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1  Vraagstelling en onderzoeksaanpak 

1.1 Uitvoering van wet- en regelgeving kent bijwerkingen 
Wetgeving is een van de beleidsinstrumenten waarmee de overheid burgers en 
bedrijven wil bewegen tot maatschappelijk gewenst gedrag. Bij de uitvoering in 
de dagelijkse praktijk treden naast de beoogde effecten van wetten en regels 
echter ook neveneffecten op. Deze ‘bijwerkingen’ kunnen bijvoorbeeld 
betrekking hebben op het milieu, de marktwerking, de uitvoerbaarheid binnen de 
overheid of op kosten voor het bedrijfsleven. Het is daarom van belang dat bij het 
ontwerpen van wet- en regelgeving deze kwaliteitsaspecten van wet- en 
regelgeving in kaart worden gebracht. De Nederlandse overheid maakt daarbij 
gebruik van diverse ex ante toetsen zoals de milieutoets, de uitvoerbaarheids- en 
handhaafbaarheidstoets en de bedrijfseffectentoets. 
Een van de bijwerkingen van de uitvoering van wet- en regelgeving zijn 
administratieve lasten voor bedrijven1. Deze administratieve lasten zijn de kosten 
die bedrijven moeten maken om wettelijk verplichte gegevens te kunnen leveren 
aan verschillende overheidsinstanties. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om enquêtes, 
meldingen of belastingaangiften. De administratieve lasten vormen een rem voor 
de economische groei in het algemeen en drukken daarnaast onevenredig zwaar 
op kleinere bedrijven (Nijsen, 2003). 
Met het in dit proefschrift beschreven onderzoek wil ik inzicht geven in factoren 
die van invloed zijn op (merkbare vermindering van de) administratieve lasten 
van bedrijven. In het bijzonder ga ik daarbij in op de elektronische aanlevering 
van gegevens van bedrijven aan de overheid en de wettelijke verplichtstelling 
daarvan. Met dit onderzoek wil ik bijdragen aan een inhoudelijk betere discussie 
over dit actuele uitvoeringsaspect van beleid en wet- en regelgeving. Daarbij 
tracht ik met dit onderzoek een aantal concrete handvatten te bieden die kunnen 
bijdragen aan effectiever beleid en wet- en regelgeving op dit terrein. 
 
Dat administratieve lasten een uitvoeringsprobleem vormen van wet- en 
regelgeving wordt inmiddels algemeen erkend. Vanaf 2003 staat de verlichting 
van de administratieve lasten voor bedrijven in Nederland hoog op de politieke 
agenda. Door de kabinetten Balkende II en III  is gewerkt aan een beoogde 
reductie met 25% van de administratieve lasten die aan het begin van de 
campagne in totaal ruim 16 miljard euro per jaar2 bedroegen (Ministerie van 
Financiën, 2004a). De bijbehorende maatregelen waren divers en vallen uiteen in 
ondermeer het schrappen van regels, het harmoniseren van begrippen en het 
doorvoeren van efficiencyverbeteringen in de uitvoering van regelgeving, vaak 
gefaciliteerd door toepassing van  informatie- en communicatietechnologie (ICT). 
De Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling (OECD) stelt 
zelfs dat “reducing administrative burdens provides a new focus for e-
government in the Netherlands”(OECD, 2007). Zo maakt digitalisering van de 
gegevensaanlevering door bedrijven onderdeel uit van veel reductieplannen. 
                                                           
1 Dit geldt ook voor burgers. In dit onderzoek staan bedrijven centraal. 
2 Ultimo 2002. 
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Verschillende overheidsorganisaties kozen daarbij voor een wettelijke 
verplichtstelling van de elektronische aanlevering van gegevens, om op deze 
wijze administratieve lastenverlichting ‘af te dwingen’. De elektronische 
belastingaangiften voor ondernemers zijn hiervan prominente voorbeelden. 
 
Deze Nederlandse aanpak wordt door de Wereldbank als word leading 
aangemerkt (World Bank Group, 2006). Daarbij worden het gebruik van een 
meetbare doelstelling, de relatie met de begrotingscyclus, de instelling van een 
onafhankelijke waakhond en het brede politieke commitment als onderscheidend 
beoordeeld. Ook binnen de Europese Unie krijgt de Nederlandse aanpak 
waardering en navolging. Better regulation, de verbetering van de kwaliteit van 
wetgeving, vormt een belangrijk onderdeel van vernieuwde ‘Lissabon agenda’ 
gericht op innovatie en groei van de Europese economie en werkgelegenheid. 
Binnen dat kader is een reductiedoelstelling van 25% van de administratieve 
lasten in 2012 als speerpunt benoemd (Europese Commissie, 2006). Een groeiend 
aantal Europese landen gebruikt daarbij de Nederlandse methode voor meting van 
administratieve lasten. Deze methode wordt nader beschreven in hoofdstuk 2. 
 
De voortgang in de realisatie van de reductiedoelstellingen in Nederland wordt 
kritisch gevolgd door het bedrijfsleven. Een terugkerende klacht is dat de 
reducties op papier (nog) geen effect hebben op hoogte van de administratieve 
lasten in de praktijk, “lastenverlichting: ondernemers merken nog niets van 
verbetering” (VNO-NCW, 2005), of dat ze veel lager uitvallen dan gehoopt 
(MKB-Nederland, 2006). 
Onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de reductie van administratieve 
lasten voor het bedrijfsleven bevestigt dit beeld (Algemene Rekenkamer, 2006). 
Enerzijds concludeert de Algemene Rekenkamers dat het kabinet voldoet aan de 
afspraken met de Tweede Kamer: de reductiemaatregelen die het kabinet aan de 
Tweede Kamer heeft voorgelegd, zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd. Anderzijds 
blijkt uit het onderzoek echter dat het kabinetsbeleid minder merkbaar effect heeft 
dan uit de kabinetrapportages valt op te maken. De Wereldbank verwoordt dit in 
haar analyse als “fewer percieved benefits of the reform” en wijt dit onder andere 
aan gebrekkige communicatie van de gerealiseerde voordelen. Een van de 
aanbevelingen is het uitvoeren van jaarlijkse business surveys om de kloof met de 
praktijk te overbruggen. 
In het Beleidsprogramma 2007-2011 stelt het kabinet Balkende IV: ”Onderne-
mers moeten – meer dan tot nu toe -  echt merken dat vermindering van regeldruk 
zoden aan de dijk zet” (Ministerie van Algemene Zaken, 2007, p.25). Onder het 
motto ‘Merkbaar minder regeldruk voor ondernemers!’ is gekozen voor een 
verbreding van de aanpak met reductiedoelstellingen voor ondermeer 
inhoudelijke nalevingskosten en irritaties bij bedrijven. Ten aanzien van de rol 
van ICT spreekt enige voorzichtigheid: “ICT heeft een grote potentie in zich om 
de regeldruk te verlagen, maar soms blijken de ingeschatte effecten bij 
ondernemers tegen te vallen. Daarom ontwikkelt het kabinet praktische 
instrumenten die behulpzaam zijn om ICT-gerelateerde reductievoorstellen voor 
de vermindering van regeldruk beter te kunnen beoordelen … en de realisatie van 
beoogde resultaten te waarborgen” (Ministerie van Financiën, 2007a). 
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Met het in het kader van dit proefschrift uitgevoerde onderzoek tracht ik naast 
theoretische ook praktische handvatten te bieden. Het onderzoek biedt inzicht in 
een aantal factoren dat van invloed is op het realiseren van merkbare effecten bij 
bedrijven. Als onderdeel van het proefschrift is een instrument ontwikkeld voor 
de analyse van ICT-gerelateerde reductievoorstellen. De doelstelling van het 
onderzoek is theorievorming ten behoeve van de analyse van effecten van 
overheidsbeleid en wet- en regelgeving in het kader van de inzet van ICT bij 
administratieve lastenverlichting voor bedrijven. Het onderzoek is daarmee een 
onderzoek naar effecten van beleid en wet- en regelgeving en past in de traditie 
van het ontwerpen van instrumenten voor de verbetering van wetgevingskwaliteit. 
De resultaten van het onderzoek zijn gebaseerd op studie van de bijdrage van 
elektronische gegevensuitwisseling aan de reductie van administratieve lasten in 
de periode 2003-2007. Effecten van regulering door de overheid zijn daarbij 
onderwerp van onderzoek. 
De resultaten van het onderzoek helpen bij het inzichtelijk maken van 
bijwerkingen van beleid en wet- en regelgeving in de praktijk. Daarmee draagt 
het onderzoek zowel bij aan de instrumentatie ten behoeve van de 
kwaliteitsverbetering van wetgeving als aan de ontwikkeling van toekomstig 
beleid en regelgeving op het terrein van de administratieve verplichtingen. 

