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ACHTERGROND

Beleidsdoelstelling
Het is belangrijk dat er alleen artikelen Nederland binnenkomen die 
voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, 
economie en milieu én dat er belastingen en accijnzen binnenkomen. 
Daarom gelden er regels voor internetaankopen bij buitenlandse 
winkels. Dit is met name van belang voor aankopen bij webwinkels 
buiten de EU. De Douane streeft ernaar dat consumenten de regels 
naleven die bepalen wat je wel en niet mag kopen (compliance). 

Communicatiedoelstelling
Communicatie moet ervoor zorgen dat internetaankopers weten dat er 
regels zijn bij online aankopen en dat zij deze regels opzoeken. 

Doelgroepen
De onderzoeksdoelgroep voor Internetaankopen is als volgt gedefinieerd: 
Nederlanders van 15 jaar en ouder die minimaal enkele keren per jaar een online 
bestelling doen, waarvan een deel ook bij webwinkels buiten de EU. In deze 
rapportage verwijzen we naar deze doelgroep als ‘internetaankopers’. Waar 
relevant wordt gekeken naar de verschillen tussen leeftijdsgroepen.

Meetperiode
De voormeting heeft plaatsgevonden in week 40 en 41, voorafgaand aan de start 
van de campagne in week 42. De campagne loopt nog door t/m week 50. De 
nameting heeft plaatsgevonden in week 46 en 47. Dit om zo dicht mogelijk op de 
grootste mediuminzet radio en zo veel mogelijk rekening te houden met de inzet 
op de digitale kanalen.

Er is ook een eerder campagne-effectonderzoek over het invoeren van 
internetaankopen van buiten de EU geweest in 2020. In dit huidige rapport 
worden deze metingen met elkaar vergeleken. 
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BESCHRIJVING VAN DE CAMPAGNE

Internetaankopen nemen, zeker in coronatijden, toe. Niet alleen bij Nederlandse webshops, maar ook bij buitenlandse. Meer 
dan de helft van deze aankopen wordt gedaan bij winkels buiten de EU. Het is belangrijk dat er alleen artikelen Nederland 
binnenkomen die voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu én dat er belastingen en 
accijnzen binnenkomen. Daarom gelden er regels voor internetaankopen bij buitenlandse winkels, met name voor aankopen bij 
winkels buiten de EU. De Douane biedt informatie over dit onderwerp aan op douane.nl/internetaankopen en attendeert 
internetaankopers hierop met een campagne.

De campagne is in lijn met de doorontwikkeling van het ‘Voor…’-concept van andere Belastingdienstcampagnes, dat inspeelt op 
het wederkerigheidsprincipe: de Douane biedt hulp, jij houdt je aan de regels. De Internetaankopen-campagne van 2021 
bestaat uit twee flights. Gedurende de eerste flight lag de focus op het informeren van internetaankopers over de aangepast 
regelgeving voor het invoeren van pakketjes buiten de Europese Unie (vanaf 1 juli 2021 vervalt de BTW vrijstelling voor 
aankopen onder de € 22 bij webwinkels buiten de EU). Voor de najaarscampagne ligt de focus op het communiceren van de 
regels voor de invoer van bepaalde producten van buiten de EU. De belangrijkste campagneboodschap is: ‘Bestelt / koopt u iets
online in een webshop buiten de Europese Unie? Check welke regels er gelden en wat je wel en niet mag invoeren.’

Gedurende de campagne zijn radio, online display en social ingezet om zoveel mogelijk internetaankopers te bereiken. 
Daarnaast wordt search ingezet om hen naar de website van de Belastingdienst / Douane door te verwijzen. 
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OVERZICHT VAN DE UITINGEN

UITINGEN

Om zo goed mogelijk de herkenning van de uitingen én de campagne te bepalen, zijn 
in het onderzoek de uitingen met een awarenessdoelstelling voorgelegd (standaard 
maximaal 6) die het meest representatief zijn voor de campagne. Deze uitingen ziet u 
op deze pagina. De social uitingen zijn samen aangeboden. 

