder 

nadruk worden gelegd op de ziekte! Als er een aparte brochure zou zijn, dan is die extra nadruk die er nu is 

niet nodig, omdat het dan toch al alleen gaat over mensen met een ziekte of handicap. Dan hoef je het niet 

steeds te noemen.  

6. Nee, het gaat daarover 

7. Dat doe je door het uit elkaar te trekken 

 

Achtergrondvragen 

1. vroeger 

2. nee 

3. mijn man 

4. ja 

5. ja 

6. hij mag op meer plekken liggen! Op het gemeentehuis enzo. En er moet meer informatie over gegeven 

worden. Alleen Internet is niet voldoende. Via het beeldscherm lezen is erg vermoeiend, het beeld gaat 

snel voor je ogen bewegen en dan neem je het niet meer in je op. Daarom is een versie op papier heel 

belangrijk.  

7. Vroeger 

8. Ja 

9. Ja, ik ben snel mijn concentratie kwijt en als de letters te klein zijn dan worden mijn oogspieren moe. De 

letters gaan dan dansen. Het moeten daarom grote krachtige letters zijn. Dit geldt overigens voor heel veel 

mensen met welke handicap of ziekte dan ook. Door de inspanning die een handicap of ziekte kan kosten, 

ben je veel sneller moe dan iemand die geen handicap of ziekte heeft.  

10. Ja, door het taalgebruik. Ambtelijk, lastig, veel onbekende woorden en vaak erg lange vage zinnen.  

 

Respondent 4 

vrouw 

1974 

HAVO 

Progressieve speirziekte (SMA-type 2) 
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Begrijpelijkheid 

1. Redelijk 

2. De zinnen zijn te lang 

3. Soms, zie plus-min 

4. Niet echt 

5. Nee 

6. Grotendeels wel 

9.   Ja, goede voorbeelden 

Toegankelijkheid 

1. - Tekstlengte: te lang 

- Kleur: meer verschil in kleur, bijvoorbeeld bij ‘let op’ stukjes 

- Lettertype: goed 

- Lettergrootte: goed, behalve bij de ‘let op’ stukjes 

2. Ja 

3. Ja, soms overlappen dingen elkaar, dus is het goed als het in één brochure staat 

4. Praktisch niet zo. Ik zou de dieetkosten bijvoorbeeld na de huisapotheek en huisarts enzo zetten.  

5. Ja 

6. Nee 

7. Prettig 

8. Goed handzaam, bladzijden zijn goed om te slaan 

9. Foto: die medicijnen op de foto wekken de indruk dat iedereen met buitengewone uitgaven ziek is 

10. Duidelijk. Het tekstje mag iets groter 

11. Nee, het lijkt alleen over medicijnen te gaan 

12. Jahoor, al wordt men niet als mens aangesproken maar als ziekte 

13. Nee, hoeft niet beter dan nu  

14. Is misschien handig 

 

Benadering 

1. Neutraal 

2. Nee, meer als mens aanspreken 

3. Het moet wat afstandelijk zijn, zo is het dus goed 

4. Het is zakelijk, dat is goed. Het moet niet te betuttelend zijn. Het mag wel wat klantgerichter, je moet 

nu namelijk zelf alles bij elkaar zoeken wat voor jou handig is. Maar daar is niet zo veel aan te doen 

denkik. 

5. Waardeloos. We worden niet als mens aangesproken, maar als een ziekte 

6. Nee 

7. Nee 

 

Achtergrondvragen 

1. Ja 

2. Nee 

3. Ja, accountant 

4. Ja 

5. Nee 

6. Nee, ik denk via de Belastingdienst 

7. Nee 

8. Nvt 

9. Door mijn ziekte kan ik niet schrijven. Lezen gaat wel heel goed 

10. Soms. Veel te lange zinnen en moeilijke, ambtelijke woorden 

 

Respondent 5 

Man 

1973 



 

26 

MBO elektra 

Posttraumatische dystrofie met NAH (niet aangeboren hersenletsel) en onderbeenamputatie 

 

Begrijpelijkheid 

1. Ik acht het begrijpbaar, voor een modaal iemand althans. Ik heb er echter moeite mee omdat ik het 

niet kan lezen. 

2. Te lange zinnen 

3. Incidenteel 

4. Nee 

5. Nee 

6. Ja 

9.   Ik vind de voorbeelden heel verduidelijkend. Er zouden meer voorbeelden in mogen staan 

Toegankelijkheid 

1. - Tekstlengte: te lang 

- Lettergrootte: prima 

- Kleur: mooi dat blauw, in plaats van standaard zwart 

- Lettertype: dat cursieve af en toe tussendoor staat heel rommelig 

2. Ja 

3. Eén brochure is duidelijk, je hebt meteen de goede te pakken en hoeft niet in allerlei brochures dingen 

bij elkaar te zoeken. 

4. Jahoor 

5. Ik denk het wel 

6. Nee 

7. Herkenbaar, dat gele balkje zegt meteen dat het van de Belastingdienst is 

8. Ligt fijn in de hand, niet te groot of te dik ofzo 

9. Foto: niet iedere gehandicapte gebruikt pillen. Ik kan me voorstellen dat mensen daar over vallen 

10. Duidelijk, krachtig 

11. Ja, in de titel staat precies waar het over gaat, wanneer de brochure voor jou bedoeld is 

12. Een versie waarbij het heel rustig voor wordt gelezen 

13. Erg positief. Ik voel me niet aangevallen en niet vergeten 

14. Nee 

15. Nee, het moet inzichtelijk zijn voor iedereen. 

 

Benadering 

1. Het is niet persoonlijker dan wanneer ik geen beperking zou hebben. Dat vind ik zeer positief. Ik voel 

me gelijk aan de mensen die geen handicap hebben. Ik word niet anders behandeld: zij hebben 

rechten en plichten, dus ik heb die rechten en plichten ook. 

2. De termen ‘zieke’ en ‘invalide’ vind ik zeer slecht. Ik ben ook een mens! 

3. Het is typisch Belastingdienst. Wel goed vind ik 

4. Het zou klantgerichter zijn als ze hem gelijk mee zouden sturen bij mensen van wie ze weten dat die 

ene handicap of chronische ziekte hebben (uit gegevens van voorgaande jaren) 

5. Ze proberen het, maar het komt niet over 

6. Nee 

7. Nee, ze zoeken het zelf maar uit hoor, je kunt niet alles benoemen 

 

Achtergrondvragen 

1. Ja 

2. Nee 

3. Ja 

4. Ja 

5. Nee 

6. Nee 

7. Nee 
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8. Nvt 

9. Ik kan niet lezen. Ik kan de tekst wel lezen, maar het blijft vastzitten in mijn hersenen. Het wordt niet 

stukje voor stukje verwerkt, waardoor ik de inhoud niet zie.  

10.  De juridische dingen zijn lastig te begrijpen 

Extra vraag: wat zou voor u teksten leesbaarder maken? 

Antwoord: niets. Het ligt niet aan de tekst, maar aan mijn hoofd. Hoe kort de woorden of zinnen ook zijn, ik kan 

de informatie niet goed verwerken. Maar over het algemeen vind ik korte zinnen en korte woorden wel 

prettiger, als ik een tekst scan (globaal doorkijk).  
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Bijlage 8 

Tekst analyse leesbaarheidsfactoren 

 
2 Voorwaarden voor aftrek 

U mag de buitengewone uitgaven alleen aftrekken als deze hoger zijn dan een bepaald bedrag, de 

drempel. Alle uitgaven boven de drempel mag u aftrekken. De hoogte van deze drempel hangt af van 

uw drempelinkomen. 

 

Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw 

persoonsgebonden aftrek. Als u heel 2006 een fiscale partner heeft, moet u ook het drempelinkomen 

van uw fiscale partner meetellen. Een toelichting van het begrip ‘fiscale partner’ staat in hoofdstuk 4. 

 

U moet aannemelijk kunnen maken of kunnen aantonen dat u de uitgaven daadwerkelijk heeft gedaan. 

Bijvoorbeeld met bonnen, kwitanties, rekeningen en bank- of giroafschriften U moet de betalingen in 

2006 doen. Het gaat dus om de datum van de betaling en niet om die van de rekening. 

 

Let op! 

Als u voor anderen dan u en uw fiscale partner ziektekosten wilt aftrekken, dan mag dit onder 

bepaalde voorwaarden. Een voorwaarde is dat zij financieel niet in staat zijn om de kosten zelf te 

betalen. Meer informatie vindt u in de toelichting Voor welke personen mag u ziektekosten aftrekken. 

 

Voor welke personen mag u ziektekosten aftrekken? 

U mag de uitgaven voor ziekte en invaliditeit meetellen die u doet voor: 

- uzelf, uw fiscale partner en uw kinderen die jonger zijn dan 27 jaar; 

- ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder waarmee u in gezinsverband woont. Er is 

sprake van een ernstige handicap als iemand aanspraak kan maken op opname in een AWBZ-

instelling (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten); 

- ouders, broers of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg. 

Iemand is afhankelijk van uw zorg, als hij normaal gesproken zou zijn aangewezen op 

beroepsmatige hulp of verzorging 

- in een verzorgingshuis of verpleeghuis. 