1.2 Onderzoeksvraag 
De mate waarin beoogde effecten in de praktijk worden gerealiseerd is een 
belangrijk kwaliteitsaspect van wet- en regelgeving. De bedrijfseffectentoets 
(BET) geeft in dat kader bijvoorbeeld inzicht in de verwachte (neven)effecten van 
ontwerpregelgeving voor het bedrijfsleven in Nederland (Ministerie van 
Economische Zaken, 2000). Toetsvragen naar ondermeer de betreffende 
categorieën en omvang van bedrijven en kosten en baten kunnen feitelijk en vaak 
kwantitatief worden beantwoord. In de handleiding voor de toets wordt echter 
ook gewezen op de onzekerheid van de situatie na inwerkingtreding van de 
ontwerpregelgeving waarin niet-voorziene gedragsreacties een rol spelen. In dat 
geval moet met vooronderstellingen worden gewerkt. Het is daarbij van belang 
dat deze vooronderstellingen gebaseerd zijn op ervaringskennis en zo mogelijk 
wetenschappelijke kennis die inzicht geeft in achterliggende factoren die van 
invloed zijn op het (keuze)gedrag van bedrijven in de specifieke situatie. Des te 
beter deze vooronderstellingen zijn geëxpliciteerd en gebaseerd in 
wetenschappelijk toetsbare modellen, des te beter kan in het vervolg worden 
geleerd van de effecten in de uitvoering. 
 
In haar onderzoek Tussen beleid en uitvoering wijst de Algemene Rekenkamer op 
het onvermogen om lessen uit het verleden te trekken als een van de oorzaken van 
de kloof tussen beleidsambities en uitvoeringspraktijk (Algemene Rekenkamer, 
2003). Er kan daarbij onderscheid gemaakt worden tussen de resultaten van de 
uitvoering van beleid zelf (output) en de beoogde effecten van beleid (outcome). 
Het kabinet wijst er in haar reactie op dat zuivere informatie over de outcome 
moeilijk te verkrijgen is. Bij het bereiken van het effect spelen naast het gevoerde 
beleid, met daarbinnen wet- en regelgeving, ook andere factoren een rol, zo wordt 
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gesteld. Als voorbeelden van verklarende factoren waardoor de beoogde effecten 
niet altijd tot stand komen, worden genoemd het gedrag van de doelgroep en de 
afhankelijkheid van derden in de realisatie van beleid. 
De relatie tussen deze verklarende factoren en het uiteindelijke effect van beleid 
en wet- en regelgeving in de uitvoering vormt een algemene fundering van de 
vraagstelling onder dit onderzoek: welke factoren zijn dit en wat is hun invloed op 
beslissingen bij bedrijven? 
 
De verbijzondering van de onderzoeksvraag is geïnspireerd door de 
bestuurskundige visie op administratieve lastenverlichting van Nijsen (Nijsen, 
2003). Als onderdeel van zijn bestuurkundige visie definieert Nijssen de 
administratieve infrastructuur van informatieverplichtingen. Dit is het medium 
waarlangs berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en de overheid zich afspeelt en 
dat wordt gekenmerkt door ondermeer de automatiseringsgraad van 
administratieve processen, de mate van uitbesteding en de hoedanigheid van de 
gegevensdragers3.  Het is volgens Nijsen een grijs gebied waarbinnen niet altijd 
duidelijk is of de ondernemer keuzevrijheid heeft en in welke mate. “De 
administratieve infrastructuur is een bijzondere en min of meer op zichzelf 
staande determinant van de informatienalevingskosten” (Nijsen, 2003, p.260). Zo 
probeert de overheid, onder andere vanuit het oogmerk van administratieve 
lastenverlichting, de vormgeving en het gebruik van de administratieve 
infrastructuur te beïnvloeden, onder meer door de introductie van toepassingen 
voor elektronische uitwisseling van berichten tussen bedrijven en 
overheidsorganisaties. Het is dit grijze gebied dat met dit onderzoek nader wordt 
ingekleurd. De onderzoeksvraag luidt: 
Wat zijn de effecten van beïnvloeding door de overheid van vormgeving en 
gebruik van de administratieve infrastructuur voor berichtenuitwisseling tussen 
het bedrijfsleven en de overheid op het gedrag en de administratieve lasten van 
bedrijven en welke factoren spelen daarbij een rol? 
 
De nadere uitwerking van deze vraagstelling in de volgende paragrafen is 
gebaseerd op de aanpak van Segers (Segers, 1999). Segers wijst op een drietal 
afwegingen die bij de uitwerking van de vraagstelling aan de orde komen: 
overwegingen van theoretische aard, overwegingen van maatschappelijke 
relevantie en de beoordeling van de praktische uitvoerbaarheid. 

1.3 Wetenschappelijke relevantie 
Aan overheidsbeleid worden verschillende eisen gesteld. Snellen verwoordt deze 
eisen in termen van een viertal rationaliteiten van overheidsbeleid: de politieke, 
de juridische, de economische en de technisch- en sociaalwetenschappelijke 
rationaliteit (Snellen, 1987). Het beleidsproces van de overheid is een 
voortdurende afweging tussen deze rationaliteiten, waarbij deze “elkaar 
verdringen, zo niet trachten uit te sluiten” (Snellen, 1987, p.5). Datgene wat 
politiek wenselijk wordt geacht, moet juridisch borgbaar zijn, dient economisch 
haalbaar en betaalbaar te zijn en zal technisch en maatschappelijk uitvoerbaar 

                                                           
3 In hoofdstuk 2 wordt uitgebreid ingegaan op deze administratieve infrastructuur. 
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moeten zijn. Het probleem daarbij is dat “elke rationaliteit op zichzelf voldoende 
argumenten lijkt aan te reiken voor besluitvorming inzake adequate regelgeving” 
(Nijsen, 2003, p.183). Het overheidsbeleid is de resultante van ruilrelaties tussen 
de elkaar verdringende rationaliteiten. 
 
De geformuleerde onderzoeksvraag bevindt zich midden in dit spanningsveld. De 
politieke ambitie van macro-economische administratieve lastenverlichting is 
onder meer vertaald in programma’s gericht op de realisatie van ICT-
instrumenten voor berichtenuitwisseling en in wet- en regelgeving die het gebruik 
daarvan door bedrijven reguleert. Het feitelijke gedrag van bedrijven en hun 
private dienstverleners is echter in de praktijk bepalend voor de realisatie van 
administratieve lastenverlichting op micro-economisch bedrijfsniveau. 
 
Bestudering van dit spanningsveld vraagt om multidisciplinair wetenschappelijk 
onderzoek met aandacht voor juridische, bestuurskundige, 
bedrijfs(gedrag)kundige en informatiekundige aspecten in samenhang.  
In de volgende deelparagrafen wordt een globale uitwerking gegeven van de 
stand van zaken en van openstaande onderzoeksvragen binnen de bouwstenen van 
de wetenschappelijke onderzoeksoptiek van deze studie, te weten: de uitvoerings-
kwaliteit van beleid en wetgeving, de ontwikkeling van de elektronische overheid 
en de adoptie van elektronisch berichtenverkeer door bedrijven. 

1.3.1 Uitvoeringskwaliteit van beleid en wetgeving 
De reductie van administratieve lasten voor bedrijven is een politieke 
doelstelling. Regulering van de elektronische wijze van aanleveren van berichten 
door bedrijven, passend binnen de vraagstelling van dit onderzoek, is in dat kader 
een van de beleidsinstrumenten. Wet- en regelgeving is daarbij het voertuig van 
beleid. Dit vormt de juridisch-bestuurskundige invalshoek van dit onderzoek. 
De politiek zorgt door onderbouwing van de reden en richting van het beleid voor 
de motieven voor regulering. Dit terwijl de ambtenarij regelingen uitwerkt op 
basis van kennis over de maatschappij en de juridische mogelijkheden en 
onmogelijkheden. Het wetgevingskwaliteitsbeleid van de overheid heeft daarbij 
de functie zo goed mogelijke wetgeving te verzorgen. Dat is gelet op de 
kwaliteitseisen, wetgeving die werkt (Veerman, 2004). 
Een relevante wetenschappelijke vraag daarbij is welke factoren daarbij de 
effectiviteit en uitvoerbaarheid van wet- en regelgeving beïnvloeden. Dit vraagt 
om kennis omtrent de gedragswijzen en de mogelijkheden tot interventie in de 
verschillende sectoren van de samenleving. Of, zoals Veerman het verwoordt: 
“Wetgeving bevindt zich op het niveau van woorden, van papieren intenties en 
instituties. Het gaat echter in de samenleving eigenlijk altijd om gedrag” 
(Veerman, 2004). Er is een probleem om de maatschappelijke werkelijkheid om 
te zetten in een wet (Timmer, 2005).  
 
