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2  Informatieverplichtingen van bedrijven 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord: Wat zijn de oorsprong en 
de aard van het berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheid en wat is 
daarbij de relatie met administratieve lasten? De afbakening en begripsdefinitie 
zijn gebaseerd op onderzoek en theorievorming rond het thema van de 
administratieve lasten vanaf midden jaren negentig van de vorige eeuw. In termen 
van de beschreven onderzoeksaanpak, zie figuur 2.1: Bestudering van de 
wetenschappelijke literatuur en resultaten van toegepast onderzoek met 
betrekking tot informatieverplichtingen … levert theoretische modellen die inzicht 
geven in … de toepassing van elektronische berichtenverkeer met de overheid, de 
mogelijke effecten daarvan op de administratieve lasten van bedrijven en de 
onderliggende mechanismen. 
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Figuur 2.1 Hoofdstuk 2 gepositioneerd binnen de onderzoeksaanpak 
 
De opbouw van dit hoofdstuk is zodanig dat stap voor stap wordt ingezoomd op 
de positie van elektronische berichtenverkeer binnen de juridische en 
bestuurskundige context van het onderzoek. In paragraaf 2.2 wordt het algemene 
bestuurskundige analysekader beschreven. De juridische aspecten van 
informatieverplichtingen worden in paragraaf 2.3 besproken. Vervolgens wordt in 
paragraaf 2.4 het begrip administratieve lasten gedefinieerd in termen van kosten 
van berichtenverkeer. In paragraaf 2.5 komt de vormgeving en uitvoering van 
informatieverplichtingen aan de orde. Elektronisch berichtenverkeer krijgt daar 
een plek binnen de administratieve infrastructuur voor informatieverplichtingen. 
In paragraaf 2.6 worden aangrijpingspunten voor de reductie van administratieve 
lasten beschreven. Daarbij komt ook de rol van ICT aan de orde. De 
beantwoording van de onderzoeksvraag wordt in paragraaf 2.7 samengevat. 
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2.2 Bestuurskundig analysekader van Nijsen 
Nijsen presenteert in zijn dissertatie Dansen met de octopus een bestuurskundige 
visie op informatieverplichtingen van het bedrijfsleven in de sociale rechtsstaat 
(Nijsen, 2003). Anders dan de bedrijfseconomische invalshoek die lange tijd 
leidend is geweest in de discussie rond administratieve lasten (Allers, 1994), geeft 
Nijsen een analyse van de bestuurskundige oorsprong van de 
informatieverplichtingen van bedrijven. Hij beschrijft daarbij ondermeer de  
relatie tussen informatieverplichtingen en de verschillende fasen van de 
beleidsketen van de overheid en de wijze waarop administratieve lasten kunnen 
worden gemeten. Nijsen kiest daarbij een bestuurskundige invalshoek gericht op 
het vinden van oplossingen voor administratieve lasten, omdat zo stelt hij “niet 
het bedrijfsleven maar de overheid primair verantwoordelijk is voor de hoogte 
van de informatienalevingskosten” (Nijsen, 2003, p.15).  

2.2.1 Informatieverplichtingen binnen de sociale rechtsstaat 
Oorsprong en aard van informatieverplichtingen worden door Nijsen uitgewerkt 
binnen het kader van de sociale rechtsstaat. Het zijn met name de sociale 
grondrechten die binnen een moderne sociale rechtsstaat van de overheid een 
sturend en presterend optreden vragen op terreinen als veiligheid, sociale 
zekerheid, milieu, gezondheidszorg, onderwijs en arbeidsomstandigheden. Om 
deze doelen te kunnen realiseren zijn financiële middelen nodig die door middel 
van heffing en inning van belastingen en premies bij bedrijven en burgers10 ter 
beschikking van de overheid komen. De overheid heeft daarbij de medewerking 
nodig van bedrijven die zij informatieverplichtingen oplegt om geïnformeerd te 
raken over toestanden en gedragingen van het bedrijfsleven (Nijsen, 2003). 
 
