
Flitspeiling 1- belastingspreekuren in de bibliotheek 
 
In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de 
openbare bibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Belastingdienst gaan samenwerken om 
mensen te helpen in hun contact met de e-overheid.  
In maart 2017 ondervroegen we het Biebpanel door middel van een flitspeiling wat ze van de 
dienstverlening op het gebied van belastingaangifte vonden.  
De uitkomsten landelijk gezien: ruim één op de tien leden van het totale BiebPanel denkt dat ze bij 
de Bibliotheek terecht kunnen voor hulp bij de belastingaangifte. We zien daarbij geen grote 
verschillen in subgroepen.  
 
Passend bij de Bibliotheek 
Iets meer dan de helft van de panelleden vindt hulp bij belastingaangifte passen bij de 
dienstverlening van de Bibliotheek. 65 plussers en lager opgeleiden vinden dit vaker passen dan 
jongeren en hoger opgeleiden. We zien meermaals terugkomen dat panelleden hulp bij 
belastingaangifte door de Bibliotheek wat ver vinden gaan, maar dat ze het geven van informatie 
hierover wel passend vinden.  
“Het lijkt me goed als de bibliotheek op deze manier haar dienstenaanbod verbreedt.” 
“Belastinghulp vind ik niet passen bij de bieb, info over waar je deze hulp kunt krijgen d.m.v. folder of 
flyer of iets dergelijks zou ik wel passend vinden.” 
“Bibliotheek hou je bij de essentie! Informatie over allerlei onderwerpen (dus ook over belasting): 
uitstekend. Maar ga niet verder dan dat.” 
 
Hulp bij andere overheidszaken 
Ook hulp bij andere overheidszaken past volgens een deel van de panelleden (ruim een derde) bij de 
Bibliotheek, maar wel minder dan hulp bij belastingaangifte. Panelleden van 35 jaar en ouder en 
hoger opgeleiden vinden dit relatief vaak passen. Lager opgeleiden geven bij deze vraag relatief vaak 
aan het niet te weten. Als gevraagd wordt bij welke andere gemeente- of overheidszaken de 
Bibliotheek hulp kan bieden, dan gaat dit vooral om ondersteuning bij het invullen van verschillende 
formulieren zoals het aanvragen van subsidies, toeslagen, uitkeringen en dergelijke.   
“Dit zijn diensten die ik niet perse verwacht van een bibliotheek, maar ik vind het wel mooi dat ze 
aangeboden worden vanuit maatschappelijke betrokkenheid.”  
“Belastingaangifte is zo algemeen dat ik de bibliotheek een heel geschikte openbare ruimte vind om 
hulp bij het invullen te bieden. Voor ondersteuning van vragen over andere overheidsverplichtingen 
zijn er volgens mij voldoende organisaties al beschikbaar. Bijvoorbeeld de gemeente zelf of een 
juridisch loket etc.” 
 
 
Gebruik belastingspreekuren 
Bijna drie kwart van de leden van het totale BiebPanel zou een buurman of buurvrouw die moeite 
heeft om de belastingaangifte in te vullen, wijzen op de Bibliotheek. Onder de panelleden is de 
interesse om zelf gebruik te maken van de belastingspreekuren minder hoog: ongeveer 85% heeft 
geen interesse, 6% overweegt er wel gebruik van te maken en 9% weet het nog niet. Mannen en 
hoger opgeleiden geven relatief vaak aan er geen gebruik van te willen maken omdat ze de 
belastingaangifte zelf doen. Lager opgeleiden worden vaker al geholpen door andere mensen of 
instanties.  
 
Belastingspreekuren Bibliotheek IJmond Noord Volgend jaar organiseren wij in samenwerking met 
Socius weer hulp bij het invullen van het belastingformulier. Tevens zijn wij bezig met de organisatie 
van hulp bij het invullen van andere belastingformulieren. We hopen dit na de zomer op te kunnen 
starten. Een aantal van u gaf aan dat de bibliotheek ook vooral aan jongeren moet denken als het 
gaat om hulp bij de belastingaangifte. Wij gaan hier volgend jaar rekening mee houden! 