Dit onderzoek levert nieuwe kennis ten aanzien van de “aansluiting op de 
systeemkenmerken van bedrijven” (Nijsen, 2003, p.183). Dit gebeurt door inzicht 
te geven in de effecten van regulering van de elektronische wijze van 
gegevensaanlevering op de keuzen die individuele bedrijven in de praktijk maken 
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en wat daarvan mogelijke consequenties zijn voor de mate waarin administratieve 
lasten kunnen worden gerealiseerd. 
 
Veerman is van mening dat problemen met wetgeving verband houden met een 
gebrek aan kennis van de werkelijkheid waarin die wet moet werken en dat de 
politieke rationaliteit daarop inspeelt: die kleurt de betekenis van de juridische en 
wetenschappelijk rationaliteit en beïnvloedt daarmee de instrumentele kwaliteit 
van wetgeving. Dat houdt volgens hem in dat het wetgevingskwaliteitsbeleid een 
- door het kabinet gewenste en georganiseerde - juridische en wetenschappelijke 
barrière vormt tegenover de politieke rationaliteit (Veerman, 2004, p.33). 
Wetgevingskwaliteit is daarbij het resultaat van een voortdurende wisselwerking 
tussen quality in action en quality in the books (Dorbeck-Jung, 2005).  
Evaluatieonderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een wetgevingstoets, kan 
inzicht verschaffen in dergelijke trade-offs tussen de verschillende rationaliteiten 
(Nijsen, 2003). Evaluatieonderzoek is sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de 
totstandkoming, implementatie, onderbouwing, effecten en de neveneffecten van 
overheidsbeleid zoals programma’s en instrumenten als wet- en regelgeving 
(Leeuw & De Jongste, 2006). Of, zoals Meuwese (Meuwese, 2005) het 
formuleert “eigenlijk is impact assessment niet eens zo veel meer dan grondige 
beleidsvoorbereiding ondersteund door wetenschappelijk en economisch 
bewijsmateriaal”. 
 
Evaluatie van wet- en regelgeving en het daarmee verbonden beleid zou zich in 
de ogen van Leeuw en De Jongste moeten richten op het “reconstrueren van de 
theorie” die aan wettelijke maatregelen ten grondslag ligt (Leeuw & De Jongste, 
2006): “Zo’n beleids- of wetstheorie doet uitspraken over de mechanismen die 
verondersteld worden ervoor te zorgen dat het wettelijk arrangementen en de 
ermee verbonden interventies, effectief zijn”. Daarnaast wijzen zij op het nut van 
kennis over gedragsmechanismen waar deze onderliggende theorieën uitspraken 
over doen, en adviseren zij daarbij gebruik te maken van syntheses van bestaand 
onderzoek uit de sociale en gedragswetenschappen. 
 
Het onderhavige onderzoek adresseert deze wetenschappelijke vragen binnen het 
kader van de uitvoering van berichtenuitwisseling tussen bedrijven en 
overheidsinstellingen. Daarbij worden door Leeuw en De Jongste genoemde 
gedragsmechanismen in kaart gebracht; enerzijds gebaseerd op de synthese van 
resultaten van bestaand wetenschappelijk onderzoek en anderzijds door empirisch 
onderzoek. Het in dit kader ontwikkelde instrument kan dienen als methodisch 
handvat voor beleids- en rechtsontwerp. In die zin sluit het onderzoek aan op door 
Veerman geformuleerde aanpak voor onderzoek en instrumentontwikkeling 
binnen het vakgebied van de wetgevingskwaliteit. Op zoek naar mogelijkheden 
voor de verkleining van de kloof tussen ‘wet in wording’ en ‘wet in werking’, 
pleit Veerman voor thematisch onderzoek in plaats van de evaluatie van 
afzonderlijk wetten en adviseert hij daarbij te rade te gaan bij de sociale 
wetenschappen (Veerman, 2004). 
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Een van de aspecten van wetgevingskwaliteit zijn de administratieve lasten die 
gepaard gaan met de uitvoering van regelgeving. Veel onderzoek in relatie tot 
administratieve lasten is uitgevoerd vanuit een bedrijfseconomische invalshoek 
gericht op het vaststellen van een bedrijfseconomische kostprijs van wettelijke 
informatieverplichtingen (Allers, 1994), (Nijsen, 2003). Nijsen kiest in zijn 
onderzoek voor een bestuurskundige invalshoek en benadrukt dat de wetgever 
primair verantwoordelijk is voor de hoogte van de administratieve lasten (Nijsen, 
2003, p.284). Ten behoeve van de meting van de administratieve lasten heeft 
Nijsen gekozen voor het gebruik van de wetgevingstoets ‘kostenraming’. De 
invloed die individuele bedrijven op de hoogte van de administratieve lasten 
kunnen hebben, is binnen het meetmodel gestandaardiseerd door uit te gaan van 
de veronderstelling dat alle informatieverplichtingen door ondernemers worden 
nageleefd op een “redelijk efficiënte wijze” (Nijsen, 2003). Het meetinstrument is 
gebaseerd op een statisch kostenmodel niet gericht op het meten van effecten of 
gedragsveranderingen. Het is daarmee niet geschikt als instrument voor de 
analyse van effectiviteitsaspecten tijdens het ontwerpen van regelgeving. Het in 
het kader van dit proefschrift ontwikkelde instrument is daarentegen wel 
gebaseerd op bedrijfs(gedrags)kundige aspecten. 
Ook Pronk (Pronk, 2004) besteedt meer aandacht aan gedragsaspecten van 
bedrijven in zijn onderzoek naar de invloed van administratieve lasten op de 
naleving van fiscale regelgeving door ondernemingen. Pronk definieert de mate 
van naleving als de mate waarin ondernemingen de relevante gegevens voor het 
vaststellen van de verschuldigde belasting correct opgeven. 
 
Nijsen besteedt in zijn onderzoek bewust geen aandacht aan ICT-oplossingen 
gericht op de reductie van administratieve lasten, omdat “ingaan op ICT-
oplossingen een studie op zichzelf betekent” (Nijsen , 2003, p.37). Het 
onderhavige onderzoek betreft zo’n studie. In dit onderzoek worden de 
administratieve lasten beschouwd vanuit een informatiekundige en 
bedrijfs(gedrag)kundige invalshoek. Daarbij kunnen effecten bij bedrijven van 
overheidsinterventies op de vormgeving van de administratieve infrastructuur 
zichtbaar worden gemaakt. Deze effecten kunnen gevolgen hebben voor de 
reductie van lasten in de praktijk. 
De interventies van de overheid hebben betrekking op de ontwikkeling van de 
elektronische overheid. 

1.3.2 Ontwikkeling van de elektronische overheid 
Centraal in de vraagstelling van dit onderzoek staan de vormgeving en het 
gebruik van de administratieve infrastructuur voor berichtenuitwisseling tussen 
het bedrijfsleven en de overheid. In dit onderzoek wordt daarbij ingezoomd op 
toepassingen voor elektronisch berichtenverkeer.  
Elektronisch berichtenverkeer zoals in dit onderzoek beschouwd, heeft betrekking 
op frequente, volumineuze gegevensstromen vanuit bedrijven als input voor 
beleidsuitvoerende en -handhavende processen van de overheid. ICT speelt hierin 
een belangrijke rol. Geautomatiseerde bedrijfsadministraties, 
datacommunicatiefaciliteiten en poortsystemen binnen de overheid bepalen in dit 
geval grotendeels de vormgeving van de administratieve infrastructuur voor 
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berichtuitwisseling en daarmee ook de vormgeving van een deel van de 
elektronische overheid. Dit vormt de bestuurskundig-informatiekundige 
invalshoek van dit onderzoek. 
 