Nijsen modelleert dit samenspel in een theoretisch model van informatie-
verplichtingen van het bedrijfsleven, zie figuur 2.2. Het model beschrijft de wijze 
waarop burgers, bedrijven, het parlement, de overheid en de 
uitvoeringsinstellingen van de overheid met elkaar in contact staan en de plek van 
de informatieverplichtingen van bedrijven daarbinnen. 
De hiervoor genoemde doelen ten aanzien van de prestaties van de overheid zijn 
afgeleid van de wensen van de burgers. Deze wensen worden duidelijk tijdens het 
proces van de parlementaire democratie: vrije burgers stemmen. In het parlement 
worden de publieke doelen vastgesteld. Aan de overheid worden taken 
opgedragen en instrumenten (bevoegdheden) gegeven die haar in staat stellen 
deze doelen te bereiken. Deze taken en bevoegdheden van de overheid zijn 
vastgelegd in het bestuursrecht. De overheid ontwikkelt beleid hoe de publieke 
doelen te realiseren en ontwikkelt, samen met het parlement, wet- en regelgeving 
om het feitelijke gedrag van bedrijven en burgers daaraan bij te laten dragen.  
Deze wet- en regelgeving wordt door overheidsinstellingen uitgevoerd. De 
overheid informeert de uitvoeringsinstellingen over de uit te voeren wet- en 
regelgeving en de wijze waarop deze moet worden gehandhaafd, het zogenaamde 
sturingsmodel. De keuze van het sturingsmodel bepaalt mede de instrumenten 
                                                           
10 Dit onderzoek heeft betrekking op de rol en het gedrag van bedrijven. In het vervolg van de tekst 
wordt dan ook met name verwezen naar bedrijven en niet naar burgers. 
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waarmee het gedrag van bedrijven wordt beïnvloed: communicatieve sturing door 
middel van voorlichting, economische sturing door middel van subsidies en/of 
heffingen of juridische sturing door middel van bijvoorbeeld vergunningen. 
Uitvoeringsinstellingen informeren de bedrijven over de bijbehorende 
(inhoudelijke) verplichtingen en de vormgeving ervan. Deze verplichtingen 
betreffen de regels en voorschriften waaraan bedrijven hebben te voldoen bij de 
uitoefening van hun bedrijf, zoals bijvoorbeeld de hoogte van premies en 
belastingen, benodigde vergunningen en de aanwezigheid van milieu- en/of 
veiligheidssystemen. 
Deze eerste informatiestroom karakteriseert Nijsen als de modificerende 
informatiestroom gericht op gedragsbeïnvloeding van bedrijven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 2.2 Theoretisch kader informatieverplichtingen van bedrijven, bewerking van 
(Nijsen, 2003, figuur 4.1). 
 
De andere informatiestroom, door Nijsen gekarakteriseerd als de rapporterende 
informatiestroom, volgt de omgekeerde route en begint bij de bedrijven. 
Mede gebaseerd op het gekozen sturingsmodel gelden voor bedrijven specifieke 
verplichtingen om te rapporteren over de mate waarin zij de inhoudelijk 
verplichtingen naleven, de zogenaamde informatieverplichtingen. In de volgende 
paragraaf wordt nader ingegaan op het onderscheid tussen inhoudelijke en 
informatieverplichtingen. Het zijn de informatieverplichtingen die zorgen voor de 
administratieve lasten van bedrijven. Deze rapportages staan centraal in dit 
onderzoek. 
Ook de uitvoeringsinstellingen kennen informatieverplichtingen. Zij rapporteren 
over de eigen bedrijfsvoering alsmede over de resultaten en naleving van de wet- 
en regelgeving in de praktijk. De Raad voor het Openbaar Bestuur wijst in het 
kader van deze interbestuurlijke samenwerking overigens op onduidelijkheden 
met betrekking tot de aard van deze informatierelatie (Raad voor het Openbaar 
Bestuur, 2003) tussen uitvoeringsinstanties en beleidsmakers. Van Duivenboden 
spreekt in dit kader over “diffuse domeinen” (Van Duivenboden, 2004). Hij pleit 
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op basis van studie van ICT en deze interbestuurlijke relaties voor meer balans 
tussen het verticale afleggen van verantwoording aan politieke bestuurders 
enerzijds en de meer horizontale plicht tot het nemen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de uitvoeringsinstellingen.  
Op basis van de (feedback) informatie van de uitvoeringsinstellingen kunnen 
overheid en parlement toezien op de naleving van wet- en regelgeving, op basis 
hiervan bijsturen, wet- en regelgeving aanpassen, burgers informeren en 
verantwoording afleggen. 
 