Voor een aantal uitgaven gelden andere regels, bijvoorbeeld voor een adoptie. Als er andere regels 

gelden, dan wordt dat in deze brochure aangegeven. 

 

Welke uitgaven kunt u niet aftrekken? 

Van de uitgaven mag u alleen het deel aftrekken waarvoor u geen vergoeding ontving of recht op 

vergoeding heeft van bijvoorbeeld de (aanvullende) zorgverzekering, uw werkgever of de bijzondere 

bijstand. Uitgaven om ziekte te voorkomen zijn meestal niet aftrekbaar, bijvoorbeeld uitgaven voor 

vitaminen of een sportkeuring.  

 

Legenda:  

 

‘lastige woorden’ 

onbekend vaktermen, afkortingen of bastaardwoorden 

synoniemen voor zakelijke begrippen 

te abstracte of te specifieke woorden 

persoonsvorm 

verwijzingen 

verbindingswoorden 

signaalwoorden 

overbodig woordgebruik  
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Bijlage 9 

Brieven stichtingen 

 
Brief aan nationale en provinciale stichtingen 

M.J.M. Kampschreur 
Goudsewagenstraat 56b 
3011 RL ROTTERDAM 
 
 
Rotterdam, 28 juni 2007 
 
 
Betreft: onderzoek Belastingdienst  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Als studente communicatiestudies aan de Universiteit van Utrecht ben ik bezig met mijn 
afstudeerscriptie. In het kader hiervan doe ik voor de Belastingdienst onderzoek naar de brochure “Als 
u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft”. De burger die wellicht recht op aftrek heeft 
moet in deze brochure duidelijk en begrijpelijk kunnen lezen of hij recht op aftrek heeft en hoe hoog 
deze dan is. 
Ik wil in kaart brengen waar de burgers,  die de brochure ontvangen of aanvragen, behoefte aan 
hebben, zodat ik de Belastingdienst kan adviseren bij het herschrijven van de brochure. Er moet 
namelijk  goed rekening worden gehouden met de  wensen en behoeftes van de burgers.  
 
Een groot gedeelte van de burgers aan wie deze brochure gericht is, heeft te maken met een 
chronische ziekte of handicap. Zij maken extra kosten die vaak fiscaal aftrekbaar zijn. De brochure 
kan hen helpen het juiste aftrekbare bedrag te berekenen. De behoeftes van deze mensen wil ik in het 
bijzonder onderzoeken.  
 
Daarvoor wil ik u allereerst vragen of uw stichting een informatie en/of klachtenlijn heeft waar vragen 
of klachten binnen kunnen komen over overheidscommunicatie (en in het bijzonder de 
Belastingdienst). Als dit het geval is, kunt u mij dan vertellen wat er zoal voor vragen en klachten 
binnenkomen? Ik zou graag met iemand in contact komen die mij hier meer over kan vertellen. Kunt u 
mij daarbij helpen? 
 
Verder wil ik u vragen of u bereid bent mij te helpen bij het benaderen van deelnemers voor mijn 
onderzoek  voor mijn onderzoek. Zou u een stukje van mij op uw website willen plaatsen? Of 
misschien geeft u een blad uit waarin ik een oproep kan plaatsen? Misschien beschikt u zelfs over een 
lijst met e-mailadressen van uw leden zodat u een berichtje rond kunt sturen met mijn oproep?  
 
U zou mij enorm helpen. Bovendien helpt u uw leden omdat zij dan volgend jaar een meer 
toegankelijke en begrijpelijke brochure tot hun beschikking hebben die ze kunnen raadplegen als ze 
belastingaangifte doen.  
 
Ik kijk uit naar uw reactie. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Marieke Kampschreur 
 
e-mail:   m.j.m.kampschreur1@students.uu.nl  
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Brief aan regionale en lokale stichtingen 
 
M.J.M. Kampschreur 
Goudsewagenstraat 56b 
3011 RL ROTTERDAM 
 
 
Rotterdam, 28 juni 2007 
 
 
Betreft: onderzoek Belastingdienst  
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Als studente communicatiestudies aan de Universiteit van Utrecht ben ik bezig met mijn 
afstudeerscriptie. In het kader hiervan doe ik voor de Belastingdienst onderzoek naar de brochure “Als 
u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft”. De burger die wellicht recht op aftrek heeft 
moet in deze brochure duidelijk en begrijpelijk kunnen lezen of hij recht op aftrek heeft en hoe hoog 
deze dan is. 
Ik wil in kaart brengen waar de burgers,  die de brochure ontvangen of aanvragen, behoefte aan 
hebben, zodat ik de Belastingdienst kan adviseren bij het herschrijven van de brochure. Er moet 
namelijk  goed rekening worden gehouden met de  wensen en behoeftes van de burgers.  
 
Een groot gedeelte van de burgers aan wie deze brochure gericht is, heeft te maken met een 
chronische ziekte of handicap. Zij maken extra kosten die vaak fiscaal aftrekbaar zijn. De brochure 
kan hen helpen het juiste aftrekbare bedrag te berekenen. De behoeftes van deze mensen wil ik in het 
bijzonder onderzoeken.  
 
Daarvoor wil ik u allereerst vragen of uw stichting een informatie en/of klachtenlijn heeft waar vragen 
of klachten binnen kunnen komen over overheidscommunicatie (en in het bijzonder de 
Belastingdienst). Als dit het geval is, kunt u mij dan vertellen wat er zoal voor  vragen en klachten 
binnenkomen? Ik zou graag met iemand in contact komen die mij hier  meer over kan vertellen. Kunt u 
mij daarbij helpen? 
 
Verder wil ik graag weten of u contactavonden of iets dergelijks organiseert. Zo ja, is het dan mogelijk 
dat ik daar een keer bij aanwezig kan zijn? 
En heeft u wel eens speciale bijeenkomsten georganiseerd waar mensen naartoe kunnen komen die 
hulp willen bij hun belastingaangifte? Zo ja, zou u mij dan in contact kunnen brengen met de mensen 
die bij de organisatie daarvan betrokken zijn (geweest)?  
 
Tot slot wil ik u vragen of u bereid bent mij te helpen bij het benaderen van respondenten voor mijn 
onderzoek. Zou u een stukje van mij op uw website willen plaatsen? Of misschien geeft u een blad uit 
waarin ik een oproep kan plaatsen? Misschien beschikt u zelfs over een lijst met e-mailadressen van 
uw leden zodat u een berichtje rond kunt sturen met mijn oproep?  
 
U zou mij enorm helpen. Bovendien helpt u uw leden omdat zij dan volgend jaar een meer 
toegankelijke en begrijpelijke brochure tot hun beschikking hebben die ze kunnen raadplegen als ze 
belastingaangifte doen.  
 
Ik kijk uit naar uw reactie. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Marieke Kampschreur 
 
e-mail:  m.j.m.kampschreur1@students.uu.nl  
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Bijlage 10 

Oproep deelnemers 

Deelnemers gezocht! 

 

Voor een onderzoek naar de doelgerichtheid 

van de schriftelijke communicatie van de Belastingdienst 

 

Dit is uw kans om eens uw mening te laten horen over de communicatie van de Belastingdienst! En we doen er 

ook nog wat mee! 

 

Wie ben ik en wat doe ik? 

Ik ben een studente communicatiestudies en doe voor de Belastingdienst een onderzoek naar de brochure “Als 

u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft”.  

 

Door uw ziekte of handicap maakt u mogelijk kosten die u bij het invullen van uw belastingaangifte kunt 

aftrekken. De brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” geeft meer informatie 

over deze aftrekpost.  

 

Deze brochure zal opnieuw uitgebracht worden. Bij het herschrijven willen we graag rekening houden met de 

wensen en behoeftes van de belastingplichtigen. U dus. Omdat de brochure voor een groot deel aan u gericht 

is en uw mening voor de Belastingdienst belangrijk is, wil ik graag weten wat u van de brochure vindt.  
 

Wat houdt het voor u in? 

Ik stuur u via de e-mail een tekst uit de brochure en een vragenlijst. Het zullen geen moeilijke vragen zijn en 

iedereen kan meedoen! Als u de vragenlijst heeft ingevuld, kunt u deze aan mij terugsturen. Hoe meer mensen 

er mee doen, hoe sterker we staan! 

 

Wat ga ik met uw antwoorden doen?  

Uw antwoorden zullen heel vertrouwelijk behandeld worden en uw naam wordt niet genoemd.  

Met behulp van uw mening over de brochure ga ik de Belastingdienst advies geven. Dit advies zal worden 

meegenomen als de brochure wordt herschreven.  

 

Wat levert het voor u op? 

Een verbeterde brochure die meer invoelend, doelgericht, begrijpelijk en toegankelijk is voor u en voor 

iedereen.  

 

Hoe kunt u meedoen? 

Als u het leuk vindt om mee te werken aan mijn onderzoek, kunt u contact met mij opnemen door een e-mail 

te sturen naar m.j.m.kampschreur1@students.uu.nl . Dit kan tot eind augustus, maar het liefst zo snel 

mogelijk!  

 

Alvast heel erg bedankt! 

 

De brochure kunt u vinden door op de volgende link te klikken: 

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft   
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Deelnemers gezocht! 

 

Voor een onderzoek naar de doelgerichtheid 

van de schriftelijke communicatie van de Belastingdienst 

 

Om de brieven, formulieren en brochures van de Belastingdienst meer invoelend, 

doelgericht, begrijpelijk en toegankelijk te maken, wil ik graag weten wat ú er van vindt. 