Waar het de feitelijke berichtenuitwisseling betreft, is de overheid in de rol van 
uitvoerder betrokken in de relaties met bedrijven. Overheidsorganisaties kunnen 
daarbij de elektronische berichtenuitwisseling beïnvloeden door communicatieve 
sturing gericht op overreding, economische sturing gebruikmakend van financiële 
prikkels en juridische sturing gebaseerd op dwang. Daar waar, zoals in de 
vraagstelling geformuleerd, sprake is van regulering van de vormgeving en het 
gebruik van de administratieve infrastructuur, treedt de overheid op in de rol van 
wetgever. 
Zoals hiervoor aangegeven dient de overheid vanuit het oogput van effectiviteit 
van beleid in de rol van wetgever rekening te houden met de uitvoeringspraktijk. 
Onderzoek naar de introductie van de verplichte belastingaangifte voor 
ondernemers in Nederland liet bijvoorbeeld zien dat een aantal ondernemers niet 
instaat was elektronisch aan te geven, vanwege een gebrek aan kennis en 
vaardigheden op het gebied van ICT. Het onderzoek wees op een ‘digitale kloof’ 
die waarschijnlijk niet door dwang kleiner gemaakt kon worden (Pieterson, 
2004). 
 
Het wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van de elektronische 
overheid in Nederland kende lange tijd een overheidsinterne oriëntatie4. Frissen 
definieert ‘informatisering in het openbaar bestuur’ in termen van bestuurlijke 
informatievoorziening, organisatiestructuur, informatiebeleid en expertise binnen 
de overheid (Frissen, 1989). Bekkers et al. (Bekkers et al., 2005) pleiten voor een 
meer extern gerichte definitie. ICT-vraagstukken in het openbaar bestuur hebben 
in hun ogen te maken met de vormgeving, ondersteuning en verandering van 
informatierelaties en informatiestromen tussen overheidsorganisaties en hun 
omgeving. Aan de naar binnen gerichte definitie van ‘informatisering in het 
openbaar bestuur’ van Frissen voegen Bekkers et al. toe: “de ondersteuning en 
verandering van de primaire processen binnen de overheid en, de ondersteuning 
en verandering van informatierelaties die worden onderhouden tussen 
overheidsorganisaties en hun omgeving in het licht van deze primaire processen”. 
Elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijven en overheidsorganisatie is een 
voorbeeld van zo een informatierelatie. 
Wetenschappelijk onderzoek naar de elektronische overheid staat nog in de 
kinderschoenen. Grönlund bijvoorbeeld, typeert na analyse van 170 papers uit 
drie internationale congressen uit 2003 het onderzoekveld als ‘onvolwassen’ 
(Grönlund, 2004): “the field is indeed immature, because theory generation and 
theory testing are not frequent, case stories and product description are frequent, 
dubious claims are frequent … and only a few of the cases where theories are 
either tested or generated concern the role and nature of government”. 
In veel gevallen wordt daarbij volgens Grönlund voorbijgegaan aan de specifieke 
rol en het karakter van de overheid.  
                                                           
4 Ook beleid en uitvoering vanuit de Nederlands overheid op dit terrein kende tot midden jaren 
negentig van de vorige eeuw een interne oriëntatie zoals in hoofdstuk 5 nader wordt uitgewerkt. 
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Een vervolgstudie naar de volwassenheid van e-government research laat een 
zekere ontwikkeling zien (Grönlund & Andersson, 2006). Grönlund en 
Andersson wijzen op een methodologische verbetering in het onderzoek zoals 
gepresenteerd in 2005 (Andersen et al., 2005). Zij signaleren echter nauwelijks 
een toename in theorieontwikkeling en -toetsing, wel van het aantal descriptieve 
studies. Als een van de verklaringen wijzen zij op het project- en productgerichte 
karakter van het merendeel van de door de Europese Commissie gefinancierde 
onderzoeksprojecten. 
Onderzoek naar de elektronische overheid houdt een sterke nadruk op de 
overheid in de rol van uitvoerder of dienstverlener. E-Government als de 
overheidsvariant op e-Business. 
Als antwoord op de vraag “Is e-Government research a flash in the pan or here 
for the long shot?” constateert Scholl dat e-government research niet als een 
zelfstandige onderzoeksdiscipline kan worden beschouwd bij gebrek aan een of 
meerdere onderliggende theorieën, geaccepteerde methodologie en gedeelde visie 
op de lange termijn impact van het onderzoek (Scholl, 2006). E-government 
research is in zijn ogen veeleer een multidisciplinair onderzoeksterrein: 
“Electronic government research shares study objects with two neighbouring 
disciplines, public administration as well as information systems research and 
computer sciences. Electronic government research is not limited in its reach to 
public administration and information systems research and computer sciences, 
but rather includes relevant study objects, procedures and methods of inquiry as 
well as research questions shared with other disciplines as information science 
and sociological sciences” (Scholl, 2006). 
 
Het onderhavige onderzoek is mede uitgevoerd vanuit deze bestuurskundig-
informatiekundige invalshoek. Daarbij zijn tevens modellen en onderzoeksvragen 
gebruikt vanuit juridisch en bedrijfs(gedrag)kundig wetenschappelijk onderzoek. 
Nieuw in dat opzicht is de aandacht voor de overheid in zowel de rol van 
uitvoerder als in de rol van wetgever. Tevens is niet eerder op deze schaal 
empirisch onderzoek uitgevoerd naar de rol en bijdrage van zich ontwikkelende 
elektronische overheid in relatie tot de reductie van administratieve lasten voor 
bedrijven.Elektronisch berichtenverkeer is daarbij een specifieke vormgeving van 
de relatie tussen bedrijven en de elektronische overheid. 

1.3.3 Adoptie van elektronisch berichtenverkeer door 
bedrijven 
Invoering van elektronisch berichtenverkeer beïnvloedt de vormgeving van  de 
administratieve infrastructuur tussen bedrijven en overheidsorganisaties. Zo 
moeten bijvoorbeeld keuzen worden gemaakt ten aanzien van de aansluiting op 
de organisatie en de systemen binnen bedrijven, de standaarden voor elektronisch 
transport van de berichten en de ontvangst- en verwerkingssystemen bij de 
overheid. 
Een belangrijk onderdeel van de vraagstelling van dit onderzoek betreft de vraag 
welke keuzen bedrijven in dat geval maken en welke factoren daarbij van invloed 
zijn. Deze keuzen kunnen betrekking hebben op het al of niet gebruiken, 
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adopteren, van deze vorm van gegevensuitwisseling, de mate van integratie 
binnen de eigen organisatie of de keuze voor een alternatief zoals bijvoorbeeld 
uitbesteding. Door regulering beïnvloedt de overheid deze keuze(vrijheid) van 
bedrijven. De keuzen die bedrijven maken, hebben effect op de mate waarin 
reductie van administratieve lasten mogelijk is. Bestudering van de aard van deze 
ICT-toepassingen en de factoren die van invloed zijn op de adoptiebeslissing van 
bedrijven vormt de bedrijfs(gedrag)kundige en informatiekundige invalshoek van 
dit onderzoek. 
 