De administratieve lasten voor bedrijven zijn binnen het model direct gekoppeld 
aan de informatieverplichtingen van bedrijven aan overheidsinstellingen. In 
termen van het model is er een drietal (samenhangende) factoren aan te wijzen 
die de hoogte van deze lasten beïnvloeden. 
Allereerst is de hoeveelheid wet- en regelgeving met de daaraan gerelateerde 
behoefte aan verantwoordingsinformatie, zoals bijvoorbeeld die in het kader van 
de VBTB, Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (Ministerie van 
Financiën, 2000), van invloed op de omvang van de informatieverplichtingen van 
bedrijven. Hoe omvangrijker de wens van parlement en beleidsmakers naar 
inzicht in de resultaten van beleid, des te meer behoefte ontstaat er aan feitelijke 
gegevens uit de praktijk van bedrijven. 
Daarnaast bepaalt de keuze van het sturingsmodel in veel gevallen de aard en 
omvang van de informatieverplichtingen. Verticale, hiërarchische, sturingsrelaties 
tussen uitvoeringsinstellingen en bedrijven impliceren over het algemeen strikte 
rapportageregimes. Horizontalisering van deze relaties leidt tot minder controles 
en daarmee tot een vermindering van de kosten van bedrijven. Zo experimenteert 
de Belastingdienst in 2007 met vormen van horizontaal toezicht gebaseerd op 
vertrouwen in en afspraken vooraf met bedrijven in plaats van controles achteraf 
(Heitling, 2007). 
Ook de feitelijke vormgeving en uitvoering van de informatieoverdracht tussen 
bedrijven en de overheidsinstellingen is van invloed op de kosten voor bedrijven. 
Het aantal gegevens, de frequentie van aanlevering en de, al dan niet 
geautomatiseerde, systemen waarmee de gegevens worden verstuurd, spelen 
daarbij een belangrijke rol. 
 
De mogelijkheden voor kostenreductie vanuit het perspectief van de vormgeving 
en uitvoering van de informatieoverdracht staan in dit onderzoek centraal, in het 
bijzonder de rol en bijdrage van elektronisch berichtenverkeer daarbij. 

2.2.2 Inhoudelijke en informatieverplichtingen 
Nijsen (Nijsen, 2003) stelt dat de overheid om haar publieke doelen te bereiken 
de medewerking van het bedrijfsleven nodig heeft. Hiertoe legt zij wettelijke 
verplichtingen op aan het bedrijfsleven. Deze verplichtingen kunnen worden 
onderscheiden in inhoudelijke verplichtingen en informatieverplichtingen. Omdat 
dit onderscheid nogal eens leidt tot spraakverwarring, worden de verschillen in 
deze paragraaf toegelicht. 
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De inhoudelijke verplichtingen zijn verplichtingen tot het doen of nalaten van 
handelingen of gedragingen (CAL 1999a), zoals bijvoorbeeld de invoering van 
milieuzorgsystemen, het inrichten van een veilige werkplek of de afdracht van 
premies en belastingen.  
Informatieverplichtingen daarentegen worden vanuit de overheid opgelegd om op 
de hoogte te blijven van toestanden en gedrag van bedrijven, in relatie tot een 
inhoudelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld meldingen over afvalwaterlozingen 
zoals geregistreerd in het milieuzorgsysteem, het opstellen van een arbo-
rapportage of de belastingaangiften.  De informatieverplichtingen vormen 
daarmee een onderdeel van het handhavinginstrumentarium van de overheid, 
waarbij het gaat om de handhaving (en controle) van de naleving van 
inhoudelijke verplichtingen door individuele bedrijven, ook wel eerstelijns 
toezicht genoemd (Homburg & Bekkers, 2005). 
 