 

Als u het leuk vindt om mee te werken aan dit onderzoek of meer informatie wilt, 

stuur dat een e-mail naar m.j.m.kampschreur1@students.uu.nl 

 

Alvast heel erg bedankt! 
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Bijlage 11 

Enquête 

 
Geachte mijnheer / mevrouw, 

 

U heeft zich via de e-mail opgegeven om mee te doen aan mijn onderzoek naar de lezergerichtheid 
van de brochure “Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft” van de Belastingdienst. 
Alvast heel veel dank daarvoor! 
 
Ik deze e-mail stuur ik u een link naar de enquête, en in de bijlage stuur ik een tekst mee waar de 
enquête over gaat.  
 
U kunt de tekst uit de bijlage printen, zodat u die er tijdens het beantwoorden van de vragen bij kunt 
houden. Als u geen printer heeft,  kan ik u een geprinte versie opsturen via de post.  
 
In de enquête moet u aangeven welke versie van de tekst u hebt gelezen (A, B of C). Dat staat 
bovenaan de tekst. Aan het begin van de enquête staat precies uitgelegd wat u verder moet doen. 
Als u hier vragen over hebt, kunt een e-mail sturen naar  m.j.m.kampschreur1@students.uu.nl, of 
bellen naar 06-45786395. 
 
U kunt de enquête via de computer invullen. Als u klaar bent met invullen, worden uw antwoorden 
automatisch naar mij verstuurd. U hoeft dus niets meer te doen.  
 

Door het invullen van de vragenlijst helpt u mee aan het verbeteren van de brochure en mogelijk ook 
aan de verbetering van andere teksten van de Belastingdienst.  

Wat moet u doen?  

Ik wil u vragen eerst de tekst te lezen. Na het lezen van de tekst kunt u beginnen met het invullen van 
de vragenlijst. Eerst worden er twee vragen gesteld over de inhoud van de tekst. Hierbij geeft u aan of 
de gegeven situatie juist of onjuist is.  

Daarna volgen er een aantal stellingen over de tekst, waarbij u aangeeft in hoeverre u het er mee 
eens of mee oneens bent. Die stellingen zien er ongeveer zo uit: 

De tekst is duidelijk  Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

 

Hoe meer u het bolletje naar links aanklikt, hoe meer u het met de stelling eens bent. Hoe meer u naar 
rechts gaat, hoe meer u het met de stelling oneens bent.  

Tot slot volgen er een aantal vragen over uw ervaringen met de Belastingdienst en enkele algemene 
vragen. Deze vragen zien er ongeveer zo uit: 

Ik besteed mijn Belastingaangifte uit ���� ja  /  ���� nee 

 

Voor het beantwoorden van de vragen klinkt u op één van de bolletjes.  

Sommige vragen zijn open. Hier kunt u in de open ruimte achter de vraag uw antwoord typen.   

Denk bij het antwoorden niet te lang na. Klik aan wat er spontaan bij u opkomt. 

Het gaat bij het beantwoorden van de vragen om uw persoonlijke mening. Overleg daarom niet met 
anderen. Uw antwoord kan nooit fout zijn! 
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Na elke vraag heeft u de mogelijkheid om uw antwoorden op te slaan, zodat u de enquête op een later 
tijdstip verder af kunt maken. 

Uiteraard behandel ik uw antwoorden vertrouwelijk.  

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, 

 

Marieke Kampschreur 

 

 



 

35 

Enquête 

 

Lees eerst de tekst. 

Beantwoord na het lezen van de tekst de volgende vragen. U mag de tekst erbij houden.  

 

Ik heb versie ����A ����B ����C gelezen 

 

1. Omdat ik een erg laag inkomen heb, heb ik in 2005 geen belastingaangifte gedaan. Voor 2006 
heb ik wel aangifte gedaan. Omdat mijn inkomen nog steeds erg laag is, hoef ik geen 
belasting te betalen. Ik heb dus geen voordeel van de aftrekpost buitengewone uitgaven. Ik 
heb nu dus recht op een tegemoetkoming voor 2006.  

 

Dit is         ���� juist  / ���� onjuist 

Ik vond deze vraag makkelijk te beantwoorden   ���� ja      /  ���� nee 

2. Vroeger reed ik elke dag met mij auto naar mijn werk. Tegenwoordig werk ik niet meer. Ik rijd 
nu elke week 2 keer op en neer naar het ziekenhuis voor een behandeling. Omdat mijn 
vervoerskosten minder zijn dan voor die tijd, kan ik deze niet opgeven als buitengewone 
uitgaven.  

 

Dit is          ���� juist  / ���� onjuist 

Ik vond deze vraag makkelijk te beantwoorden   ���� ja      /  ���� nee 

 

Er volgen nu een aantal stellingen over de tekst. Kunt u aangeven in hoeverre u het met deze 

stellingen eens of oneens bent?  

1. De tekst is duidelijk Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

2. Ik begrijp nu wanneer ik mijn vervoerskosten af 

mag trekken 
Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

3. De schrijver van de brochure lijkt me deskundig  Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

4. Ik begrijp nu wanneer ik in aanmerking kom 

voor de tegemoetkomingsregeling  

Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

5. De toon van de tekst is kortaf Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

6. De tekst is klantgericht Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

7. De schrijver van de brochure heeft geen 

verstand van zaken 

Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

8. De tekst nodigt uit om verder te lezen  Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 
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9. De Belastingdienst doet moeite om mij duidelijk 

te informeren 

Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

10. De tekst is moeilijk te begrijpen  Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

11. Ik vind de formulering van de zinnen: modern       ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����     ouderwets 

moeilijk       ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����     gemakkelijk 

stroef          ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����     soepel 

beknopt      ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����     omslachtig 

12. Geef aan welke woorden of zinnen u eventueel 

niet begrijpt 

 

 

13. De Belastingdienst is deskundig Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

14. De Belastingdienst toont in deze tekst  geen 

betrokkenheid  
Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

15. Ik weet nu wanneer ik in aanmerking kom voor 

deze aftrekpost 

Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

16. De schrijver van de brochure weet waar hij over 

praat  

Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

17. De tekst leest lekker weg Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

18. De toon van de tekst is afstandelijk Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

19. De Belastingdienst kan zich in deze tekst 

voorstellen hoe ik me voel  
Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

20. De Belastingdienst neemt de lezer met deze 

tekst niet serieus 
Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

21. Geef aan waardoor u zich wel of niet serieus 

genomen of begrepen voelt. Om welke 

woorden, zinnen of alinea’s gaat het? 

 

22. De tekst roept bij mij geen vragen op Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

23. De tekst heeft een vriendelijke toon Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

24. De Belastingdienst snapt aan welke informatie 

ik behoefte heb 
Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

25. De Belastingdienst spreekt de lezer persoonlijk 

aan 

Helemaal mee eens ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� Helemaal mee oneens 

26. Geef aan waardoor u zich wel of niet 

persoonlijk benaderd voelt. Om welke woorden, 

zinnen of alinea’s gaat het? 
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Ik wil u nu vragen de tekst een rapportcijfer te geven van 1 tot 10.  

27. Deze tekst krijgt van mij het rapportcijfer 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

 

Er volgen nu een aantal vragen over uw ervaringen met de Belastingdienst: 

28. Ik heb ervaring met het doen van 

Belastingaangifte 

���� ja  /  ���� nee 

29. Ik besteed mijn Belastingaangifte uit ���� ja  /  ���� nee 

30. Ik ben op de hoogte van de aftrekpost 

buitengewone uitgaven 

���� ja  /  ���� nee 

31. Ik maak gebruik van deze aftrekpost ���� ja  /  ���� nee 

32. Ik ken de brochure ‘Als u ziektekosten of 

andere buitengewone uitgaven geeft’ 

���� ja  /  ���� nee 

33. Ik weet hoe ik aan de brochure kan komen ���� ja  /  ���� nee 

34. Deze brochure heeft mij geholpen bij mijn 

belastingaangifte 

���� ja  /  ���� nee  /  ���� n.v.t. 

 

Ten slotte wil ik u vragen onderstaande algemene vragen te beantwoorden: 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking!

35. Ik ben een:  ���� man           ���� vrouw 

36. Mijn leeftijd is: …  jaar 

37. De hoogste opleiding die ik heb afgerond is: ���� Lager onderwijs              

���� VMBO 

���� HAVO 

���� VWO   

���� MBO  

���� HBO  

���� W0  

���� Anders, namelijk: 

………………………….…………………………..   

38. De ziekte of handicap die ik heb heet: ……………………………………………………… 

……………………………………………………… 
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Bijlage 12 

Tekstversies 

 
Versie A 
 

Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft      
 
1           Waarom deze brochure? 

 

Als u in 2006 uitgaven heeft voor ziekte, handicap, bevalling, adoptie, ouderdom of 

overlijden, dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van buitengewone uitgaven. Hieronder 

vallen bijvoorbeeld de vaste aftrek voor uw premie zorgverzekering (basispakket), de 

inkomensafhankelijke bijdragen en de aanvullende premies voor uw zorgverzekering. Als u 

65-plusser bent, kunt u een vast bedrag meetellen bij uw buitengewone uitgaven. Ziektekosten 

of andere buitengewone uitgaven kunt u aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Van het totaal 

van uw uitgaven mag u alleen het deel aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, de 

drempel. In deze brochure keest u of u recht heeft op aftrek van buitengewone uitgaven en zo 

ja, hoe u uw aftrekbedrag kunt bepalen.  

