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Introductie 
MijnOverheid
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Trends en ontwikkelingen

De burger:

• is steeds actiever op internet, digitaal zaken kunnen doen met de overheid 
wordt de norm

• verwacht dat de overheid als een geheel optreedt: geen aparte loketten

• verwacht dat de overheid onderling informatie uitwisselt waar mogelijk: 
breed gebruik van basisregistraties

Door de overheid vertaald in o.a.:

• Agenda Digitale Overheid (Juli 2018, 2019, 2020: 7 ministeries, VNG)

• Wet Digitale Overheid, 18 juli 2022 in werking.

• Adviesrapport Maak Waar, functioneren overheid i.r.t. digitalisering 
samenleving. (Plasterk, april 2017)

• VNG Digitale Agenda Gemeenten 2024



1. We investeren in innovatie

2. Beschermen van grondrechten en publieke waarden

3. Toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen

4. Onze dienstverlening maken we persoonlijker

5. Klaar voor de toekomst

NL DIGIbeter – Agenda Digitale Overheid

www.digitaleoverheid.nl/NLDIGIbeter



Ad. Punt 3:
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Lopende 
Zaken

Persoonlijke 
Gegevens

Berichten 
box
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• Publieke of Publiekrechtelijke taak en mag BSN gebruiken

• Rijksoverheid

• Gemeenten

• Waterschappen

• (Belasting)samenwerkingen, W&I-dienst, RUD of GGD

• Pensioenfondsen / Zorgverzekeraars

• Verwerkersovereenkomst

(Vastleggen hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens)

» Organisatie – Logius

» Organisatie – Intermediair

Voorwaarden om aan te sluiten

Logius, dienst digitale overheid13



Wie hebben een account?

1. Een MijnOverheid account wordt automatisch aangemaakt voor 
iedereen die 

a. 14 jaar of ouder is

b. beschikt over een BSN;

c. in Nederland woont of de Nederlandse nationaliteit heeft

2. Account MO kan niet worden opgezegd

3. Toegang: na inloggen met DigiD

4. De gebruiker geeft aan van welke organisaties hij berichten wil 
ontvangen (vinkjes in ‘instellingen’)

Logius, dienst digitale overheid14



Welke berichten mogen verstuurd worden?

Alle persoonlijke berichten die nu per papieren post naar burgers worden 
verstuurd. Ook berichten met rechtsgevolgen, zoals beschikkingen. 

Toeslagen en inkomstenbelasting (Belastingdienst) 
Lokale belastingen, Vergunningsaanvragen (Gemeenten) 
Herinnering verlopen paspoort en rijbewijs (Gemeenten) 
WOZ beschikking/bezwaar, uitkeringsspecificaties 
Betaalspecificaties WW, AW, ZW (UWV) 
Jaaropgaven AOW (SVB) 
Herinnering APK (RDW) 
Uniform Pensioen Overzicht
Sociaal Domein voor werk inkomen, ondersteuning

» Ongevraagde berichten voor commerciële, ideële of charitatieve 
doeleinden zijn niet toegestaan. 

Logius, dienst digitale overheid15



Doorbelastingsmodel ingevoerd per 1 jan 2018

Stand van zaken 
24 februari 2022

Kosten voor 
Overheidsorganisaties
Vanaf 999 berichten

Kosten voor organisaties 
met publiekr. taak
Vanaf 999 berichten

Gebruik BB Voorschottarief

2018 0,454 euro

2019  0,44 euro

2020  0,40 euro

2021  0,48 euro

2022 0,32 euro

Prijs def.
2018 0,38 euro

2019  0,44 euro

2020 0,49 euro

2021  ntb

Voorschottarief
Idem

2021 0,32 euro

2022 0,32 euro

Aansluiten PG Offerte Offerte

Gebruik LZ Vooralsnog geen kosten Vooralsnog geen kosten

Implementatie • Tijd en inzet van medewerkers bij
aansluitproces

• Aanpassingen aan processen en systemen,
w.o. aanschaf van adapter-Digikoppeling