De betaalde vennootschapsbelasting is een voorbeeld van inhoudelijke 
nalevingskosten. Verlaging van deze belasting leidt tot lagere inhoudelijke 
nalevingskosten, ofwel lastenverlichting voor het bedrijfsleven. 
De kosten verbonden aan de verzameling en verstrekking van gegevens ten 
behoeve van deze belastingaangifte zijn informatienalevingskosten. 
Vereenvoudiging van de aangifte vennootschapsbelasting leidt tot lagere 
informatienalevingskosten, ofwel administratieve lastenverlichting. 
 
Overigens is de afbakening van inhoudelijke en informatieverplichtingen niet 
altijd eenvoudig. Informatieverplichtingen aan derden, zoals bijvoorbeeld de 
waarschuwingen van tabaks- en alcoholfabrikanten op hun producten of de 
beprijzing van producten, zijn niet primair gericht op het informeren van de 
overheid. Het doel is in deze gevallen het goed informeren van burgers of 
consumenten om daarmee hun keuzen in een maatschappelijk gewenste richting 
te beïnvloeden. In de ogen van Nijsen dienen deze informatieverplichtingen aan 
derden te worden opgevat als inhoudelijke verplichtingen (Nijsen, 2003, p.50). Ze 
leiden daarmee per definitie niet tot administratieve lasten11.  
In dit onderzoek spelen deze informatieverplichtingen aan derden geen rol omdat 
ze (per definitie) niet of nauwelijks leiden tot berichtenverkeer van bedrijven aan 
de overheid. 

2.2.3 Kenmerken van informatieverplichtingen 
Naast het feit dat informatieverplichtingen tot kosten voor bedrijven leiden, wijst 
Nijsen op de “functionaliteit van de informatieverplichtingen” (Nijsen, 2003, 
p.55). De aangeleverde gegevens vormen in feite de brandstof voor veel 
uitvoerende processen binnen de overheid en op basis van deze gegevens wordt 
het parlement geïnformeerd over de realisatie van publieke doelen. 
 

                                                           
11 Bij de definitie en kwantificering van administratieve lasten door het kabinet zijn deze 
informatieverplichtingen aan derden wel meegenomen (Ministerie van Financiën, 2004a). Zo leidt de 
Warenwet (zie tabel 1.1) tot hoge administratieve lasten en bezorgt ze het ministerie van Economische 
Zaken hoofdbrekers als het gaat om reductiemaatregelen. 
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De essentie van de informatieverplichtingen wordt door Nijsen in een zestal 
kenmerken samengevat (Nijsen 2003, p.122): 

1. Informatieverplichtingen van het bedrijfsleven zijn tweezijdig. Dat wil 
zeggen dat elke onderneming zich op de hoogte moet kunnen stellen van 
de door hem na te leven inhoudelijke en informatieverplichtingen. 
Tevens dient het bedrijf te voldoen aan deze informatieverplichtingen 
door de informatie te verzamelen, controleren en te verzenden naar de 
overheid. 

2. De inhoud van de informatieverplichting heeft betrekking op de naleving 
van een inhoudelijke verplichting. 

3. De inhoud van de informatieverplichting is specifiek omschreven in de 
wet of daarvan afgeleide regelgeving. 

4. De inhoud van de informatieverplichting heeft een meervoudige functie: 
het vormt input voor op controle en handhaving gerichte processen en 
voor de autonome werkprocessen van de overheid(-instellingen) zoals 
het vervaardigen van statistieken of het heffen en innen van belastingen. 

5. De kosten voor informatieverstrekking van het bedrijfsleven worden niet 
vergoed door de overheid. 

6. De informatie wordt niet gevraagd in het kader van een strafzaak. 
 
Deze kenmerken adresseren enerzijds politiek-juridische aspecten waar het de 
definitie en de kosten van wet- en regelgeving betreft en anderzijds 
uitvoeringsaspecten waar het de feitelijke gegevensaanlevering betreft. Volgens 
Nijsen betreft de discussie over beleid in deze dan ook twee belangrijke vragen 
(Nijsen, 2003, p.55). 
Allereerst gaat het om de vraag hoe kan worden bereikt dat bij de besluitvorming 
over de politieke doelen (en de vertaling in wet- en regelgeving, RA) ook de 
omvang van eventuele administratieve lasten wordt meegewogen. In het vervolg 
van dit hoofdstuk wordt deze vraag geadresseerd in termen van de juridische 
aspecten (paragraaf 2.3) en kosten (paragraaf 2.4) van de 
informatieverplichtingen.  
Gegeven de bewuste keuze voor het opleggen van informatieverplichtingen is de 
tweede vraag op welke wijze deze gegevens zo efficiënt mogelijk door de 
overheid kunnen worden uitgevraagd. De uitwerking van de uitvoeringsaspecten 
(paragraaf 2.5) en de reductie van administratieve lasten (paragraaf 2.6) sluiten 
aan op deze tweede vraag. 