 
Tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven 

Het kan zijn dat u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven mag aftrekken. Als  

u echter weinig of geen belasting hoeft te betalen, heeft u weinig of geen voordeel van deze 

aftrekpost. Het belastingvoordeel dat u door uw aftrekposten heeft, kan namelijk niet hoger 

zijn dan het bedrag dat u aan belasting betaalt. Om het belastingvoordeel dat u hierdoor mist te 

compenseren, is er de tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven.  

 

Deze regeling houdt in dat u in bepaalde gevallen een tegemoetkoming krijgt voor de niet-

benutte aftrekposten voor ziekte of andere buitengewone uitgaven.  

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op uw Aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande 

jaar. Wilt u in 2006 dus in aanmerking komen voor de tegemoetkomingsregeling 

buitengewone uitgaven, dan moet u wel aangifte doen over het belastingjaar 2005.  

 

De Belastingdienst stelt op basis van uw aangifte over 2005 vast of u in aanmerking komt voor 

een tegemoetkoming. Als dit het geval is, stort de Belastingdienst het bedrag op uw bank-of 

girorekening. U hoeft hiervoor geen apart verzoek te doen. 

 

(…) 

 

3.2.7 Vervoer zieke of invalide 

De volgende uitgaven kunt u meetellen: 

- uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis; 

- uitgaven voor ambulancevervoer; 

- extra vervoerskosten die gemaakt zijn door ziekte of invaliditeit 

 

Het kan zijn dat u door ziekte of invaliditeit hoge vervoerskosten heeft. Kunt u aannemelijk 

maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten heeft dan mensen die niet 

ziek of invalide zijn, maar die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar 

zijn? Dan kunt u uw extra vervoerskosten meetellen. Het kan zijn dat u voor uw 

vervoerskosten recht heeft op vergoedingen. Bij het berekenen van uw extra vervoerskosten 

moet u wel rekening houden met deze vergoedingen.  
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 Versie B 
 
Als u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven heeft      
 
1           Waarom deze brochure? 
 

Als u in 2006 uitgaven heeft als gevolg van een (chronische) ziekte, handicap, bevalling, 

adoptie, of door ouderdom of overlijden, dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van 

buitengewone uitgaven. Hieronder vallen bijvoorbeeld de vaste aftrek voor uw premie 

zorgverzekering (basispakket), de inkomensafhankelijke bijdragen en de aanvullende premies 

voor uw zorgverzekering. Als u ouder bent dan 65, kunt u een vast bedrag meetellen bij uw 

buitengewone uitgaven. Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven kunt u aftrekken als 

persoonsgebonden aftrek. Van het totaal van uw uitgaven mag u alleen het deel aftrekken dat 

uitkomt boven een bepaald bedrag, de drempel. In deze brochure leest u of u recht heeft op 

aftrek van buitengewone uitgaven en zo ja, hoe u uw aftrekbedrag kunt bepalen.  

 
Tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven 

Het kan zijn dat u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven mag aftrekken. Als u echter 

weinig of geen belasting hoeft te betalen, heeft u weinig of geen voordeel van deze aftrekpost. 

Het belastingvoordeel dat u door uw aftrekposten heeft, kan namelijk niet hoger zijn dan het 

bedrag dat u aan belasting betaalt. Om het belastingvoordeel dat u hierdoor mist te 

compenseren, is er de tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven.  

 

Deze regeling houdt in dat u in bepaalde gevallen een tegemoetkoming krijgt voor de niet-

benutte aftrekposten voor ziekte of andere buitengewone uitgaven.  

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op uw Aangifte inkomstenbelasting over het voorgaande 

jaar. Wilt u in 2006 dus in aanmerking komen voor de tegemoetkomingsregeling 

buitengewone uitgaven, dan moet u wel aangifte doen over het belastingjaar 2005.  

 

De Belastingdienst stelt op basis van uw aangifte over 2005 vast of u in aanmerking komt voor 

een tegemoetkoming. Als dit het geval is, stort de Belastingdienst het bedrag op uw bank-of 

girorekening. U hoeft hiervoor geen apart verzoek te doen. 

 

(…) 

 

3.2.7 Vervoerskosten door ziekte of handicap 

De volgende uitgaven kunt u meetellen: 

- uitgaven voor vervoer naar een arts of ziekenhuis; 

- uitgaven voor ambulancevervoer; 

- extra vervoerskosten die gemaakt zijn als gevolg van een ziekte of handicap.  

 

Het kan zijn dat u door uw ziekte of handicap hoge vervoerskosten heeft. Kunt u aannemelijk 

maken dat uw vervoerskosten hoger uitvallen als gevolg van uw ziekte of handicap? Dan kunt 

u uw extra vervoerskosten meetellen. Het kan zijn dat u voor uw vervoerskosten recht heeft op 

vergoedingen. Bij het berekenen van uw extra vervoerskosten moet u wel rekening houden 

met deze vergoedingen.  
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Versie C 
 
Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven  
 
     1      Waarom deze brochure?  
 

Heeft u in 2006 uitgaven voor ziekte, invaliditeit, bevalling, adoptie, ouderdom of overlijden? 

Dan kan het zijn dat u recht heeft op aftrek van buitengewone uitgaven.  

Hieronder vallen bijvoorbeeld: 

- de vaste aftrek voor uw premie zorgverzekering (basispakket); 

- de inkomensafhankelijke bijdragen; 

- de aanvullende premies voor uw zorgverzekering; 

- de vaste aftrek voor 65-plussers. 

Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven kunt u aftrekken als persoonsgebonden aftrek.  

Van het totaal van uw uitgaven mag u alleen het deel aftrekken dat uitkomt boven een bepaald 

bedrag, de drempel. In deze brochure leest u of u recht heeft op aftrek van buitengewone 

uitgaven. Ook leest u hoe u uw aftrekbedrag kunt bepalen.  

 
Tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven 

Het kan zijn dat u ziektekosten of andere buitengewone uitgaven mag aftrekken. Als u echter 

weinig of geen belasting hoeft te betalen, heeft u hier weinig of geen voordeel van. Het bedrag 

dat u af mag trekken, kan namelijk niet hoger zijn dan het bedrag dat u aan belasting betaalt. U 

loopt hierdoor belastingvoordeel mis. Om dat te compenseren is er de 

tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven. Dat wil zeggen dat u een bedrag krijgt als 

tegemoetkoming.  

Dat bedrag wordt bepaald aan de hand van uw inkomen van het jaar daarvoor. Om hier in 

2006 gebruik van te kunnen maken, moet u dus aangifte doen over 2005.  

 

Als u voor deze tegemoetkoming in aanmerking komt, krijgt u het bedrag op uw bank-of 

girorekening gestort. U hoeft hiervoor niets te doen.  

 

(…) 

 

3.2.7 Vervoer zieke of invalide 

De volgende uitgaven kunt u aftrekken: 

- kosten voor vervoer naar een arts of ziekenhuis; 

- kosten voor vervoer per ambulance; 

- extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit. 

 

Kunt u aantonen dat uw kosten het gevolg zijn van een ziekte of handicap? Dan mag u deze 

aftrekken. Het kan zijn dat u al recht heeft op vergoedingen. Hier moet u rekening mee houden 

bij het berekenen van uw aftrekbedrag. 
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Bijlage  13 

Betrouwbaarheid constructen 

 

Deskundigheid 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,762 4 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

verstand goed 8,11 13,235 ,425 ,790 

schrijver brochure 
deskundig 8,26 13,210 ,616 ,679 

BD is deskundig 8,27 13,494 ,552 ,711 

schrijver weet waarover 
hij praat 

8,18 12,213 ,684 ,638 

 

Functionaliteit 
  
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,812 3 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

begrip vervoerskosten 6,48 10,684 ,641 ,764 

begrip 
tegemoetkomingsregeling 

6,53 10,714 ,751 ,657 

begrip wanneer in aanmerking 
aftrekpost 

6,14 10,920 ,603 ,804 

 

Begrijpelijkheid 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,707 4 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

tekst is duidelijk 11,14 16,550 ,583 ,589 

BD doet moeite om duidelijk te 
informeren 11,03 20,153 ,323 ,739 

tekst roep geen vragen op 10,18 15,166 ,600 ,572 

Tekst is niet moeilijk te begrijpen 10,42 17,756 ,482 ,651 

 

Aantrekkelijkheid 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,616 4 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

toon is niet kortaf 11,29 16,577 ,105 ,748 

toon is vriendelijk 11,62 14,731 ,499 ,505 

de tekst leest lekker weg 10,85 11,023 ,565 ,403 

tekst nodigt uit om verder te lezen 11,29 11,193 ,517 ,444 
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Betrokkenheid 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,598 5 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

BD neemt lezer wel serieus 16,71 17,685 ,434 ,495 

BD toont wel betrokkenheid 15,80 22,438 ,222 ,606 

BD snapt waar ik behoefte aan 
heb 16,05 19,336 ,412 ,512 

BD probeert zich voor te stellen 
hoe ik me voel 14,71 21,131 ,297 ,572 

BD doet moeite om duidelijk te 
informeren 

16,79 19,154 ,406 ,514 

 