Toepassingen van elektronisch berichtenverkeer komen tot stand door koppeling 
van geautomatiseerde informatiesystemen. Deze toepassingen zijn te 
karakteriseren als inter-organisatiesystemen. Er is brede overeenstemming over 
het feit dat deze inter-organisatiesystemen de communicatiekosten tussen partijen 
reduceren en de kwaliteit van de communicatie verhogen (Malone, 1987), 
(Brynjolfsson, 2004). 
Het onderzoek naar elektronisch berichtenverkeer is, als de juridische component 
buiten beschouwing wordt gelaten, grofweg op te delen in onderzoek met een 
focus op organisatorische, bedrijfseconomische en/of sociale factoren van 
geautomatiseerde informatiesystemen en onderzoek met een focus op 
interoperabiliteit en standaarden (Iacovou et al., 1995), (Henriksen, 2002), 
(Elgarah, 2005). Het tweede type, informatiekundig, onderzoek heeft veelal een 
sterk toepassingsgericht karakter en is niet of nauwelijks gefundeerd op een 
wetenschappelijke theorie en/of methodologie.  
Het meer bedrijfskundig gerichte onderzoek is veelal gebaseerd op de transactie-
kostentheorie (Coase, 1937), (Williamson, 1975), de theorie van de diffusie van 
innovaties (Rogers, 2003) en organisatietheorieën (Pfeffer & Salancik, 1978). De 
nadruk ligt daarbij vooral op effecten en voordelen van implementaties van 
elektronisch berichtenverkeer alsmede de verdere verspreiding, diffusie, ervan. 
Het overgrote deel van de studies betreft zelfstandige bedrijven die berichten 
uitwisselen met business partners in een marktsituatie (Henriksen, 2002), 
(Elgarah, 2005), (Mäkipää, 2006). De rol van macht en vertrouwen is daarbij een 
terugkerend  onderwerp van onderzoek. Onderzoek van Hart en Saunders laat 
bijvoorbeeld zien dat machtsuitoefening binnen een hiërarchische, asymmetrische 
relatie de belangrijkste reden voor bedrijven was voor de adoptie van EDI-
systemen (Hart & Saunders, 1997). 
Elgarah laat zien dat het merendeel van het onderzoek naar elektronisch 
berichtenverkeer uitgevoerd is vanuit een modelmatige onderzoeksaanpak, 
gericht op het “recht toe recht aan toetsen van hypothesen aan de hand van 
momentopnamen zoals in surveys verzameld” (Elgarah, 2005). Daarbij lag de 
nadruk op de directe, korte termijn impact van de introductie van de nieuwe 
toepassing. Elgarah pleit voor meer nadruk op het longitudinale karakter van de 
onderzoeken. Zij pleit daarbij voor een combinatie van (generaliseerbare) surveys 
met (longitudinale) casestudies om zodoende een completer en rijker inzicht te 
krijgen in het karakter en de impact van elektronisch berichtenverkeer. Het 
empirische deel in het onderhavige onderzoek bestaat uit een combinatie van 
surveys en een longitudinale casestudie en draagt in dat opzicht bij aan de 
opbouw van een rijker beeld van de werkelijkheid. 
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De adoptie van elektronisch berichtenverkeer is een relatief vaak voorkomend 
onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Een van de belangrijke drijfveren 
achter veel van deze studies is de vraag naar een verklaring van het betrekkelijke 
lage verspreidingstempo van deze toepassingen. Veel van het onderzoek naar de 
adoptie van systemen voor elektronisch berichtenverkeer bij bedrijven is dan ook 
gebaseerd op Rogers’ theorie van de diffusie van innovaties (DOI) (Rogers, 
2003). Adoptie betreft daarbij de beslissing van een individuele eenheid, een 
decision making unit. Adoptie wordt door Rogers gedefinieerd als: “a decision to 
make full use of an innovation at the best course of action available” (Rogers, 
2003). De theorie van Rogers vindt haar oorsprong in de culturele antropologie 
maar is door de jaren heen op tal van andere onderzoeksterreinen toegepast en 
geoperationaliseerd. 
In het onderhavige onderzoek speelt de adoptiebeslissing een belangrijke rol. 
Adoptie wordt daarbij beschouwd als een bedrijfsbeslissing (van het 
management), ofwel een organisatie-adoptiebeslissing. Dit in tegenstelling tot de 
acceptatie van een technologische innovatie waarbij de feitelijke toepassing van 
eindgebruikers in de praktijk centraal staat. Onderzoek in dat kader is veelal 
gebaseerd op Davis’ Technology Acceptance Model (TAM) waarin gepercipieerd 
gebruiksgemak en bruikbaarheid centraal staan (Davis et al., 1989a). 
 
Overigens stellen verschillende onderzoekers vast dat Rogers’ DOI theorie 
minder geschikt is voor toepassing bij de analyse van adoptie van inter-
organisatiesystemen in het algemeen en elektronisch berichtenverkeer in het 
bijzonder (Thong, 1999), (Henriksen, 2002), (Pieterson, 2004). Een review van 
uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek in het kader van de adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer laat zien dat op een enkele uitzondering na (Kuan 
& Chau, 2001), (Chau, 2001) geen onderzoek is uitgevoerd naar adoptie binnen 
de context van berichtenuitwisseling tussen bedrijven en overheden. Het 
onderhavige onderzoek vult deze wetenschappelijke leemte. Binnen meerdere 
empirische deelstudies is onderzoek gedaan naar de adoptie door bedrijven van 
elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Deze studies zijn uitgevoerd aan 
de hand van een theoretisch adoptiemodel waarbij rekening is gehouden met de 
beperkingen van de theorie van Rogers. 
Samenvattend is de wetenschappelijke relevantie en bijdrage van dit onderzoek : 

� de multidisciplinaire onderzoeksoptiek van het onderzoek, gebaseerd op 
een synthese van juridische, bestuurskundige, bedrijfs(gedrag)kundige 
en informatiekundige concepten en modellen; 

� de combinatie van empirische studies, zowel in de vorm van een 
longitudinale casestudy als modelgebaseerde surveys; 

� de nieuwe wetenschappelijke kennis van de effecten van regulering van 
de elektronische wijze van gegevensaanlevering op de mate waarin 
reductie van administratieve lasten kan worden gerealiseerd; 

� de ontwikkeling van een nieuw instrument gefundeerd in de bedrijfs- en 
gedragskunde en bruikbaar als methodisch handvat voor beleids- en 
rechtsontwerp waar het gaat om effectbeoordeling; 
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� de op basis van de gehanteerde multidisciplinaire empirische 
onderzoeksaanpak verworven kennis over de ontwikkeling van de 
elektronische overheid met aandacht voor de specifieke rol van de 
overheid als wetgever en uitvoerder; 

� de nieuwe wetenschappelijke kennis van factoren die van invloed zijn op 
de adoptie door bedrijven van elektronisch berichtenverkeer met de 
overheid. 

1.4 Maatschappelijke relevantie 
De doelstelling van het onderzoek sluit aan op maatschappelijke discussies ten 
aanzien van de effecten van overheidsbeleid en wet- en regelgeving in het 
algemeen en die in het kader van administratieve lastenverlichting voor bedrijven 
in het bijzonder. Dit onderzoek onderstreept het belang van aandacht voor 
bedrijfseffecten in de politiek en tijdens het beleids- en wetgevingsontwerp. 
Nieuwe kennis uit dit onderzoek ten aanzien van het gedrag van bedrijven en de 
gerelateerde beïnvloedingsfactoren, is van betekenis voor politici, beleidsmakers, 
wetgevingsjuristen en adviseurs bij het ontwerp en de evaluatie van beleid en 
regelgeving; in het bijzonder daar waar het gaat om de inzet van ICT bij de 
reductie van administratieve lasten voor bedrijven. 
 
De Europese Commissie constateert in de evaluatie van het programma ‘Betere 
regelgeving’ dat de meeste voortgang geboekt is op het gebied van de meting van 
de administratieve lasten. Slechts een betrekkelijk gering aantal landen verricht 
systematisch geïntegreerde effectbeoordelingen met betrekking tot nieuwe 
wetgevingsvoorstellen en de resultaten daarvan kunnen vaak niet door derden 
worden gecontroleerd (Europese Commissie, 2006). “De Commissie neemt 
belangrijke nieuwe initiatieven om haar effectbeoordelingssysteem en 
vereenvoudigingsprogramma te versterken en om haar inspanningen voor beter 
regelgeving voor het voetlicht te brengen. Zij zal een nooit eerder geziene 
inspanning leveren om de administratieve lasten te reduceren” . 
Zo komt er een grondiger onderzoek van effectbeoordelingen door de oprichting 
van een onafhankelijk Impact Assessment Board. Deze dienst zal betrokken zijn 
bij de ontwikkeling van een effectbeoordelingscultuur binnen de Commissie en 
de evaluatie van het effectbeoordelingssyseem van de Commissie (Meuwese, 
2005). 
 