2.3 Juridische aspecten van informatieverplichtingen 
Informatieverplichtingen maken onderdeel uit van wet- en regelgeving die het 
gedrag van bedrijven reguleert. Nijsen wijst in dat kader op een spanningsveld 
binnen de sociale rechtsstaat. Enerzijds heeft de ontwikkeling van de sociale 
rechtsstaat geleid tot een meer instrumenteel, regulerend en financierend optreden 
van de overheid in de maatschappij. Wet- en regelgeving hebben daarbij, ook in 
de uitvoering en handhaving, een meer instrumenteel karakter gekregen en zijn 
daarbij veel gericht op het reguleren van het gedrag van bedrijven. Anderzijds is 
een belangrijke functie van de rechtsstaat het feit dat de overheid dient te 
waarborgen dat de wet op efficiënte wijze wordt gehandhaafd en dat daarbij 
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overbodige informatieverplichtingen van het bedrijfsleven worden vermeden en 
dat onvermijdelijke informatieverplichtingen zo efficiënt mogelijk worden 
uitgevoerd (Nijsen, 2003, p. 42). Dit spanningsveld wordt ook wel aangeduid met 
de term regeldrukparadox: “de paradox is dat tegelijkertijd geklaagd wordt … dat 
er te veel en te gedetailleerde wetgeving is en de lasten te hoog zijn, maar dat er 
tegelijkertijd een enorme honger naar regelgeving is” (Veerman, 2004). 
In deze paragraaf worden de juridische bron van veel informatieverplichtingen en 
het aspect van de kwaliteit van wetgeving nader besproken. 

2.3.1 Bestuursrecht als bron van informatieverplichtingen 
Het publiekrecht regelt de inrichting van de staat en de staatorganen en het 
ingrijpen van de overheid in de vrije sfeer van burgers. Het algemeen belang is 
het uitgangspunt bij het reguleren van de betrekking tussen overheid en 
onderdanen (Algra & Janssen, 1985). Dit algemeen belang valt samen met het 
bereiken van de publieke doelen zoals die in de vorige paragraaf een plek hebben 
gekregen in het model van Nijsen (Nijsen 2003, p.150). Onder het algemeen, of 
publiek belang, verstaat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(WRR) “maatschappelijke belangen welke zonder tussenkomst van de overheid 
niet of onvoldoende worden gerealiseerd” (WRR, 2000). 
Staatsrecht, strafrecht en bestuurrecht, of administratief recht, behoren tot het 
publiekrecht.  
 
Het bestuursrecht betreft de werkzaamheden van het bestuur en wordt ook wel 
aangeduid als het recht voor, van en tegen het overheidsbestuur. Hierbinnen zijn 
de voorwaarden vastgelegd waaronder de overheid, vanuit het oogperk van het 
publieke belang het recht tegenover bedrijven (en burgers) mag en moet 
handhaven (Nijsen, 2003, p.41). Dit geldt ook voor het opleggen van 
informatieverplichtingen. Nijsen laat zien dat met name vanuit het bestuursrecht 
en het belastingrecht (als een op zichzelf staand onderdeel van het bestuurrecht) 
de overheid inhoudelijke en daarmee verbonden informatieverplichtingen oplegt 
aan het bedrijfsleven ter realisatie van de publieke doelen. Daarbinnen zorgt een 
aantal specifieke wetgevingsterreinen voor de meest omvangrijke 
informatienalevingskosten (Nijsen, 2004, p.161-165): 

� ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht, gericht op ondermeer de 
bestemming, het beheer en de registratie van ruimte, onroerende 
goederen, gewassen en dieren; met name milieu- en 
meststoffenwetgeving zorgen daarbinnen voor omvangrijke lasten;  