Lezergerichtheid 
 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,695 4 

 
Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

toon is niet afstandelijk 
 

10,92 12,502 ,406 ,675 

BD spreekt lezer 
persoonlijk aan 11,00 12,031 ,351 ,722 

toon is vriendelijk 11,80 12,314 ,586 ,581 

tekst is klantgericht 11,86 10,304 ,626 ,530 
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Bijlage 14 

Resultaten experiment: ANOVA’s en Post Hoc tests 

 

Constructen 
 
 
Oneway ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

deskundigheid Between Groups ,256 2 ,128 ,085 ,919 

Within Groups 95,328 63 1,513     

Total 95,584 65       

functionaliteit Between Groups 7,923 2 3,961 1,641 ,202 

Within Groups 152,091 63 2,414     

Total 160,013 65       

begrijpelijkheid Between Groups 15,013 2 7,507 3,623 ,032 

Within Groups 130,535 63 2,072     

Total 145,549 65       

aantrekkelijkheid Between Groups 4,246 2 2,123 1,158 ,321 

Within Groups 115,480 63 1,833     

Total 119,726 65       

betrokkenheid Between Groups ,780 2 ,390 ,272 ,763 

Within Groups 90,372 63 1,434     

Total 91,152 65       

persoonlijkheid Between Groups ,919 2 ,460 ,337 ,715 

Within Groups 85,970 63 1,365     

Total 86,889 65       

 
 
 
 
Post Hoc Test 
Multiple Comparisons 
Scheffe    

Dependent 
Variable 

(I) Versie 
brief 

(J) Versie 
brief 

Mean Difference (I-
J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

deskundigheid versie A versie B ,15152 ,37089 ,920 -,7783 1,0814 
versie C ,06061 ,37089 ,987 -,8693 ,9905 

versie B versie A -,15152 ,37089 ,920 -1,0814 ,7783 

  versie C -,09091 ,37089 ,970 -1,0208 ,8390 

versie C versie A -,06061 ,37089 ,987 -,9905 ,8693 
versie B ,09091 ,37089 ,970 -,8390 1,0208 

functionaliteit versie A versie B ,72727 ,46847 ,306 -,4472 1,9018 

versie C ,74242 ,46847 ,292 -,4321 1,9169 

versie B versie A -,72727 ,46847 ,306 -1,9018 ,4472 
  versie C ,01515 ,46847 ,999 -1,1594 1,1897 
versie C versie A -,74242 ,46847 ,292 -1,9169 ,4321 

versie B -,01515 ,46847 ,999 -1,1897 1,1594 

begrijpelijkheid versie A versie B ,33333 ,43401 ,746 -,7548 1,4214 

versie C 1,13636(*) ,43401 ,039 ,0483 2,2245 
versie B versie A -,33333 ,43401 ,746 -1,4214 ,7548 

  versie C ,80303 ,43401 ,189 -,2851 1,8911 

versie C versie A -1,13636(*) ,43401 ,039 -2,2245 -,0483 

versie B -,80303 ,43401 ,189 -1,8911 ,2851 



 

44 

aantrekkelijkheid versie A versie B ,53030 ,40821 ,435 -,4931 1,5537 
versie C ,54545 ,40821 ,415 -,4780 1,5689 

versie B versie A -,53030 ,40821 ,435 -1,5537 ,4931 

  versie C ,01515 ,40821 ,999 -1,0083 1,0386 

versie C versie A -,54545 ,40821 ,415 -1,5689 ,4780 
versie B -,01515 ,40821 ,999 -1,0386 1,0083 

betrokkenheid versie A versie B ,25000 ,36112 ,788 -,6554 1,1554 

versie C ,20455 ,36112 ,852 -,7008 1,1099 

versie B versie A -,25000 ,36112 ,788 -1,1554 ,6554 
  versie C -,04545 ,36112 ,992 -,9508 ,8599 
versie C versie A -,20455 ,36112 ,852 -1,1099 ,7008 

versie B ,04545 ,36112 ,992 -,8599 ,9508 

persoonlijkheid versie A versie B ,24242 ,35221 ,790 -,6406 1,1255 

versie C -,01515 ,35221 ,999 -,8982 ,8679 
versie B versie A -,24242 ,35221 ,790 -1,1255 ,6406 

  versie C -,25758 ,35221 ,766 -1,1406 ,6255 

versie C versie A ,01515 ,35221 ,999 -,8679 ,8982 

versie B ,25758 ,35221 ,766 -,6255 1,1406 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 

 

Formulering van de zinnen 
 
 
Oneway ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

formulering vd zinnen is 
modern-ouderwets 

Between Groups ,364 2 ,182 ,116 ,891 

Within Groups 98,727 63 1,567     

Total 99,091 65       

formulering vd zinnen is 
makkelijk-moeilijk 

Between Groups 17,848 2 8,924 3,313 ,043 

Within Groups 169,682 63 2,693     

Total 187,530 65       

formulering vd zinnen is 
soepel-stroef 

Between Groups 21,545 2 10,773 4,207 ,019 

Within Groups 161,318 63 2,561     

Total 182,864 65       

formulering vd zinnen is 
beknopt-omslachtig 

Between Groups 11,727 2 5,864 2,526 ,088 

Within Groups 146,227 63 2,321     

Total 157,955 65       

 
 
Post Hoc Test 
Multiple Comparisons 
Scheffe  

Dependent Variable 
(I) Versie 
brief 

(J) Versie 
brief 

Mean Difference (I-
J) 

Std. 
Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

formulering vd zinnen is  
modern-ouderwets 

versie A versie B ,182 ,377 ,891 -,76 1,13 
versie C ,091 ,377 ,971 -,86 1,04 

versie B versie A -,182 ,377 ,891 -1,13 ,76 

  versie C -,091 ,377 ,971 -1,04 ,86 

versie C versie A -,091 ,377 ,971 -1,04 ,86 
versie B ,091 ,377 ,971 -,86 1,04 

formulering vd zinnen is 
makkelijk-moeilijk 

versie A versie B ,318 ,495 ,814 -,92 1,56 

versie C 1,227 ,495 ,053 -,01 2,47 

versie B versie A -,318 ,495 ,814 -1,56 ,92 
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  versie C ,909 ,495 ,193 -,33 2,15 
versie C versie A -1,227 ,495 ,053 -2,47 ,01 

versie B -,909 ,495 ,193 -2,15 ,33 
formulering vd zinnen 
is 
soepel-stroef 

versie A versie B ,409 ,482 ,699 -,80 1,62 

versie C 1,364(*) ,482 ,023 ,15 2,57 
versie B versie A -,409 ,482 ,699 -1,62 ,80 

  versie C ,955 ,482 ,150 -,26 2,16 

versie C versie A -1,364(*) ,482 ,023 -2,57 -,15 

versie B -,955 ,482 ,150 -2,16 ,26 
formulering vd zinnen is 
beknopt-omslachtig 

versie A versie B -,136 ,459 ,957 -1,29 1,02 
versie C ,818 ,459 ,213 -,33 1,97 

versie B versie A ,136 ,459 ,957 -1,02 1,29 

  versie C ,955 ,459 ,124 -,20 2,11 

versie C versie A -,818 ,459 ,213 -1,97 ,33 
versie B -,955 ,459 ,124 -2,11 ,20 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 
 

Rapportcijfers 
 
 
Oneway ANOVA 

Rapportcijfer tekst  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 11,485 2 5,742 3,404 ,039 

Within Groups 106,273 63 1,687     

Total 117,758 65       

 
Post Hoc Test 
Multiple Comparisons 
Scheffe 
Dependent Variable: Rapportcijfer tekst  

(I) Versie brief (J) Versie brief Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

versie A versie B -1,000(*) ,392 ,045 -1,98 -,02 
versie C -,682 ,392 ,228 -1,66 ,30 

versie B versie A 1,000(*) ,392 ,045 ,02 1,98 

  versie C ,318 ,392 ,720 -,66 1,30 

versie C versie A ,682 ,392 ,228 -,30 1,66 
versie B -,318 ,392 ,720 -1,30 ,66 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 

 

Toetsingssituatie 1 
 
 
Oneway ANOVA 

situatie 1 (=onjuist)  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,121 2 ,061 ,318 ,729 

Within Groups 12,000 63 ,190     

Total 12,121 65       
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Post Hoc Test 
Multiple Comparisons 
Scheffe  
Dependent Variable: situatie 1 (=onjuist)  

 (I) Versie brief (J) Versie brief Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

versie A versie B -,091 ,132 ,788 -,42 ,24 
versie C ,000 ,132 1,000 -,33 ,33 

versie B versie A ,091 ,132 ,788 -,24 ,42 

  versie C ,091 ,132 ,788 -,24 ,42 

versie C versie A ,000 ,132 1,000 -,33 ,33 
versie B -,091 ,132 ,788 -,42 ,24 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
 
 

Toetsingssituatie 2 
 
 
Oneway ANOVA 

sitautie 2 (=juist)  
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,576 2 ,788 4,494 ,015 

Within Groups 11,045 63 ,175     

Total 12,621 65       

 
 
Post Hoc Test 
Multiple Comparisons 
Scheffe  
Dependent Variable: sitautie 2 (=juist)  

 (I) Versie brief (J) Versie brief Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

versie A versie B ,091 ,126 ,772 -,23 ,41 
versie C ,364(*) ,126 ,020 ,05 ,68 

versie B versie A -,091 ,126 ,772 -,41 ,23 

  versie C ,273 ,126 ,105 -,04 ,59 

versie C versie A -,364(*) ,126 ,020 -,68 -,05 
versie B -,273 ,126 ,105 -,59 ,04 

*  The mean difference is significant at the .05 level. 
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Bijlage 15 

Open Vragen 

 

Versie A 

Resp. 

nr. 