In het kabinetsplan gericht op vermindering van de regeldruk geeft het kabinet 
Balkenende IV aan dat “op dit moment de aandacht voor de (bedrijfs)effecten op 
de departementen en binnen de politiek nog niet voldoende vanzelfsprekend is” 
(Ministerie van Financiën, 2007a). Naast een meer consequente toepassing van 
bestaande toetsen als de bedrijfseffectentoets voert het kabinet een nieuw 
“integraal afwegingskader regeldruk” in ter versterking van de ex ante 
beoordeling van voorgenomen beleid. “Dit kader moet leiden tot een meer 
centraal stellen van effectiviteit, doelmatigheid en uitvoerbaarheid bij 
besluitvorming over nieuw beleid en wetgeving in het kabinet”. Verinnerlijking 
van de aandacht voor effecten van nieuwe wet- en regelgeving tijdens het 
beleidsproces is daarbij een belangrijk motief. 
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De Algemene Rekenkamer wees in 2003 “de slechte aansluiting - zo niet kloof - 
tussen beleidambities en de uitvoeringspraktijken” aan als een van de grote 
risico’s voor de geloofwaardigheid van de rijksoverheid en het vertrouwen van de 
burgers in de overheid. Een van de oorzaken hiervoor werd de onderwaardering 
voor de uitvoering genoemd (Algemene Rekenkamer, 2003). Of zoals in 
diezelfde periode geformuleerd in het manifest ‘Een kwestie van uitvoering’:  
“De politiek heeft tot op de dag van vandaag te weinig interesse voor de 
‘achterkant van het beleid’” (Docters van Leeuwen et al., 2003). 
De administratieve lasten voor bedrijven vormen een voorbeeld van 
neveneffecten van wet- en regelgeving in de uitvoeringspraktijk. Ze drukken de 
winstgevendheid van bedrijven of hebben, als ze worden doorberekend aan 
consumenten, een prijsopdrijvend effect. Dit heeft een negatief effect op de 
economische groei van het bedrijfsleven. De omvang van de administratieve 
lasten voor het bedrijfsleven in Nederland is per ultimo 2002 berekend op ruim 
16  miljard euro per jaar, 3,6% van het bruto binnenlands product (Ministerie van 
Financiën, 2004a). De top-10 van wetgeving met de hoogste administratieve 
lasten is ter illustratie in tabel 1.1 weergegeven. 
 

Wetgeving Omvang 
(€mld/jr) 

Informatieverplichtingen 

Wet op de jaarrekening 1,5 Opstellen jaarrekening  
Omzetbelasting 1,4 BTW vermelding op factuur, aangiften BTW 
Warenwet 1,2 Veiligheids- en etiketteringvoorschriften 
Wet Milieubeheer 1,0 Milieuvergunningen en meldingen 
Loonbelasting 0,7 Loonadministratie en afdracht loonbelasting 
Ziekenfondswet 0,7 Declaraties 
Coördinatiewet Sociale 
Verzekering 

0,6 Loonadministratie en afdracht premies 
werknemersverzekeringen (WAO, WW) 

Inkomstenbelasting 0,6 Aangiften inkomsten(winst)belasting 
Prijzenwet 0,5 Prijsvermelding artikelen 
Arbeidsomstandigheden 0,5 Inlichten werknemers, risico inventarisaties 

 
Tabel 1.1 Wetgeving met de hoogste administratieve lasten, bron: (Ministerie van 
Financiën, 2004a). 
 
De inzet van ICT speelde en speelt een belangrijke rol in de verschillende 
overheidsplannen en programma’s ter reductie van (administratieve) lasten 
(Ministerie van Financiën, 2004a), (Ministerie van Financiën, 2007a). In het 
kader van het beleidsprogramma Nederland in Verbinding vragen 
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de overheid aandacht 
voor beter gebruik van ICT bij de vergroting van innovatievermogen van 
Nederland. Elementen in de ICT-doorbraken die worden voorgesteld zijn 
bijvoorbeeld administratieve lastenverlichting en gegevensuitwisseling tussen 
bedrijven en overheid (Ministerie van Economische Zaken, 2006b).  
Met betrekking tot de ontwikkeling van dit deel van de Nederlandse elektronische 
overheid merkt de OECD op: “It has been generally recognised that the 
Netherlands is not performing as well as would be desired on the e-services for 
business front. The political focus on achieving administrative burden reduction 
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has not yet resulted in prioritisation of developing sufficiently integrated e-
services for businesses which shows both emerging gaps in ICT diffusion and 
productivity reviews and general scales for innovation” (OECD, 2007). 
 
Overigens vormt dit berichtenverkeer tussen bedrijven en overheden niet alleen 
een probleem maar tevens een vitaal onderdeel van de Nederlandse sociale 
rechtsstaat. Belastingaangiften, statistische gegevens, import- en exportaangiften 
en milieurapportages bijvoorbeeld vormen de basis voor het maken van beleid, 
het bewaken van veiligheidsrisico’s en de overdracht van inkomen en kapitaal ten 
behoeve van de Nederlandse samenleving (Nijssen, 2003). De beschikbaarheid 
van actuele en juiste gegevens is daarbij van groot belang. 
 
Beantwoording van de vraag naar de effecten van beïnvloeding door de overheid 
van vormgeving en gebruik van de administratieve infrastructuur voor 
berichtenuitwisseling tussen het bedrijfsleven en de overheid op het gedrag en de 
administratieve lasten van bedrijven levert nieuwe kennis die binnen de 
bovengenoemde beleidsdiscussies gebruikt kan worden en daarmee bijdraagt aan 
het formuleren van haalbare doelstellingen en de realisatie van effectieve 
toepassingen in de praktijk. 

1.5  Ontwerp van het onderzoek 
In deze paragraaf wordt het ontwerp van het onderzoek beschreven. Centraal staat 
daarbij de vraag: op welke wijze vindt beantwoording van de onderzoeksvraag 
plaats? Achtereenvolgens worden het onderzoeksobject, de aanpak van het 
onderzoek en de deelvragen met de bijbehorende kennisbehoefte beschreven. 

1.5.1 Onderzoeksobject 
Het onderzoeksobject is het fenomeen dat wordt bestudeerd en waarover op basis 
van het uit te voeren onderzoek uitspraken worden gedaan (Verschuren & 
Doorewaard, 2004). In dit onderzoek is het onderzoeksobject de administratieve 
infrastructuur voor berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheid. Zoals 
hiervoor aangegeven, is de specifieke vormgeving van de administratieve 
infrastructuur afhankelijk van de hoedanigheid van de gegevensdrager, de 
automatiseringsgraad van administratieve processen bij bedrijven en de mate van 
uitbesteding door bedrijven5. Toepassing van elektronisch berichtenverkeer 
betekent bijvoorbeeld dat eisen worden gesteld aan de structurering van berichten 
en de mogelijkheden voor versturen en ontvangen van elektronische berichten uit 
softwaresystemen. 
 
In dit onderzoek wordt dit onderzoeksobject vanuit verschillende invalshoeken 
bestudeerd. Het onderzoeksobject wordt als fenomeen gepositioneerd binnen de 
context van de administratieve lasten voor bedrijven. Daarbij wordt de toepassing 
van elektronisch berichtenverkeer in dat kader nader uitgewerkt. 

                                                           
5 In hoofdstuk 2 wordt daar nog een element aan toegevoegd. 
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Daarnaast worden de beïnvloedingsmogelijkheden van de overheid van 
vormgeving en gebruik van de administratieve infrastructuur beschreven en 
geanalyseerd. 
Ten derde wordt de adoptie door bedrijven van een specifieke vormgeving van de 
administratieve infrastructuur beschreven en onderzocht. 
 
De administratieve infrastructuur verbindt in de praktijk uitvoeringsorganisaties 
van de overheid met individuele bedrijven en/of hun intermediaire 
dienstverleners. Het empirisch onderzoek is dan ook op de praktijk van deze 
organisaties gebaseerd. 
Voor wat betreft het bedrijfsleven ligt daarbij de nadruk op het Nederlandse 
midden- en kleinbedrijf. Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat 
uit bedrijven met minder dan 100 medewerkers6, kleinbedrijven hebben minder 
dan 10 medewerkers, middenbedrijven hebben 10 tot 100 medewerkers en 
grootbedrijven hebben 100 medewerkers of meer7. Zoals hiervoor aangegeven, 
worden kleinere bedrijven onevenredig belast door de kosten van 
informatieverplichtingen (Nijsen, 2003). De administratieve lasten als percentage 
van de toegevoegde waarde zijn: 9% voor kleinbedrijven, 3% voor 
middenbedrijven en 1% voor grootbedrijven (EIM, 2003). Daarnaast verschillen 
midden- en kleinbedrijven op aspecten als uitbestedingsgedrag, aanwezigheid van 
ICT-personeel en investeringsmogelijkheden aanzienlijk van grotere bedrijven 
(European Commission, 2007). 
 
Als onderdeel van het onderzoekstechnische ontwerp wordt bij de nadere 
beschrijving van de empirische studies ingegaan op de specifieke karakteristieken 
van de onderzoekspopulaties. 

1.5.2 Onderzoeksaanpak 
Aan de gehanteerde onderzoeksaanpak ligt een aantal methodologische keuzen 
ten grondslag. Deze keuzen worden toegelicht alvorens de onderzoeksaanpak 
wordt gevisualiseerd en geformuleerd. 
 