� sociaal bestuursrecht, gericht op ondermeer arbeidsverhoudingen, 
arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid; met name wetgeving rond 
werknemersverzekeringen kent omvangrijke informatieverplichtingen; 

� medisch bestuursrecht, waarbij met name de gereguleerde informatie-
overdracht tussen de diverse partijen binnen de gezondheidszorg, zoals 
het declaratieverkeer, zorgt voor omvangrijke kosten; 

� fiscaal bestuursrecht, ofwel het belastingrecht gericht op directe 
belastingen zoals de vennootschaps- en loonbelasting en op indirecte 
belastingen zoals de omzetbelasting; dit deel van het bestuursrecht kent 
omvangrijke informatieverplichtingen. 
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Naast de domeingerichte opdeling van informatieverplichtingen binnen het 
bestuursrecht bestaat ook een opdeling naar specifieke publieke doelen (IPAL, 
2004a, 2004b), (Nijsen, 2003, p.165): 

� wetgeving met betrekking tot inkomens- en vermogensoverdrachten, 
zoals belastingen, sociale zekerheid en subsidies, en 

� wetgeving die randvoorwaarden stelt aan het maatschappelijk verkeer, 
ofwel wetgeving gericht op risicoborging, zoals ten aanzien van milieu, 
veiligheid, volksgezondheid, economische mededinging en 
arbeidsomstandigheden. 

 
Beide groepen wetgeving worden ook wel onderscheiden als respectievelijk 
wetgeving met een generiek regelend vermogen en wetgeving met een specifiek 
regelend vermogen (Reede, 2000), (EIM, 2001). Bij wetgeving met betrekking tot 
inkomens- en vermogensoverdrachten ligt het vermogen tot sturen (regelen) bij 
de overheid: door middel van percentages, kengetallen en indicatoren wordt de 
uitvoering voor het gehele bedrijfsleven generiek geregeld. Bij wetgeving die 
randvoorwaarden stelt aan het maatschappelijk verkeer ligt het vermogen tot 
sturen bij het individuele bedrijf. De informatieverplichting is afhankelijk van 
specifieke omstandigheden en wordt geregeld in specifieke vergunningen en 
afspraken. Beide groepen wetgeving onderscheiden zich in grote lijnen in het 
bijbehorende type informatieverplichting. Veel van de informatieverplichtingen 
met betrekking tot inkomens- en vermogensoverdrachten kennen een 
tijdsgebonden karakter, dit terwijl de informatieverplichtingen die betrekking 
hebben op risicoborging veelal een gebeurtenisgebonden karakter hebben. In 
paragraaf  2.5.2 wordt dit nader uitgewerkt. 
 
Stevens lijkt in zijn analyse van hinderlijke nalevingskosten voor ondernemers 
een andere, meer functionele opdeling te hanteren in termen van algemene, 
economische en sociale wetgeving. Hij onderscheidt de financieel administratieve 
verplichtingen van ondernemers in: de fiscale (algemene) regelgeving met 
betrekking tot verplichte afdrachten aan de samenleving, de (economische)  
regelgeving voor het ondernemerschap met betrekking tot financiering van de 
bedrijfsactiviteiten en financiële verantwoording en de (sociale) regelgeving voor 
werkgevers  met betrekking tot personele aangelegenheden (Stevens, 2005). 
 
In hoofdstuk 6 worden praktische toepassingen met betrekking tot deze 
informatieverplichtingen gepresenteerd over de volle breedte van de hier 
geschetste domeinen, met uitzondering van het medische domein. Bij de nadere 
empirische studies in dit onderzoek is met name ingezoomd op fiscaal- en 
statistiekgerelateerde informatieverplichtingen. 

2.3.2 Kwaliteit van wetgeving 
Administratieve lasten zijn de kosten die gepaard gaan met de uitvoering van wet- 
en regelgeving. De uitvoerbaarheid en in het bijzonder de doelmatigheid van de 
uitvoering zijn belangrijke kwaliteitsaspecten van wetgeving. Andere aspecten 
die de kwaliteit van wetgeving bepalen, zijn ondermeer rechtszekerheid, 
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rechtsgelijkheid, consistentie, proportionaliteit, effectiviteit en 
handhaafbaarheid12.  
Onderzoek op het terrein van wetgevingskwaliteit richt zich bijvoorbeeld op de 
toepassing van deze kwaliteitscriteria door de Tweede Kamer (Dorbeck-Jung, 
2003) of binnen de wetgevingsadvisering door de Raad van State (Broeksteeg et 
al., 2005), (Dorbeck-Jung, 2005). 
 