Vraag 9 

Geef aan welke woorden of zinnen u eventueel 

niet begrijpt 

Vraag 12 

Geef aan waardoor u zich wel of niet serieus 

genomen en/of begrepen voelt 

Vraag 14 

Geef aan waardoor u zich wel of niet 

persoonlijk benaderd voelt 

2 

Vooral de zinnen over niet benutte aftrekposten 

is onduidelijk. Zou dit verbeterd kunnen worden 

door voorbeelden? 

Te weinig voorbeelden om e.e.a. te verduidelijken en 

te weinig opgave's van kosten die mogelijk voor aftrek 

in aanmerking komen. Vooral voorbeelden van 

vervoer zieke of invalide. 

Tekst te beknopt met te weinig voorbeelden, 

zodat mensen zich een voorstelling kunnen 

maken van datgene wat wel of niet 

aftrekbaar is. Tekst is zodanig dat (te) veel 

mensen de aangifte maar laten zitten omdat 

het te onduidelijk is. 

8 

geen enkele. voor de gemiddelde Nederlander is t 

echter niet te volgen, denk ik.  Termen als zieke/invalide   

12 

Elke zin is lastig, omdat je eerst een paar 

voorwaarden langs moet. Is een beslisboom niet 

veel beter? (VIOT-bundel rond 1980) De belastingdienst is uiterst serieus 

Er wordt niet gedacht vanuit de klant. 

Wanneer krijgt hij deze informatie? "Als u in 

2006 uitgaven heeft..." Ziet de klant dit in 

2006? Is de werkwoordstijd misschien 

verkeerd? Hoe doe je alsnog aangifte over 

2005? Tot wanneer? Volkomen mislukte 

tekst. 

13 

voorbeelden uit de praktijk zijn voor mij 

duidelijker 

voorbeelden uit de praktijk zijn beter te begrijpen dan 

hele lange zinnen. 

persoonlijk aanspreken kan m.i. alleen maar 

in een persoonlijk gesprek.Uitleggen van mijn 

situatie en daar direct antwoord op 

verkrijgen is voor mij makkelijker. I.v.m. 

concentratieproblemen lees ik snel over de 

lange zinnen heen. 

14 

1. Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven 

kunt u aftrekken als persoonsgebonden aftrek. 

Wat is 'persoonsgebonden aftrek'? 2. Van het 

totaal van uw uitgaven mag u alleen het deel 

aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, 

de drempel. Ik moest deze zin drie keer lezen 

voor ik hem begreep. 4. De alinea onder het kopje 

Tegemoetkomingsregeling buitengewone 

uitgaven, vind ik zeer lastig te begrijpen. De 

woorden en zinnen afzonderlijk zijn begrijpelijk, 

maar de alinea in zijn geheel vond ik lastig. 5. Wat 

zijn niet-benutte aftrekposten?  

Het is in het geheel een zeer serieuze tekst, en door 

de kennis die word overgedragen, heb ik het idee dat 

de schrijver me wel serieus neemt. Door het woordje 'u'. 

15 

In de zinnen wordt vaak gesproken "het kan zijn", 

dat is een vaag begrip. Beter is te formuleren: 

wanneer u hoge vervoerskosten hebt en u kunt 

aannemelijk maken dat..., dan kunt de deze extra 

kosten meetellen. 

Het is niet belangrijk of de belastingdienst mij serieus 

neemt. Haar taalgebruik moet voor iedereen, 

ongeacht de situatie waarin men verkeert, duidelijk 

zijn. 

De woorden: het kan zijn, bijvoorbeeld, wilt u 

dus, dan moet u wel, als dit het geval is. 

Verwijder deze woorden uit de tekst. Maak 

de zinnen kort, krachtig en duidelijk. 

Verander de zin: "de volgende uitgaven kunt 

u meetellen in: hieronder vallen". 

20 alles is duidelijk 

Zuiver ambtelijke opstelling. Willen klantvriendelijk 

opwekken door reclame-spots geen opmerkingen 

26 

hoe moet ik extra vervoerskosten in vergelijkbare 

situaties aannemelijk maken want waar kan ik 

informatie vinden wat voor mijn situatie 

gebruikelijk is 

de taal van de belastingdienst is voor een leek en af 

en toe voor mij nog niet helemaal duidelijk omdat de 

teksten soms zo lang zijn zijn ze voor mensen niet 

duidelijk en ook omdat er vaktaal word gebruikt 

het is belastingrecht wat er word geschreven 

en dat is voor de meeste mensen geen 

begrijpelijke taal meestal moet men een tekst 

3 of 4 maal doorlezen om te begrijpen wat er 

staat 

31   

Hoe ik mij voel is toch helemaal niet relevant voor de 

belastigingdienst en ik verwacht dit ook niet van de 

belastigingdienst. Voor de lezer is het een erg moeilijk 

om te lezen en daarbij het nog allemaal te begrijpen. 

Ik vul de aangifte al jaren in, maar zonder deze 

brochure, omdat dit echt zo´n spitwerk is om alles te 

begrijpen wat van toepassing is op onze situatie. 

Antwoord 4 betekent: ik vind dat dit niet van 

toepassing is. Bijv. bij vraag 2 Bij vraag 4: De 

informatie moet alle mensen die dit moeten 

lezen aanspreken en kan niet voor elke 

individu van toepassing zijn 

34 

Op de een of andere manier moet ik de zin een 

aantal keer goed lezen voor ik hem helemaal 

duidelijk in beeld heb.  ‘invalide’   

52 

ik heb te weinig inzicht in het belasting 

"gebeuren", laat dit door iemand anders invullen 

Ik vind niet dat de belastingdienst zich hoeft in te 

leven hoe iemand zich "voelt", het moet 'n objectieve 

tekst blijven. 'n belastingbrief is altijd persoonlijk gericht! 
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Versie B 

Resp. 

nr. 

Vraag 9 

Geef aan welke woorden of zinnen u eventueel 

niet begrijpt 

Vraag 12 

Geef aan waardoor u zich wel of niet serieus 

genomen en/of begrepen voelt 

Vraag 14 

Geef aan waardoor u zich wel of niet 

persoonlijk benaderd voelt 

3 

teksten zijn meestal niet zo makkelijk te lezen, 

maar omdat ik al jaren hier een - hobby - aan 

heb, valt het nog wel mee 

daar ik al jaren buitengewone lasten opvoer, lig ik 

vaak met de dienst in de clinch, het ene jaar wordt 

een post geaccepteerd door de ene anbtenaar, het 

jaar daaop wordt die post door volgende ambtenaar 

weer even vrolijk geweigerd  

5 

Ik moest '1. waarom deze brochure?'wel even 2x 

lezen, maar de materie van de belastingdienst is 

enerzijds altijd een beetje taai en anderzijds is er 

bij mij een druk om het echt goed te willen 

begrijpen, dus dan maar 2x lezen voor de 

zekerheid. Ligt dus niet persé aan formulering, 

want die vindt ik wel helder. 

Omdat de balstingdienst wel een 

tegemoetkomingsregeling heeft voor de mensen met 

lage inkomens die anders geen aftrekpost 

buitengewone uitgave zouden kunnen opvoeren. 

3e alinea, dat men in bepaalde gevallen wel/ 

niet inn aanmerking komt voor een 

tegemoetkoming. 

9 

alinia 4De Belastingdienst stelt op basis van uw 

aangifte over 2005 vast of u in aanmerking komt 

voor een tegemoetkoming. Als dit het geval is, 

stort de Belastingdienst het bedrag op uw bank-

of girorekening. U hoeft hiervoor geen apart 

verzoek te doen.     

18 geen problemen 

Ik heb geen problemen met die de belastingdienst 

gebruikt. Het is een beetje ambtelijk, maar daar heb ik 

geen moeite mee. 

De tekst voldoet aan de vragen die ik heb. Ik 

vind de tekst duidelijk en begrijp waarover 

het gaat. 

24   

Ze proberen duidelijk te zijn het stukje 

oververvoerskosen vind ik wel duidelijk. ze spreken je aan met u 

27 

Bij het berekenen van uw extra vervoerskosten 

moet u wel rekening houden met deze 

vergoedingen. 

Het belastingvoordeel dat u door uw aftrekposten 

heeft, kan namelijk niet hoger zijn dan het bedrag dat 

u aan belasting betaalt. Om het belastingvoordeel dat 

u hierdoor mist te compenseren, 

Niet: Het kan zijn dat u door uw ziekte of 

handicap hoge vervoerskosten heeft. Kunt u 

aannemelijk maken dat uw vervoerskosten 

hoger uitvallen als gevolg van uw ziekte of 

handicap? 