Display: algemeen

Social

Display: flora en fauna Display: medicijnen RadioDisplay: namaakartikelen
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DOELSTELLINGEN EN KPI’s
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
CAMPAGNE-EFFECTEN

Bijna twee op de drie internetaankopers weten dat niet alles van buiten de EU zomaar 
ingevoerd mag worden, en de meesten weten dat producten van beschermde plant- en 
diersoorten niet ingevoerd mogen worden. 

We zien (nog) geen effecten op de doelstellingen, en op sommige punten zelfs een daling ten 
opzichte van de voormeting, naar het niveau van eind 2020. Het is niet duidelijk waarom de 
kennis ten tijde van de voormeting (begin oktober 2021) hoger ligt dan in de beide 
nametingen.

Zo is het aandeel internetaankopers dat weet dat niet alle producten van buiten de EU 
gewoon ingevoerd mogen worden gedaald na afloop van de campagne. De kennis over 
producten die belicht zijn in de Internetaankopen-campagne en niet altijd mogen worden 
ingevoerd is grotendeels gelijk gebleven ten opzichte van de vorige meting. Het aandeel 
internetaankopers dat weet dat producten van beschermde plant- en diersoorten niet altijd 
ingevoerd mogen worden is gedaald, ook al is dit nog steeds het hoogst. Ook is er geen 
verschil in gedrag geobserveerd tijdens de nameting. Na afloop van de campagne zeggen 
evenveel internetaankopers gebruik te hebben gemaakt van de virtuele assistent of de 
website van de Belastingdienst / Douane.

Het doel bij de virtuele assistent was een stijging ten opzichte van de campagneperiode 2020, 
het aantal vragen is echter ongeveer gelijk is gebleven in de campagneperiode. Bij de website 
zien we een stabiel aandeel dat de website gebruikt,  maar wel met een stijging in bezoeken 
tijdens de campagneperiode.

Er zijn wel duidelijke verschillen te zien in kennis en gebruik tussen de verschillende 
leeftijdsgroepen (ongeacht meetmoment). Internetaankopers van 46 jaar en ouder weten 
beter welke producten wel en niet ingevoerd mogen worden dan de jongere 
internetaankopers. 

Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de campagne nog niet helemaal 
afgerond was ten tijde van de nameting. 

HERKENNING EN ACTIVATIE

De totale herkenning van de campagne ligt rond het gemiddelde van 
Rijksoverheidscampagnes en de Belastingdienst. Ook alle individuele mediumtypen worden 
op benchmarkniveau herkend. Daarnaast zien we bij de spontane boodschapherinnering dat 
er ook andere campagnes worden herinnerd, zoals de campagne over extra kosten bij 
invoeren en de campagne van ACM ConsuWijzer over de gevaren van internetaankopen. 
Google search zorgt voor een groot deel van de kwalitatieve bezoeken aan de website tijdens 
de campagne. 

WAARDERING EN BOODSCHAPOVERDRACHT

De campagne behoort tot de hoogste 10% van alle gemeten Belastingdienstcampagnes als 
het gaat om geloofwaardigheid en opvallendheid. We zien echter ook dat de eerdere 
campagne in 2020 vaker een hoge waardering kreeg. Internetaankopers vinden dat de 
campagne van 2021 minder nieuwe informatie geeft en minder leuk is.  En ze vinden dat ze de 
campagne te vaak gezien/gehoord hebben. Een verklaring hiervoor kan zijn dat dit de vierde 
keer is dat de campagnebeelden worden gebruikt sinds 2019. Mogelijk kan ook de campagne 
van ACM hier invloed op hebben gehad. Wanneer we kijken naar de waardering van de 
individuele uitingen zien we dat deze allemaal op de Belastingdienstbenchmark scoren. 