De nadruk in het onderzoek ligt op elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijven 
en overheidsorganisaties als specifieke invulling van de administratieve 
infrastructuur. Deze vorm van gegevensuitwisseling wordt al vanaf midden jaren 
negentig toegepast en in relatie gebracht met de reductie van administratieve 
lasten. De beschikbaarheid van historische gegevens maakt de opbouw van een 
longitudinaal beeld mogelijk. Daarnaast is er met betrekking tot dit type 
toepassing in ruime mate wetenschappelijk onderzoek voorhanden en is het 
duidelijk te positioneren binnen de bedrijfsvoering van overheidsorganisaties en 
bedrijven. Een pragmatisch argument vormde de mogelijkheden tot empirisch 
onderzoek. 
                                                           
6 Bron: www.cbs.nl, november 2007. 
7 De Europese Unie hanteert een andere onderverdeling van MKB, ofwel small and medium sized 
companies (SME’s): microbedrijven met maximaal 10 medewerkers, kleinbedrijven met maximaal 50 
medewerkers en middelgrote bedrijven met maximaal 250 medewerkers, bron: 
http://europa.eu.int/ISPO/ecommerse/sme/definition.html, maart 2007. 
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De effecten van beïnvloeding vanuit de overheid in het algemeen en van 
regulering in het bijzonder worden in dit onderzoek beschreven in termen van 
mogelijke gevolgen voor de administratieve lasten(verlichting). Daarbij wordt 
geredeneerd vanuit keuzen van individuele bedrijven in de praktijk ten aanzien 
van toepassing van elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Centraal staan 
daarbij de oorzaken en gevolgen van deze keuzen en de mechanismen die in dat 
geval de hoogte van de administratieve lasten beïnvloeden. De theorievorming is 
daarmee veeleer gebaseerd op een, in de meeste gevallen kwantitatief en 
statistisch onderbouwde, analyse van gedragsaspecten dan op feitelijke meting 
van administratieve lasten(verlichting). Omdat reductiedoelstellingen van de 
overheid gericht zijn op voordelen voor individuele bedrijven, ligt ook in dit 
onderzoek de nadruk op het keuzegedrag van individuele bedrijven. Intermediaire 
dienstverleners spelen een belangrijke rol binnen de logistiek van 
informatieverplichtingen maar vormen niet de primaire onderzoekseenheden. 
 
De modellen uit de theoretische analysefase8 zijn toegepast in een vergelijking 
met de Nederlandse praktijk. Dit leverde enerzijds verklarende kennis over de 
Nederlandse situatie en anderzijds een aanscherping en vertaling van de te 
gebruiken modellen met bijbehorende hypothesen. Het uiteindelijke theoretische 
model dat in de empirische vervolgstudies is getoetst, is een synthese van de 
modellen en de verklarende kennis van de Nederlandse situatie. Deze interactie 
tussen het theoretische en praktische onderzoeksperspectief is een voorbeeld van 
een synthetische onderzoeksbenadering waarbij “meerdere lenzen” worden 
gehanteerd (Volberda, 1997, p.81). Verschuren en Doorewaard (Verschuren & 
Doorewaard, 2004) spreken van een gefundeerde theoriebenadering, ofwel 
grounded theory. Kenmerkend daarbij is dat de verschillende zaken die in de 
praktijk worden waargenomen met elkaar en met theoretische uitgangspunten 
worden vergeleken, om na te gaan vanuit welke mechanisme de overeenkomsten 
en verschillen zijn te verklaren. 
 
In het geconstrueerde theoretische model staat de keuze van het individuele 
bedrijf centraal. Het model met de eerste versie van bijbehorende hypothesen is in 
een drietal empirische studies getoetst. Elke empirische studie kent daarbij een 
eigen specifieke operationalisering van (een deel van) het theoretische model. De 
beschikbaarheid van resultaten uit verschillende empirische studies biedt de 
mogelijkheid tot triangulatie. Triangulatie is een term uit de landmeetkunde die 
duidt op het bepalen van de precieze positie door middel van meting vanuit 
verschillende punten (driepuntsmeting). In het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek betekent het dat kennis van en inzicht in het object van onderzoek 
wordt vergroot door vanuit verschillende bronnen gegevens over het object te 
verzamelen (Swanborn, 1987). Bij de beantwoording van de onderzoeksvraag 
worden de resultaten uit de empirische studies naar het (keuze)gedrag van 
bedrijven tevens geconfronteerd met de (resultaten van) beleid, regelgeving en 
uitvoering van de Nederlandse overheid. 
                                                           
8 Zoals ten aanzien van informatieverplichtingen, (adoptie van) elektronisch berichtenverkeer en de 
ontwikkeling van de elektronische overheid. 
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Figuur 1.1 visualiseert de onderzoeksaanpak door middel van een globaal 
overzicht van de stappen die in het onderzoek worden gezet. Van links naar rechts 
wordt aangegeven uit welke ingrediënten de onderzoeksoptiek wordt ontwikkeld, 
waar en hoe deze wordt toegepast ten behoeve van de bestudering van het 
onderzoeksobject en op welk wijze de resultaten van de analyses op elkaar 
worden betrokken ten einde het onderzoeksdoel te bereiken. 
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Figuur 1.1 De onderzoeksaanpak. 
 
Samengevat luidt de onderzoeksaanpak:  
Bestudering van de wetenschappelijke literatuur en resultaten van toegepast 
onderzoek met betrekking tot informatieverplichtingen, (de adoptie van) 
elektronisch berichtenverkeer en de ontwikkeling van de elektronisch overheid, 
levert theoretische modellen die inzicht geven in de factoren die van invloed zijn 
op de toepassing van elektronische berichtenverkeer met de overheid, de 
mogelijke effecten daarvan op de administratieve lasten van bedrijven en de 
onderliggende mechanismen die daarbij van invloed zijn. Vergelijking van de 
theoretische modellen met beleid, regelgeving en uitvoering in Nederland, levert 
inzicht in en verklaringen van ontwikkelingen en resultaten in de praktijk. 
Toepassing van de theoretische modellen en toetsing van de hypothesen in de 
empirie levert inzicht in het adoptiegedrag van bedrijven, de factoren die daarop 
van invloed zijn en de mogelijke effecten op de administratieve lasten. 
Synthese van de empirische resultaten en vergelijking met de resultaten van de 
analyse van de Nederlandse overheidspraktijk levert een aanscherping van de 
geformuleerde theorie ten behoeve van de analyse van effecten van 
overheidsbeleid en wet- en regelgeving in het kader van de inzet van ICT bij 
administratieve lastenverlichting voor bedrijven. 
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1.5.3 Deelvragen 
Detaillering van de algemene onderzoeksvraag maakt zichtbaar welke 
vakinhoudelijke kennis nodig is voor het bereiken van het onderzoeksdoel. 
Daarnaast kan aan de hand van deze deelvragen worden afgeleid welk materiaal 
in het onderzoek moet worden verzameld en “waar en waarnaar in de bibliotheek 
en in de werkelijkheid moet worden gekeken” (Verschuren & Doorewaard, 
2004).  
 
De centrale onderzoeksvraag zoals geformuleerd in paragraaf 1.2 luidt: 
Wat zijn de effecten van beïnvloeding door de overheid van vormgeving en 
gebruik van de administratieve infrastructuur voor berichtenuitwisseling tussen 
het bedrijfsleven en de overheid op het gedrag en de administratieve lasten van 
bedrijven en welke factoren spelen daarbij een rol? 
 
Onderstaand worden de deelvragen geformuleerd. Per deelvraag wordt 
aangegeven welk materiaal nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden en 
waar dit gezocht wordt. Tevens wordt de op te leveren kennis getypeerd. 
 
Wat zijn de oorsprong en de aard van het berichtenverkeer tussen bedrijfsleven 
en overheid en wat is daarbij de relatie met administratieve lasten? 
Deze vraag is beantwoord op basis van deskresearch van enerzijds wetenschappe-
lijke literatuur met betrekking tot de theorie van informatieverplichtingen en 
anderzijds van resultaten van toegepast onderzoek in het kader van de reductie 
van administratieve lasten. De beantwoording levert beschrijvende kennis ten 
aanzien van ondermeer de juridische en bestuurskundige context van het 
onderzoek en de definitie en afbakening van de begrippen administratieve lasten 
en de administratieve infrastructuur. Tevens levert de beantwoording van de 
vraag eerste verklarende kennis waar het gaat om de mogelijke effecten van de 
inzet van ICT op de reductie van administratieve lasten. 
 