29 niks 

Ik vind dat het juist goed geschreven is en dat je door 

rustig te lezen er wel uit moet kunnen komen. 

Verder in de tekst ben je goed en eerlijk 

aangesproken. Hier onder voel ik mij wel zelf 

aangesproken. Het kan zijn dat u door uw 

ziekte of handicap hoge vervoerskosten 

heeft. Kunt u aannemelijk maken dat uw 

vervoerskosten hoger uitvallen als gevolg van 

uw ziekte of handicap? Dan kunt u uw extra 

vervoerskosten meetellen 

32   

Het is zakelijk en feitelijk geformuleerd, maar dat lijkt 

me ook juist. Emotie (empathie)verwacht ik niet van 

de BD 

Ik destilleer zelf de voor mij relevante info; 

dat maakt ook of de tekst goed wegleest of 

niet. 

35 

Er wordt gesproken over extra vervoerkosten en 

over vervoerkosten die door ziekte hoger 

uitvallen. Vervoerkosten vallen altijd hoger uit als 

men ziek is of invalide. Er staat onvoldoende 

vermeld over de voorwaarden. Daarvoor is weer 

een Belastingalmanak nodig! 

Over de gehele linie is de informatie over dit 

onderwerp nogal kortaf.   

37 

het vervoerskosten door ziekte of handicap 3.2.7 

in samenhang met het persoonsgebonden budget 

begrijp ik helemaal niet. 

Het is gewoon zoals de regels zijn, hoe jammer soms 

ook. 

Het invullen van een belastingformulier gaat 

niet om persoonlijke benadering. 

38 

Kunt u aannemelijk maken dat uw 

vervoerskosten hoger uitvallen als gevolg van uw 

ziekte of handicap? > hoger uitvallen t.o.v. wat? 

Ik wordt wel serieus genomen omdat ze de moeite 

doen om mij te inforemeren. De wijze waarop en de 

inhoud kan wel verbeterd worden. 

Het hoeft niet persoonlijk te zijn. Als ik maar 

de voor mij persoonlijk benodigde informatie 

krijg. 

48 

Ik begrijp de zinnen, maar sommige moet ik eerst 

een tweede keer lezen. 

Er is in het hele stuk geen enkele opmerking over het 

feit dat het hebben van een ziekte en/of het maken 

van kosten daaraan gerelateerd vervelend zou kunnen 

zijn. Het 'aannemelijk kunnen maken' van kosten is 

ook al zoiets. Bewijs eerst maar dat je iets hebt en 

anders fluit je maar naar je geld. Enig idee hoeveel 

extra werk een uitgebreide administratie voor een 

heel gezin met chronisch zieken met zich meebrengt 

en hoe ingewikkeld een aangifte invullen daarmee 

wordt?   
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55 geen problemen 

De toon is gewoon zakelijk en kan voor mensen met 

weinig taalgevoel moeilijk zijn. Zelf heb ik geen moeite 

met de taal van de belastingdienst. 

Als de tekst over je eigen situatie gaat dan 

kun je je aangesproken voelen. Dat is het 

geval als er 'u' in de zinnen staat. 

56 

 bij elke zin moet je denken wat de inhoud echt 

betekent.  

ik vind het algemene zinnen, zonder 

aanduiding wat ze nu bedoelen 

57     

Het kan zijn dat u door uw ziekte of handicap 

hoge vervoerskosten heeft. Kunt u 

aannemelijk maken dat uw vervoerskosten 

hoger uitvallen als gevolg van uw ziekte of 

handicap? Dan kunt u uw extra 

vervoerskosten meetellen. Het kan zijn dat u 

voor uw vervoerskosten recht heeft op 

vergoedingen. Bij het berekenen van uw 

extra vervoerskosten moet u wel rekening 

houden met deze vergoedingen. 

60 

ik begrijp de woorden/zinnen wel, maar niet 

iedereen denk ik     

64   Dit soort info heeft niets te maken met gevoelens Puur informatie 

 

Versie C 

Resp. 

nr. 

Vraag 9 

Geef aan welke woorden of zinnen u eventueel 

niet begrijpt 

Vraag 12 

Geef aan waardoor u zich wel of niet serieus 

genomen en/of begrepen voelt 

Vraag 14 

Geef aan waardoor u zich wel of niet 

persoonlijk benaderd voelt 

4 n.v.t.   

de tekst is persoonlijk genoeg (benoemen 

van de situaties waarin je kunt verkeren, 

mogelijkheid van extra kosten waar je geen 

invloed op hebt). Ik vind het wel nodig dat er 

een bepaalde zakelijke afstand blijft. dat 

gebeurt in deze tekst ook. Het gaat tenslotte 

om een belastingaangifte! Wel belangrijk dat 

men aan de belastingtelefoon 

inlevingsvermogen toont als er problemen of 

vragen zijn! 

6   

het is gewoon duidelijke uitleg van de situatie. Stap 

voor stap wordt uitgelegd wat je moet doen (bv als je 

voor 2006 in aanmerking voor die 

tegemoetkomingsregeling in aanmerking wilt komen, 

moet je dus over 2005 aangifte doen.) 

Het is een zakelijke tekst, geen liefdesbrief of 

zo. Dat zou ik ook niet prettig vinden. De 

zakelijkheid vind ik juist prettig voor deze 

tekst. 

7 

als je enigzins iets er van snapt dan is de brochure 

duidelijk, maar men moet nu eens een brochure 

maken en dan door een willikeurig patiënt laten 

lezen, en hoe gaan we om met visueel 

gehandicapten digid is niet voorhen toegankelijk 

men gat er in zijn algemeen heid van uit dat het 

duidelijke taal is, wel voor belansting deskundige 

maar niet altijd voor de gebruiker van de folder als hij 

al toegangkelijk is voor visueel gehandicapten, wnat 

de belasting levert niets digitaal en website is niet 

goed toegangkelijk we hebben niets aan pdf 

formulieren 

de tekst algemeen is te afstandelijk en als je 

in de materie zit is het duidelijk genoeg , 

maar je moet wel precies de punten komma s 

weten en dan de klemtoon goed uitspreken. 

17   

ik voel mij serieus genomen omdat de tekst kort en 

duidelijk is   

22   

Volgens mij gaat het om een zakelijk iets en niet over 

hoe ik me voel of als ik serieus genomen word. 

Kunt u, mag u, enz. = persoonlijk Maar teveel 

ruimte voor allerlei mensen: er kan sprake 

zijn van a, van b en van c 

25 

Kosten van vervoer naar een arts of ziekenhuis. 

Als je op ziekenbezoek gaat zijn ze onder 

bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Zoals het hier 

staat lijkt het of kosten voor ziekenbezoek ook 

aftrekbaar zijn. 

Dat kan niet, want een belastingdienst abtenaar is een 

werknemer en die kan zich niet voorstellen hoe de 

chronisch zieke patient zich voelt. 

In de tekst staat niet dat er voor chronisch 

zieken of 50% arbeidsongeschikten ook een 

aftrekpost is. Dat zou ik wel duidelijk 

aangegeven willen zien. 

28  ‘invalide’ Het blijft een algemene voorlichting 

33 

De zinnen op zich zijn niet moeilijk, maar de 

samenhang tussen de zinnen is niet altijd 

duidelijk. Het is wat kortaf, staccato. 

Er wordt stellig gezegd 'Als u voor deze 

tegemoetkoming in aanmerking komt, krijgt u het 

bedrag op uw bank-of girorekening gestort. U hoeft 

hiervoor niets te doen.' De persoon moet echter wel 

aangifte hebben gedaan, in twee opeenvolgende 

jaren! Dit kunnen mensen verkeerd interpreteren, net 

also je helemaal niets hoeft te doen (dus ook geen 

aangifte), omdat het geld vanzelf naar je toe komt.   

36 ambtelijke taal reacties via belastingtelefoon  
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40 

de inkomensafhankelijke bijdrage, 

persoonsgebonden aftrek 

Er is geen toelichting wat er wordt bedoelt met 

bepaalde woorde en/of zinnen. Het is veel te formeel 

en opgesteld hoe er door een belangmedewerker 

wordt gedacht."als persoonsgebonden aftrek"en "en 

"Hetbedrag dat u af mag trekken, kan namelijk niet 

hoger zijn dan het bedrag dat u aan belasting 

betaalt.Waarom moet ik aangifte doen over 2005 om 

voor deze regeling in aanmerking te komen? 

Omdat de Belastingdienst met geen 

voorbeelden komt dus geen moeite doet om 

zich in mijn situatie te verplaatsen. Ook het 

zinnetje "U loopt hierdoor belastingvoordeel 

mis" geeft mij het gevoel, ben ik nu zo dom!" 

61 

persoonsgebonden aftrek. aftrekbedrag 

tegemoetkomingsregeling 

Het kan zijn dat u ziektekosten of andere 

buitengewone uitgaven mag aftrekken. Als u echter 

weinig of geen belasting hoeft te betalen, heeft u hier 

weinig of geen voordeel van. Het bedrag dat u af mag 

trekken, kan namelijk niet hoger zijn dan het bedrag 

dat u aan belasting betaalt. U loopt hierdoor 

belastingvoordeel mis. Om dat te compenseren is er 

de tegemoetkomingsregeling buitengewone uitgaven. 

Dat wil zeggen dat u een bedrag krijgt als 

tegemoetkoming. 