AANBEVELINGEN
De campagne over internetaankopen loopt al meerdere jaren. Het kennisniveau over de 
regels en de bekendheid van de kanalen van de Douane blijven redelijk stabiel. De 
verschillende campagneflights hebben dus weinig tot geen effect, ondanks dat de 
herkenning en waardering van de campagne rond benchmarkniveau liggen. 
Om meer effect uit de campagne te halen is het aan te raden om de aanrakingen met de 
campagne goed aan te laten sluiten op de klantreis. Wanneer internetaankopers tijdens het 
oriënteren en bestellen op de hoogte worden gebracht is de kans groter dat dit tot actie 
leidt. Daarnaast zien we verschillen in kennis en gedrag bij jongere en oudere 
internetaankopers. Uit onderzoek van CBS blijkt dat 26- tot 45-jarigen vaker 
internetaankopen doen. Het kan daarom een overweging zijn om voor deze belangrijke 
doelgroep de uitingen specifieker te richten op het informeren over de regels rondom invoer 
van goederen waar deze doelgroep nog minder kennis over heeft, zoals planten, bloemen, 
groente en fruit. Daarnaast is het ook belangrijk om op de groep te richten waar de meeste 
fouten worden gemaakt.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
KENNIS DAT NIET ALLE PRODUCTEN VAN BUITEN DE EU MOGEN WORDEN INGEVOERD DAALT

TIJDLIJN: WELKE PRODUCTEN MOGEN NIET ALTIJD WORDEN INGEVOERD

CONCLUSIE: 
In het algemeen weten de meeste internetaankopers dat producten gemaakt van beschermde plant-
en diersoorten niet altijd ingevoerd mogen worden. Kennis over de invoerrechten omtrent 
namaakartikelen, medicijnen, planten, bloemen, groente en fruit is lager. Het aandeel 
internetaankopers dat weet dat niet alle producten van buiten de EU gewoon ingevoerd mogen 
worden is gedaald na afloop van de campagne naar het niveau van de nameting in 2020. Een mogelijke 
verklaring voor de hogere kennis ten tijde van de voormeting is dat er op dat moment veel nieuws is 
geweest over de veranderingen random de btw en dat dit ertoe heeft geleid dat men informatie heeft 
opgezocht over internetaankopen. De kennis over producten die belicht zijn in de Internetaankopen-
campagne en niet altijd mogen worden ingevoerd is grotendeels gelijk gebleven ten opzichte van de 
vorige meting. Het aandeel dat weet dat producten van beschermde plant- en diersoorten niet altijd 
ingevoerd mogen worden is gedaald. 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN (CONTEXT)
ER ZIJN GROTE VERSCHILLEN IN KENNIS TUSSEN DE VERSCHILLENDE PRODUCTEN

TIJDLIJN: WELKE PRODUCTEN MOGEN NIET ALTIJD WORDEN INGEVOERD

CONCLUSIE: 
Wanneer we kijken naar de verschillende producten die niet voorkwamen in de campagne zien we 
grote verschillen in kennis. In het algemeen weten internetaankopers het best dat verdovende 
middelen, wapens en beschermde plant- en diersoorten niet altijd ingevoerd mogen worden. We zien 
ook dat het aantal internetaankopers dat weet dat beschermde plant- en diersoorten niet altijd 
ingevoerd mogen worden is afgenomen na de campagne.
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – WETEN
ER IS GEEN EFFECT VAN DE CAMPAGNE BINNEN DE LEEFTIJDSGROEPEN, ER ZIJN ECHTER WEL VERSCHILLEN TUSSEN GROEPEN