• Kosten voor het inschakelen van een leverancier
om de aansluiting te realiseren en eventuele       

aanpassingen aan systemen.
11 februari 2022



Toepassingsvoorbeelden

Belastingdienst:
• Toeslagen
• Inkomstenbelasting

UWV:
• Betaalspecificaties WW, AW, ZW

SVB:
• Jaaropgaven AOW
• Boetebedragen

RDW:
• Herinnering APK

Pensioenfondsen:
• Wettelijk verplichte communicatie zoals 

Pensioen 1-2-3, Uniform Pensioen 
Overzicht

Duo:
• Inzage diploma register

CIZ:
• Statusupdate indicatiestelling

Kadaster
• Mededelingen rond mutaties inschrijving 

eigendom

CJIB :
• Overzicht opstaande zaken
• Herinneringsbrief

CIBG:
• Communicatie registers (BIG, Donor etc)

Gemeenten/Waterschappen/BS:
• Belasting, Reminder verloop paspoort/rijbew.
• WOZ inzage/beschikking/bezwaar
• Uitkeringsspecificaties
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Werking berichtenbox

Burger
BSN/DigID

4. Leest

MijnOverheid
Berichtenbox

Overheid
OIN/PKIO

E-mail

6. Leest

2. Bericht

3. Notificatie

5. Logt in

Opvragen 
geabonneerden

1. BSN

Controleren of een burger een actieve 
Berichtenbox heeft en zich heeft 
geabonneerd op uw organisatie.

Digikoppeling



Berichtenbox
Overheid:
• Elektronische post wordt verstuurd op BSN:

• (Persoonlijk) berichttekst
• Persoonlijke bijlage (max 2, max 500 kb in totaal)
• Algemene bijlage (max 3, max 2Mb)
• Link naar eigen omgeving (Single Sign On)

• Gegarandeerde aflevering (in tegenstelling tot e-mail)

Burger: 
• Berichten van de overheid ontvangen in een veilige omgeving, via 

web of app
• Archief voor ontvangen berichten
• Inloggen met DigiD
• Extra service: e-mailnotificatie bij nieuw bericht in BB

herinneringsnotificatie (instelbaar; als wens gebruiker)

11 februari 2022
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Voordelen ten opzichte van e-mail

• De Berichtenbox kan als formeel alternatief voor fysieke post 
worden gebruikt, zelfs voor berichten met rechtsgevolgen.

• De Berichtenbox werkt op basis van het BSN, dat uniek en 
langdurig gekoppeld is aan de burger, terwijl e-mailadressen snel 
wisselen.

• Naar de Berichtenbox verstuurde berichten hebben een 
gegarandeerde en aantoonbare aflevering. E-mail niet.

• De Berichtenbox garandeert een veilig communicatieverkeer 
tussen de dienstaanbieder, de Berichtenbox en de burger. 
E-mail niet.
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Van 
wet EBV-
belastingdienst 2015

naar 
wet EBV-
belastingdienst 2020

En EBV-2023





Wet EBV 2015

In het kort: 

• De Wet EBV is ingegaan op 1 november 2015 en voorziet in een wettelijke basis 
MijnOverheid.

• Iedereen vanaf 14 jaar die Nederlander is of in Nederland woont, heeft een 
MijnOverheid-account toegewezen gekregen. 

• De Belastingdienst voert (nu nog) verplicht elektronisch berichtverkeer. Burgers 
werden hierover geïnformeerd via een landelijke communicatiecampagne. 

• Het voornemen was: nieuwe berichtenstromen van de Belastingdienst worden 
tenminste twee jaar lang afgeleverd op basis van en/en (post en digitaal).

• Mensen die hulp nodig hebben worden ondersteund.
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Wet EBV 2020
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Wat doet de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer?

- Burgers en bedrijven kunnen hun zaken met de overheid digitaal afhandelen. Zij krijgen daarmee het 
recht om officiële berichten digitaal aan de overheid te zenden. 

- Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid. De wet geeft burgers en 
bedrijven de keuze tussen papier of digitaal.

Verbeteringen voor burgers
Er komt een zorgplicht voor ondersteuning bij alle communicatie met de overheid (ook niet elektronisch). 

Berichten áán de overheid
Wanneer het gaat om berichten áán de overheid regelt de wet de volgende zaken:
• Recht op het elektronisch inzenden van een bericht in het kader van een formele (wettelijk geregelde) 

procedure.
• Verplichte ontvangstbevestiging van een elektronisch bericht aan de overheid. Hierdoor is een burger 

er zeker van dat de verzending is gelukt en heeft hij hiervan bewijs.
• Recht op afschrift van een webformulier. Nu kunnen burgers vaak niet meer nagaan wat ze hebben 

ingevuld. Dat verzwakt hun positie wanneer er hierover discussie ontstaat.
• Verbod op niet-verplichte gegevens afdwingen in een webformulier. Nu is het voltooien van een 

elektronische aanvraag vaak alleen mogelijk indien ook antwoord wordt gegeven op vragen die niet 
nodig zijn voor de aanvraag.