Heeft u in 2006 uitgaven voor ziekte, 

invaliditeit, bevalling, adoptie, ouderdom of 

overlijden? Dan kan het zijn dat u recht heeft 

op aftrek van buitengewone uitgaven 

65   

Weliswaar kom ik niet in aanmerking voor 

vervoerskosten, maar ik merk het wel aan de 

informatieverstrekking van het aanvragen voor 

hulpmiddelen e.d. Ook de meerkosten van kleding en 

beddengoed e.d. wordt niet altijd duidelijk 

geformuleerd in de aangifteformulieren. 

Van de belastingdienst krijg je nooitpost 

thuisgestuurd over buitengewone uitgaven. 

Ik hoor wel eens iets in de diverse 

mailgroepen waar ik lid van ben. 

66 

Ziektekosten of andere buitengewone uitgaven 

kunt u aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Ik 

vind de zin formulering niet duidelijk. 

Als ze nu duidelijk aangeven wat onder buitengewone 

uitgaven valt met een aantal voor beelden. dit zegt 

veel meer. Men schrijft in de u vorm. 
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Bijlage 16 

Achtergrondvariabelen: correlatietabellen 

 

constructen 
Correlations 

  

Man/vrouw 
 
 

Hoogst 
afgeronde 
opleiding 

Leeftijd in 
categorieën 

 

deskundigheid Pearson Correlation ,002 -,150 -,001 

  Sig. (2-tailed) ,985 ,228 ,992 

  N 66 66 66 

functionaliteit Pearson Correlation ,084 -,107 -,129 

  Sig. (2-tailed) ,505 ,391 ,301 

  N 66 66 66 

begrijpelijkheid Pearson Correlation ,224 -,110 -,213 

  Sig. (2-tailed) ,070 ,378 ,086 

  N 66 66 66 

aantrekkelijkheid Pearson Correlation ,097 ,109 -,136 

  Sig. (2-tailed) ,438 ,382 ,276 

  N 66 66 66 

betrokkenheid Pearson Correlation -,078 ,007 -,163 

  Sig. (2-tailed) ,533 ,954 ,192 

  N 66 66 66 

persoonlijkheid Pearson Correlation ,035 ,088 -,094 

  Sig. (2-tailed) ,779 ,482 ,455 

  N 66 66 66 

 
Correlations 

 

Ik heb 
ervaring met 
aangifte doen 

 
 

Ik 
besteed 

mijn 
aangifte 

uit 

Ik ben op de 
hoogte van 

de 
aftrekpost 

 

Ik maak 
gebruik van 

de 
aftrekpost 

 

Ik ken de 
brochure 

 
 
 

Ik weet hoe 
ik aan de 
brochure 

kan komen 
 

De brochure 
heeft mij 

geholpen bij 
aangifte 

 

deskundigheid Pearson Correlation -,048 ,027 ,194 ,125 ,062 ,115 -,077 

  Sig. (2-tailed) ,700 ,827 ,118 ,347 ,620 ,469 ,628 

  N 66 66 66 59 66 42 42 

functionaliteit Pearson Correlation ,102 -,077 ,252(*) ,172 -,046 ,158 ,050 

  Sig. (2-tailed) ,414 ,536 ,041 ,193 ,712 ,317 ,755 

  N 66 66 66 59 66 42 42 

begrijpelijkheid Pearson Correlation ,077 -,110 ,053 ,217 -,096 ,287 ,119 

  Sig. (2-tailed) ,541 ,378 ,673 ,099 ,443 ,066 ,454 

  N 66 66 66 59 66 42 42 

aantrekkelijkheid Pearson Correlation -,159 ,060 -,012 ,117 -,042 ,109 ,075 

  Sig. (2-tailed) ,201 ,630 ,922 ,376 ,737 ,513 ,639 

  N 66 66 66 59 66 38 42 

betrokkenheid Pearson Correlation -,040 ,011 ,245(*) ,081 ,073 ,316(*) ,272 

  Sig. (2-tailed) ,752 ,933 ,048 ,542 ,558 ,041 ,082 

  N 66 66 66 59 66 42 42 

persoonlijkheid Pearson Correlation -,013 ,128 -,029 ,157 ,000 -,110 ,234 

  Sig. (2-tailed) ,919 ,304 ,820 ,236 1,000 ,486 ,137 

  N 66 66 66 59 66 42 42 
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Rapportcijfer 
 
Correlations 

  

Man/vrouw 
 
 

Hoogst 
afgeronde 
opleiding 

Leeftijd in 
categorieën 

 

Rapportcijfer tekst Pearson Correlation -,050 ,100 ,147 

  Sig. (2-tailed) ,688 ,424 ,237 

  N 66 66 66 

 
Correlations 

 

Formulering zinnen 
 
Correlations 

  

Man/ 
vrouw 

 

Hoogst 
afgeronde 
opleiding 

Leeftijd in 
categorieën 

 

Modern-ouderwets Pearson Correlation ,110 ,035 -,212 

  Sig. (2-tailed) ,378 ,778 ,088 

  N 66 66 66 

Moeilijk-makkelijk Pearson Correlation -,053 -,031 ,005 

  Sig. (2-tailed) ,674 ,804 ,968 

  N 66 66 66 

Stroef-soepel Pearson Correlation ,080 ,029 -,066 

  Sig. (2-tailed) ,521 ,815 ,597 

  N 66 66 66 

Beknopt-omslachtig Pearson Correlation ,268(*) ,088 -,263(*) 

  Sig. (2-tailed) ,029 ,485 ,033 

  N 66 66 66 

 
Correlations 

  

Ik heb ervaring 
met aangifte 

doen 
 

Ik besteed 
mijn aangifte 

uit 
 

Ik ben op de 
hoogte van de 

aftrekpost 
 

Ik maak 
gebruik van 

de aftrekpost 
 

Ik ken de 
brochure 

 
 

Ik weet hoe 
ik aan de 

brochure kan 
komen 

De brochure 
heeft mij 

geholpen bij 
aangifte 

Modern-ouderwets Pearson 
Correlation 

-,052 -,030 ,044 ,149 ,124 ,152 ,179 

  Sig. (2-tailed) ,676 ,809 ,727 ,260 ,320 ,224 ,255 

  N 66 66 66 59 66 66 42 

Moeilijk-makkelijk Pearson 
Correlation 

-,142 ,138 -,029 ,081 -,101 ,142 ,109 

  Sig. (2-tailed) ,256 ,271 ,819 ,544 ,418 ,256 ,491 

  N 66 66 66 59 66 66 42 

Stroef-soepel Pearson 
Correlation 

-,064 -,024 -,039 ,126 -,190 ,005 -,092 

  Sig. (2-tailed) ,610 ,847 ,756 ,340 ,127 ,970 ,564 

  N 66 66 66 59 66 66 42 

Beknopt-omslachtig Pearson 
Correlation 

,066 -,300(*) ,068 ,252 -,073 -,111 -,035 

  Sig. (2-tailed) ,598 ,014 ,588 ,054 ,561 ,375 ,825 

  N 66 66 66 59 66 66 42 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb ervaring 
met aangifte 

doen 
 

Ik besteed mijn 
aangifte uit 

 
 

Ik ben op de 
hoogte van de 

aftrekpost 
 

Ik maak 
gebruik van 

de 
aftrekpost 

Ik ken de 
brochure 

 
 

Ik weet hoe 
ik aan de 
brochure 

kan komen 

De brochure 
heeft mij 

geholpen bij 
aangifte 

Rapportcijfer 
tekst 

Pearson Correlation 
-,015 ,125 -,083 -,052 -,041 ,044 -,160 

  Sig. (2-tailed) ,905 ,317 ,510 ,694 ,745 ,726 ,311 

  N 66 66 66 59 66 66 42 
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Situaties 
 

Correlations 

  

man/vrouw 
 
 

Hoogst 
afgeronde 
opleiding 

leeftijd in 
categorieën 

 

situatie 1 (=onjuist) Pearson Correlation ,034 ,017 ,138 

  Sig. (2-tailed) ,784 ,893 ,268 

  N 66 66 66 

sitautie 2 (=juist) Pearson Correlation -,001 ,029 -,088 

  Sig. (2-tailed) ,993 ,818 ,482 

  N 66 66 66 

 
Correlations 

  

Ik heb 
ervaring met 
aangifte doen 

 

Ik besteed 
mijn aangifte 

uit 
 

Ik ben op de 
hoogte van de 

aftrekpost 
 

Ik maak 
gebruik van 

de aftrekpost 
 

Ik ken de 
brochure 

 
 

Ik weet hoe ik 
aan de 

brochure kan 
komen 

De brochure 
heeft mij 

geholpen bij 
aangifte 

situatie 1 
(=onjuist) 

Pearson 
Correlation 

-,084 ,130 -,264(*) -,075 ,167 ,171 -,143 

  Sig. (2-tailed) ,501 ,299 ,032 ,574 ,181 ,169 ,367 

  N 66 66 66 59 66 66 42 

sitautie 2 (=juist) Pearson 
Correlation 

,170 -,184 -,090 ,032 ,163 -,030 -,214 

  Sig. (2-tailed) ,173 ,139 ,471 ,808 ,190 ,811 ,173 

  N 66 66 66 59 66 66 42 

 

 
 

 