LEEFTIJDSGROEPEN: WELKE PRODUCTEN MOGEN NIET ALTIJD INGEVOERD WORDEN

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 
Binnen de verschillende leeftijdsgroepen zien we geen effecten van de campagne op de kennis welke 
producten niet altijd ingevoerd mogen worden. We zien zelfs dat er bij de 15- tot 25-jarigen en 26-
tot 45-jarigen tijdens de voormeting meer kennis was over het invoeren van verschillende 
producten. Er zijn echter wel verschillen tussen de leeftijdsgroepen, waarbij we zien dat in het 
algemeen er meer kennis is over het invoeren van producten onder de oudere doelgroepen (46-
plussers) in vergelijking met de jongere doelgroepen (15- tot 45-jarigen).
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN 2
ÉÉN OP DE TIEN GEBRUIKT DE VIRTUELE ASSISTENT BIJ VRAGEN OVER BESTELLINGEN VAN BUITEN DE EU

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 
Meer dan één derde van de internetaankopers is bekend met de virtuele assistent op de website van 
de Belastingdienst. Eén op de tien maakt ook daadwerkelijk gebruik van de assistent. Het aandeel 
internetaankopers dat aangeeft gebruik te maken van de Virtuele Assistent is gelijk gebleven tussen 
de voor-en nameting. De eerste flight heeft geresulteerd in veel vragen aan de virtuele assistent. Ook 
in de tweede flight van 2021 ligt het aantal vragen aan de assistent hoger dan in de maanden zonder 
campagne, maar lager dan in de eerste flight. Daarnaast is het aantal gesprekken in oktober t/m 
december 2021 lager in vergelijking met de campagne van oktober t/m december 2020 (1197 versus 
1437). 
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN 1
GEBRUIKERSCIJFERS LATEN ZIEN DAT SOMMIGE INTERNETAANKOPERS DE WEBSITE TIJDENS DE CAMPAGNE VAKER GEBRUIKEN

CONCLUSIE: 
Een kwart van de internetaankopers gebruikt de website van de Belastingdienst / Douane om te 
checken of ze een bestelling in mogen voeren. Uit het campagne-effectonderzoek blijkt dat er niet 
meer internetaankopers zijn die op de website checken wat wel en niet ingevoerd mag worden, 
maar uit de gebruikscijfers blijkt dat sommige internetaankopers de website in de campagneperiode 
vaker gebruiken. Mogelijk ook om andere dingen te checken, zoals de bijkomende kosten bij 
bestellingen uit het buitenland. 

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)
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REALISATIE CAMPAGNEDOELSTELLINGEN – DOEN 1
JONGERE INTERNETAANKOPERS MAKEN VAKER GEBRUIK VAN DE VIRTUELE ASSISTENT OF DE WEBSITE VAN DE 
BELASTINGDIENST/DOUANE

+ / - significant vs. voormeting (95% betrouwbaarheidsinterval)

CONCLUSIE: 
We zien opnieuw dat er verschillen zijn tussen de leeftijdsgroepen, waarbij de leeftijdsgroep van 26-
45 jaar vaker gebruik maakt van de Virtuele Assistent of de website van de Belastingdienst / Douane 
in vergelijking met oudere groepen. Ook zien we dat de 55-plussers minder gebruik maken van de 
mogelijkheden in vergelijking met alle andere leeftijdsgroepen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 
25- tot 45-jarigen het vaakst internetaankopen doen. Zij hebben dus mogelijk ook vaker aanleiding 
gehad om informatie over het invoeren op te zoeken.
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HERINNERING

CAMPAGNE EN NIEUWSHERINNERING SPONTANE BOODSCHAPHERINNERING

“Dat de spullen gecontroleerd kunnen worden en dat je voordat je iets mee neemt of koopt 
na moet gaan of dit mag.”

“Dat je niet alles mag invoeren, voorkom teleurstellingen en check de website.”

“Je kunt op de website van de douane gemakkelijk checken wat de regels voor het invoeren 
van goederen zijn.”

“Er zijn nieuwe btw regels en nieuwe invoerrechten. Je kunt controleren of je invoerrechten 
moet betalen.”

“Dat je extra moet betalen na 1 juli.”