• Verlengde indieningstermijn bij storing. Daarmee wordt voorkomen dat een burger buiten zijn schuld 
een termijn overschrijdt.

Wet EBV 1 januari 2023
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Bij berichten van de overheid in een berichtenbox

• Verplichte notificatie bij plaatsing van een bericht in een berichtenbox. Nu is het sturen 
van een notificatie niet verplicht. 

• Opnemen van essentiële informatie in een notificatie. Sommige berichten vereisen dat 
binnen een bepaalde termijn wordt gereageerd omdat anders sancties volgen. De 
notificatie moet  informatie geven over de rechtsgevolgen van het bericht en de 
reactietermijn.

• Langs andere weg contact opnemen als een notificatie niet kan worden bezorgd. Als een 
e-mailadres wijzigt en iemand vergeet dit bij de berichtenbox te registreren, dan 
ontvangt hij geen notificaties meer. Als hierdoor berichten worden gemist, kan dit 
ernstige gevolgen hebben. De overheid spant zich in om een nieuw adres te krijgen. 

• Bewijslast rond de ontvangst en de verzending met een berichtenbox berust bij het 
bestuurorgaan; de burger krijgt recht op afschrift van de loggegevens. Dit versterkt de 
positie van de burger bij een conflict over de vraag of een bericht wel of niet verstuurd is.

Wet EBV 1 januari 2023



Bieden hulp bij uitzonderingen…..

11 februari 2022
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Niet
willen

Niet 
mogen

Niet 
kunnen

…..en we gaan door.



JURIDISCHE STATUS

MijnOverheid Berichtenbox : uitstapje …

24/2/22



Juridische status Berichtverzending

• Afgeleverde post in de Berichtenbox wordt 
beschouwd als “verstrekt”

• Post in de Berichtenbox heeft dezelfde juridische 
waarde als papieren post

• De Berichtenbox kan gebruikt worden als formeel 
alternatief voor fysieke post - inclusief berichten 
met rechtsgevolgen. 

11 februari 2022

EN:

• de Berichtenbox voldoet aan de zorgvuldigheidseisen die de 
AWB/Wet Elektronisch Bestuurlijk Verkeer stelt aan elektronische 
communicatie.

• er is een afleverbevestiging beschikbaar van alle afgeleverde 
berichten in de Berichtenbox (juridische status, verplichting voor 
termijnen); track/trace uit logging i.g.v. geschillen.

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjP1tfBh7zkAhWLIlAKHcYwCRwQjRx6BAgBEAQ&url=https://radar.avrotros.nl/testpanel/uitslagen/item/slechts-10-doet-nog-wekelijks-een-brief-op-de-post/&psig=AOvVaw0Pta7YcX3js7AQ5paW2mDI&ust=1567854500391981


Status

VOOR DE AFNEMER:

• Aangeleverd bericht succesvol in de Berichtenbox van burger 
geplaatst? Afnemer ontvangt als bewijs afleverbevestiging.

• Afleverbevestiging is bewijs voor afnemer dat het bericht officieel is 
“verstrekt” 

VOOR DE BURGER:

• Burger ontvangt, na registratie e-mailadres, e-mailnotificatie bij nieuw 
bericht in Berichtenbox of statuswijziging in Lopende Zaken. Mogelijk: 
herhaalnotificatie na 3 weken.

• Verzending van e-mail-notificatie is een service en wordt niet 
gegarandeerd. Met gebounce-de e-mailnotificaties wordt vooralsnog 
niets gedaan.