Welke bedrijfskundige en informatiekundige factoren beïnvloeden de toepassing 
van elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheid en wat is 
daarbij de relatie met administratieve lasten? 
Deze vraag is beantwoord door middel van deskresearch van wetenschappelijke 
literatuur met betrekking tot management van informatiesystemen9 en toegepast 
onderzoek op het gebied van interoperabiliteit en ICT-standaardisatie. De 
beantwoording levert beschrijvende kennis ten aanzien van de definitie en 
afbakening van elektronisch berichtenverkeer en de specifieke karakteristieken 
van toepassing hiervan binnen de relatie tussen bedrijven en 
overheidsorganisaties. 
Daarnaast levert de beantwoording van deze vraag inzicht in verklarende factoren 
en mechanismen voor de relatie tussen de adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer en de administratieve lasten voor bedrijven. 
 

                                                           
9 Vaak aangeduid met de engelse vertaling Management of Information Systems (MIS) Research.  
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Welke instrumenten heeft de Nederlandse overheid om de vormgeving en het 
gebruik van de administratieve infrastructuur voor berichtenverkeer tussen 
bedrijfsleven en overheid te beïnvloeden? 
Deze vraag is beantwoord op basis van deskresearch van wetenschappelijke 
literatuur met betrekking tot de ontwikkeling van de elektronische overheid 
alsmede aan de hand van resultaten van toegepast onderzoek in het kader van de 
realisatie van de elektronische overheid. De beantwoording levert beschrijvende 
kennis voor de definitie en afbakening van de begrippen elektronische overheid 
en de administratieve infrastructuur. Tevens levert de beantwoording vanuit een 
juridische en uitvoeringscontext beschrijvende kennis van de 
beïnvloedingsmogelijkheden van de Nederlandse overheid van vormgeving en 
gebruik van elektronisch berichtenverkeer met de overheid. 
 
Met welke instrumenten en met welke resultaten heeft de Nederlandse overheid de 
vormgeving en het gebruik  van elektronisch berichtenverkeer tussen 
bedrijfsleven en overheid beïnvloed? 
Deze vraag is enerzijds beantwoord door middel van deskresearch van 
beleidsplannen, projectrapportages en resultaten van toegepast onderzoek binnen 
de overheid vanaf midden jaren tachtig van de vorige eeuw. Anderzijds is de 
beantwoording gebaseerd op een veldonderzoek bij overheidsorganisaties in 2003 
betreffende ruim twintig toepassingen van elektronische berichtenverkeer met het 
bedrijfsleven. Beantwoording van de vraag levert, naast beschrijvende kennis van 
feitelijke beleidsvoornemens en resultaten, ook verklarende kennis ten aanzien 
van de ontwikkelingen in de tijd, de mogelijke effecten op de administratieve 
lasten voor bedrijven en de factoren en mechanismen die daarbij een rol spelen. 
 
Welke factoren beïnvloeden de keuze van bedrijven voor toepassing van 
elektronisch berichtenverkeer met de overheid en wat zijn daarbij mogelijke 
effecten?  
De beantwoording van deze vraag valt uiteen in een theoretisch en een empirisch 
deel. Enerzijds is deze vraag beantwoord op basis van deskresearch van 
wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de adoptie van innovaties in het 
algemeen en van elektronisch berichtenverkeer in het bijzonder. Dit levert naast 
beschrijvende kennis van toepasbare theorieën en modellen inzicht in verklarende 
factoren voor de adoptie van elektronisch berichtenverkeer met de overheid. 
Anderzijds is deze vraag beantwoord aan de hand van een aantal empirische 
studies. Tijdens deze studies zijn hypothesen getoetst die het resultaat zijn van 
een synthese van de verklarende kennis uit voorgaande vragen. Toetsing van de 
hypothesen in de praktijk levert verklarende en voorspellende kennis met 
betrekking tot het keuzegedrag van bedrijven. Tevens levert dit verklarende 
kennis met betrekking tot de effecten op de administratieve lasten voor bedrijven 
en de factoren en mechanismen die daarbij van invloed zijn. 
 
Zoals in de onderzoeksaanpak verwoord, is de beantwoording van de centrale 
vraag gebaseerd op de onderlinge vergelijking van de empirische resultaten en de 
vergelijking van deze resultaten met de resultaten van de analyse van de 
Nederlandse overheidspraktijk. Dit levert evaluatieve kennis ten aanzien van de 
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effectiviteit van het overheidsbeleid en wet- en regelgeving in het kader van de 
inzet van ICT bij administratieve lastenverlichting voor bedrijven. Tevens biedt 
het evaluatieve kennis ten aanzien van de bruikbaarheid van de geformuleerde 
theorie en het ontwikkelde instrumentarium binnen vervolgonderzoek. 

1.6 Structuur van de dissertatie 
Het vervolg van deze dissertatie is een uitwerking van de hiervoor beschreven 
onderzoeksaanpak. De verschillende onderzoeksvragen worden in de hierboven 
beschreven volgorde beantwoord, waarbij de nadruk verschuift van het 
formuleren van descriptieve kennis naar verklarende en vervolgens evaluatieve 
kennis. 
 
De dissertatie is opgedeeld in groepen hoofdstukken die onderling samenhangen 
op de thema’s: vraagstelling en theoretische onderbouwing, analyse van de 
Nederlandse situatie, de ontwikkeling van het theoretische model, de empirische 
analyse en de conclusies en aanbevelingen. Voor deze opzet is gekozen om de 
toegankelijkheid van de dissertatie te vergroten. In de onderstaande tabel wordt 
als leeswijzer weergegeven welke onderzoeksvraag in welk deel en welk 
hoofdstuk wordt beantwoord. 
De structuur van de dissertatie is zo gekozen dat de volgorde van de 
hoofdstukken het onderzoeksmodel, zoals gevisualiseerd in figuur 1.1, ‘van links 
naar rechts’ inkleurt. In de inleidende paragraaf van elk hoofdstuk wordt de 
inhoud van het betreffende hoofdstuk gepositioneerd en gevisualiseerd binnen de 
onderzoeksaanpak. 
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DEEL I VRAAGSTELLING EN THEORETISCH KADER 
2  Informatieverplichtingen van 
    bedrijven 

Wat zijn de oorsprong en de aard van het 
berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en 
overheid en wat is daarbij de relatie met 
administratieve lasten? 

3  Elektronisch berichtenverkeer Welke bedrijfskundige en 
informatiekundige factoren beïnvloeden de 
toepassing van elektronisch 
berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en 
overheid en wat is daarbij de relatie met 
administratieve lasten? 

4  De rol van de elektronische overheid Welke instrumenten heeft de Nederlandse 
overheid om de vormgeving en het gebruik 
van de administratieve infrastructuur voor 
berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en 
overheid te beïnvloeden? 

 
DEEL II ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER MET DE 
NEDERLANDSE OVERHEID 
5  Beleid,  regelgeving en uitvoering in  
    Nederland 
6  Toepassingen van elektronisch  
     berichtenverkeer met de overheid 

Met welke instrumenten en met welke 
resultaten heeft de Nederlandse overheid 
de vormgeving en het gebruik  van 
elektronisch berichtenverkeer tussen 
bedrijfsleven en overheid beïnvloed? 

 
DEEL III MODELONTWIKKELING 
7  Adoptie van elektronisch  
    berichtenverkeer 
8  Onderzoeksmodel en  
    onderzoeksmethoden 

Welke factoren beïnvloeden de keuze van 
bedrijven voor toepassing van elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid en wat 
zijn daarbij mogelijke effecten?  

 
DEEL IV EMPIRISCHE STUDIES 
9  Survey naar adoptie 
    statistiektoepassing 
10 Enquête onder midden- en  
     kleinbedrijf 
11 Casestudy elektronische  
     belastingaangiften voor ondernemers 

Welke factoren beïnvloeden de keuze van 
bedrijven voor toepassing van elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid en wat 
zijn daarbij mogelijke effecten? 

 
DEEL V CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
12  Conclusies en aanbevelingen Wat zijn de effecten van beïnvloeding door 

de overheid van vormgeving en gebruik 
van de administratieve infrastructuur voor 
berichtenuitwisseling tussen het 
bedrijfsleven en de overheid op het gedrag 
en de administratieve lasten van bedrijven 
en welke factoren spelen daarbij een rol? 

 
Tabel 1.2 Structuur van de dissertatie 
 