“Wees voorzichtig met aankopen buitenland.”

Boodschapherinnering: Vertel wat de campagne je duidelijk probeert te maken. Vertel dit zoals je dat ook aan 
een vriend, familielid of bekende zou doen.

CONCLUSIE
Na zowel de eerste als de tweede campagneflight in 2021 herinnert één op de vijf mensen zich een 
campagne over het doen van online aankopen buiten de EU. Dit is iets minder dan eind 2020. 
Daarnaast herinnert ongeveer een kwart zich een nieuwsbericht over dit onderwerp. Mogelijk is een 
deel van de nieuwsberichten de PR-inzet. Bij de spontane herinnering van de boodschap zien we dat 
ook de boodschap van de eerste flight over extra kosten wordt genoemd, evenals de campagne van 
ACM ConsuWijzer over de gevaren van internetaankopen. Verschillende vormen en bronnen van 
communicatie kunnen dus van invloed zijn geweest op de resultaten op de doelstellingen.
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HERKENNING

HERKENNING

CONCLUSIE
De totale herkenning van de campagne ligt rond het gemiddelde van Rijksoverheidscampagnes 
zonder de inzet van televisie, maar onder de benchmark van de Belastingdienst. Alle individuele 
mediumtypen worden op benchmarkniveau herkend.
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WAARDERING

CAMPAGNE MEDIUM EN UITINGEN

CONCLUSIE
De campagne behoort tot de hoogste 10% van alle gemeten Belastingdienstcampagnes als het gaat 
om geloofwaardigheid en opvallendheid. We zien echter ook dat de eerdere campagne in 2020 vaker 
een hoge waardering krijgt. Vergeleken met de campagne van 2020 wordt de huidige flight door 
internetaankopers gezien als minder leuk en geloofwaardig, ook geeft het minder nieuwe informatie. 
Daarnaast wordt aangegeven dat ze de campagne te vaak gezien/gehoord hebben. Mogelijk is er 
sprake van enige ‘wear out’.
Wanneer we kijken naar de waardering van de verschillende media en uitingen zien we dat deze 
allemaal op benchmark scoren. 
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BOODSCHAPOVERDRACHT

CONCLUSIE: 
Het is gelukt om de boodschap dat niet alle producten van buiten de EU ingevoerd mogen worden 
duidelijk te maken aan internetaankopers. 
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ACTIVATIE
SEARCH ZORGT VOOR VEEL KWALITATIEVE BEZOEKEN AAN DE WEBSITE

CONCLUSIE
Evenals in 2020 zorgt Google search voor een groot deel van de bezoeken aan de website. Bezoekers 
die via Google komen zijn verantwoordelijk voor de meest kwalitatieve bezoeken. De bezoekers 
afkomstig van Google spenderen gemiddeld de meeste tijd op de website en verlaten deze minder 
snel nadat zij op de landingspagina zijn gekomen. Ook voeren zij  meer acties uit zoals naar 
tabbladen gaan of hulp vragen van de virtuele assistent. Daarnaast zorgt Snapchat voor veel 
webverkeer, maar deze bezoeken zijn van kortere duur en de bounce ratio ligt hoog. Vergeleken met 
de campagne van 2020 heeft de online campagne-inzet meer bezoeken opgeleverd aan 
(verschillende pagina’s van) de website douane.nl/internetaankopen: bijna 133.000 ten opzichte van 
ruim 86.000. De gemiddelde bezoekduur ligt wel lager (1 minuut en 20 seconden tegenover 2 
minuten en 14 seconden). 
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ONDERZOEKSVERANTWOORDING

METHODE, STEEKPROEF & WEGING
In dit onderzoek is er sprake van een onderzoeksopzet met een voor- en nameting die 
bestaan uit onafhankelijke steekproeven  onder het algemeen publiek (N=532 en N=581) 
om ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen vast te stellen. 
De data zijn voor zowel de voor- als nameting(en) gewogen naar de Gouden Standaard
op de kenmerken geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en Nielsen regio. 