• E-mail-notificatie heeft geen juridische status: burger kan zich niet 
beroepen op niet-ontvangen

11 februari 2022



Stand van Zaken: 
gebruik in cijfers
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STAND 
VAN ZAKEN

MijnOverheid
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Aantal actieve accounts MijnOverheid



Raadplegen persoonlijke gegevens
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Lopende 
Zaken

Persoonlijke 
Gegevens

Berichtenbox
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E-mail Notificatie

Logius, dienst digitale overheid42

7% wil geen
e-mail 

notificatie
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Samenwerken met ICT leveranciers 

https://logius.nl/diensten/mijnoverheid/ict-leveranciers



MijnOverheid 
Berichtenbox-app
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Berichtenbox-app

47

4,5





Berichtenbox-app 2.0

49

• App2App (inloggen alleen in combinatie met de DigiD-app)

• Accepteren nieuwe organisaties 

• Nieuwe look and feel (in lijn met MijnOverheid)

• Technisch vernieuwd (migratie naar nieuw ontwikkelplatform)
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Openen berichten MO-app vs MO-web
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MijnOverheid 
ontwikkeling
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Nu: Pilot MG-app
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Productontwikkeling: longlist 2022 e.v.
Berichtenbox

• Berichten met bezorgbevestiging

Persoonlijke/Mijn Gegevens

• Eigen app

• Delen gegevens (WoCo pilot)

• Inzage en correctie

• Module contactgegevens

Gebruikersonderzoek

• Periodiek gebruikersonderzoek

• Verbeteren Usability

Account lifecycle management

• Account lifecycle management Strategie 

Doorontwikkeling

• Federatief Berichtenstelsel

• Berichtenbox Burgers en Ondernemers

• Bekendmakingen in MO

• Life events als persoonlijke ingang

Kanalenstrategie en verbetering 
notificatie

• Kanalenstrategie

• Verbetering notificatiefunctie

• Attenderingsdienst
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Speerpunten MijnOverheid

57 11 februari 2022

 Gebruikersperspectief centraal

 Aandacht voor gebruiksgemak

 Hulp aan minder digitaal vaardigen



GEBRUIKERSPERSPECTIEF 
CENTRAAL
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Agile werkwijze; Logius werkt SAFe
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• Met maatschappelijke 
organisaties

• Ontwikkelingen, 
verbeteringen vanuit het 
perspectief van hun 
achterban

• Mee testen met UX 
onderzoek

Burgerpanel MijnOverheid en DigiD

61 11 februari 2022



• MijnOverheid Klantreizen

• Continu Burgeronderzoek

• Klanttevredenheidsmonitor vanuit het Servicecentrum: 
dagelijks tientallen reviews van burgers binnen over de 
dienstverlening van o.a. MijnOverheid.

• Metingen van gebruikerservaringen op het gehele portaal

Meer initiatieven
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AANDACHT VOOR 
GEBRUIKSGEMAK

Logius, dienst digitale overheid64



Opdracht 1 – Eerste indruk landingspagina (above fold)
MijnOverheid 

6 februari 2019

1. Iedereen zag de knop om in te loggen, en wilde er 

eigenlijk direct op klikken.

“Ik weet waar ik voor kom.”

Het scherm is voor de meesten herkenbaar als een 

overheidssite.  Eén respondent wil alles wel bekijken 

(ook de video). De rest wil gewoon inloggen.

Over het algemeen vindt men het scherm te druk.

Aanbeveling: 

Overweeg een scherm met de nadruk op essentie. 

Creëer een verwachting.



Opdracht 1 – Eerste indruk landingspagina (below fold 1)
Mijn Overheid 

6 februari 2019

2 Geen idee, geen interesse

“Geen idee wat dit is…”

De respondenten hebben geen idee wat dit is en gaan 

er snel aan voorbij.

Als dit een alternatieve inlogmogelijkheid is, biedt deze 

dan aan als inlogmogelijkheid: nevenstaand aan digid

3 Biedt weinig tot geen meerwaarde

Mijn vraag staat toch er nooit bij

Veelgestelde vragen worden niet gelezen. Ze zijn te 

vaak gebruikt als ‘goedpraters’ voor gebreken in het 

portaal en die ervaring heeft dit item tot non-

functionaliteit gemaakt.

Overweeg (ontwerp) functionaliteit die ondersteuning 

biedt op de plek waar dat nodig geacht wordt. 
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HULP AAN MINDER 
DIGITAAL VAARDIGEN

Logius, dienst digitale overheid69
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Steffie – activatieproces eenvoudig uitgelegd

71



Bibliotheken – Digisterker en Klik&Tik
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Aan de slag!

Groepjes van 3-4 personen met soortgelijke organisaties:

I. Welke berichtstromen vanuit jouw organisatie kunnen via 
MijnOverheid?

II. Welke stappen ga je als eerste zetten?

III.Welke risico’s zie je in het traject?
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