Het voorkomen van hoge kosten aan de kant van de overheid en aan de kant van 
bedrijven is een belangrijk aandachtspunt in het wetgevingsproces. Of, zoals 
Nijsen het stelt, “onnodige informatienalevingskosten zijn … - gegeven de 
waarborgfunctie van de overheid - onrechtmatig en in strijd met de beginselen 
van de sociale rechtsstaat ... de overheid dient te waarborgen dat overbodige 
informatieverplichtingen voor het bedrijfsleven worden vermeden en dat 
onvermijdelijke informatieverplichtingen zo efficiënt mogelijk worden 
uitgevoerd” (Nijsen, 2003, p.41/42).  Er bestaat daarbij een spanning tussen het 
geformuleerde wetgevingskwaliteitsbeleid en de toepassing ervan door 
professionals als beleidsmakers en wetgevingsjuristen in de praktijk 
(Staatscourant, 2005). Verschillende instrumenten bieden binnen het 
wetgevingsproces ondersteuning bij het tot stand brengen van kwalitatief goede 
wet- en regelgeving. 
 
De Aanwijzingen voor de regelgeving van het Ministerie van Justitie (Ministerie 
van Justitie, 1992) is een hulpmiddel waarin naast wettechnische en procedurele 
aanwijzingen ook aanwijzingen geformuleerd zijn met betrekking tot inhoudelijke 
punten van wetgeving en wetgevingsbeleid (Eijlander & Voermans, 1993). Deze 
inhoudelijke punten betreffen ondermeer de effecten en lasten van de 
regelgeving, zoals in het bijzonder de aanwijzingen 9 en 13 in paragraaf 2.1 
‘Gebruik van regelgeving’. 
In aanwijzing 9 wordt gewezen op de neveneffecten en (uitvoerings)lasten van 
regelgeving voor overheid en bedrijven. Daarbij wordt tevens de relatie gelegd 
met het gebruik van ex-ante evaluatie-instrumenten zoals effectentoetsen. 
In aanwijzing 13 wordt gesteld dat “bij de keuze van een bepaalde regeling wordt 
gestreefd naar zo beperkt mogelijke lasten voor …bedrijven en instellingen”. Als 
een van de soorten lasten wordt onder sub c. genoemd: “gevolgen voor de 
organisatie van de onderneming of instelling zoals de noodzaak voorzieningen te 
treffen om te voldoen aan administratieve verplichtingen of om de benodigde 
deskundigheid in te schakelen”. 
Elektronisch berichtenverkeer als voorbeeld van zo’n voorziening staat in dit 
onderzoek centraal. 
 
Tijdens het wetgevingsproces wordt aan de hand van effectentoetsen aandacht 
geschonken aan potentiële effecten en administratieve lasten voor bedrijven (zie 
ook aanwijzing 256). Het Ministerie van Justitie kent de Uitvoerbaarheids- en 
handhaafbaarheidstoets (de U&H toets) waarmee de gevolgen van voorgenomen 
regelgeving voor uitvoerende en handhavende instanties in kaart worden 
                                                           
12 www.ministerievanjustitie.nl/onderwerpen/wetgeving/over_wetgeving/wetgevingskwaliteit, 
september 2007. 
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gebracht. In de handleiding voor de U&H toets (Ministerie van Justitie, 2003) 
wordt onder andere inzicht gevraagd in de doelgroepen die met de effecten 
worden geconfronteerd, het verwachte gedrag van de doelgroep (naleving) en de 
handhavingactiviteiten om de naleving te bewerkstelligen. Wettelijke 
informatieverplichtingen komen, anders dan een verwijzing naar de mogelijkheid 
van administratieve controles, niet expliciet aan de orde.  
Vermindering van regeldruk krijgt op beleidsniveau binnen het Ministerie van 
Justitie aandacht binnen het programma Bruikbare rechtsorde (Ministerie van 
Justitie, 2004), (Ministerie van Justitie, 2006). 
 