De selectiecriteria voor het onderzoek waren: 15-99 jaar, doet minimaal 1 keer per jaar 
een online aankoop waarvan weleens een aankoop van buiten de EU. In het onderzoek 
wordt er een vergelijking gemaakt met de 2020 meting. De leeftijd van doelgroep in de 
2020 meting is 18+ in vergelijking met 15+ in de huidige meting. We zagen echter dat dit 
geen verschillen opleverde bij correctie op leeftijd. 
Voor een vergelijking tussen leeftijdsgroepen is er voor elke groep minimaal n=100 
geworven, deze vergelijkingen zijn terug te vinden in de tabellen.

SIGNIFICANTIES & BENCHMARKS
Om te kunnen constateren of de ontwikkelingen rond de campagnedoelstellingen niet 
op toeval berusten hebben we significantietoetsen uitgevoerd tussen de voor- en 
nameting onder internetaankopers. Een verschil met een overschrijdingskans van p<0.05 
(95% betrouwbaarheidsinterval) wordt als significant beschouwd. De benchmarks in dit 
rapport vormen het gemiddelde van de onderzochte Rijksoverheidcampagnes die vanaf 
2019 zijn uitgevoerd. 

Door de uitkomsten van de huidige campagne af te zetten tegen de benchmark wordt 
het mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek in het juiste perspectief te zetten. 
Uitschieters worden in dit rapport gemarkeerd met een rode of groene kleur. Dit 
betekent dat een score (resp.) tot de 10% hoogste of laagste scores behoort van alle 
Belastingdienst- of Rijksoverheidscampagnes die vanaf 2019 zijn gemeten. Voor de 
herkenning van tv en radio wordt gecorrigeerd voor het mediumbereik (1+) en 
vervolgens getoetst of deze significant (95% betrouwbaarheid) verschilt van de 
betreffende norm. De norm voor tv is 82% van het mediumbereik en voor radio is dit 
63% van het mediumbereik.
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BEGRIPPENLIJST

Bereik (netto bereik) 
Het percentage kijkers, luisteraars of bezoekers dat minimaal één keer (voor een bepaalde tijd naar) een zender/programma/campagne/website heeft gekeken, geluisterd of bezocht. 
Bereik is uit te drukken in een percentage of in een absoluut aantal kijkers, luisteraars of bezoekers. Naast 1+ bereik kan ook 2+ bereik (het aantal personen dat minimaal twee keer in 
aanraking is gekomen met de campagne), 3+, etc. van een campagne worden berekend.

Click-Through-Ratio (CTR)
De doorklikratio  uitgedrukt in procenten. De doorklikratio geeft de verhouding weer van het aantal mensen dat een advertentie of zoekmachine resultaat ziet en het aantal mensen dat 
ook daadwerkelijk naar de website doorklikt.

GRP (Gross Rating Point) en Gemiddelde contactfrequentie (GCF)
1 GRP staat voor één reclamecontact met één procent van de doelgroep, met andere woorden: 1 GRP is één procent kijk- of luisterdichtheid binnen de doelgroep. GRP’s kunnen 
berekend worden door het netto bereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie. De Gemiddelde Contact Frequentie van een televisie-, radio- of digital campagne is 
het aantal keer dat een bereikte kijker/luisteraar de spot gemiddeld heeft gezien/gehoord. De Gemiddelde Contact Frequentie is te berekenen door de ingezette GRP’s (ofwel bruto 
bereik) te delen door het netto campagnebereik (in %).

Impressie
Een impressie staat voor één opgevraagde webpagina of één bekeken digital uiting (op basis van opgevraagde pagina’s). Het aantal impressies van een campagne is te berekenen door 
het absolute campagnebereik te vermenigvuldigen met de Gemiddelde Contact Frequentie. 
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