De bedrijfseffectentoets (BET) van het Ministerie van Economische Zaken maakt 
de gevolgen zichtbaar van voorgenomen regelgeving voor het bedrijfsleven. 
Onderdeel van de bedrijfseffecten zijn de nalevingseffecten, de kosten en baten 
die verbonden zijn met de naleving van de ontwerpregelgeving (Ministerie van 
Economische Zaken, 2000). Deze nalevingseffecten worden onderscheiden in 
nalevingskosten en kosten van informatieoverdracht, anders geformuleerd, de 
kosten gerelateerd aan respectievelijk de inhoudelijke verplichtingen en de 
informatieverplichtingen. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid van 
aansluiting op systemen en gegevens die reeds binnen bedrijven voorhanden zijn. 
 
Vanaf 1 mei 2000 beoordeelt ook het Adviescollege toetsing administratieve 
lasten (Actal) nieuwe wetgeving op ondermeer de deugdelijkheid van de 
kwantificering van de administratieve lasten. Deze separate toetsing is een 
uitvloeisel van de adviezen van de Commissie Administratieve Lasten, beter 
bekend als Commissie Slechte. De commissie stelde: “Een administratieve 
lastentoets moet geen onderdeel worden van een brede bedrijfseffectentoets of 
een algemene kostenbaten analyse van voorgenomen wetgeving. De commissie 
acht een afzonderlijke toets noodzakelijk; deze dient zich exclusief te richten op 
de doelmatigheid en effectiviteit van de informatielogistiek van wet- en 
regelgeving” (Commissie Administratieve Lasten, 1999). In hoofdstuk 5 wordt 
uitgebreider op het werk van de Commissie Slechte ingegaan. Actal toetst 
voorgenomen wetgeving aan de hand van de vragen13: 

� zijn de te verwachten administratieve lasten voor het bedrijfsleven 
gekwantificeerd en is de berekening daarvan voldoende onderbouwd?; 

� is er voldoende aandacht besteed aan alternatieven, die mogelijk minder 
administratieve lasten voor het bedrijfsleven opleveren?; 

� is er binnen het doel van het wetsvoorstel gekozen voor het minst 
belastende alternatief?;  

� is gekozen voor een uitvoering met minimale administratieve lasten?  
 
Aantal, frequentie, herkomst en harmonisatie van de bij bedrijven uitgevraagde 
gegevens vormt een aandachtspunt bij de toetsing en advisering van Actal. 
Daarmee wordt ook het belang van gegevensdefinities en -logistiek in het 
wetgevingsproces benadrukt14.  

                                                           
13 www.actal.nl, oktober 2007. 
14 www.minderadministratievelasten.nl/fase2.html, oktober 2007. 
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Administratieve lasten, of informatienalevingskosten, zijn een kwaliteitskenmerk 
van wetgeving. In de volgende paragraaf wordt aangegeven op welke wijze deze 
kosten kunnen worden gedefinieerd en gemeten. 

2.4 Informatienalevingskosten 
In deze paragraaf wordt het begrip administratieve lasten gedefinieerd. Daarnaast 
wordt het in verband gebracht met de uitvoeringskosten van de overheid. Tot slot 
wordt aangegeven hoe administratieve lasten kunnen worden gemeten en de rol 
die berichtenverkeer daarin speelt.  

2.4.1 Definitie van administratieve lasten 
Administratieve lasten, ofwel informatienalevingskosten, worden ook wel 
aangeduid als Heerendiensten (Commissie tot verlichting van administratieve 
verplichtingen voor het bedrijfsleven, 1985) of pseudo-belastingen (Verwaal, 
2000), (Pronk, 2004). Discussies over administratieve lasten vanuit die optiek 
hebben in het verleden vaak geleid tot een focus op het (negatieve) kostenaspect 
van informatieverplichtingen (Allers, 1994), (Nijsen, 2004). 
 
Allers definieert in zijn onderzoek naar de kosten van belastingheffing en 
publieke financiële overdrachten de administratieve lasten als compliance cost: 
private sector costs of complying with regulations (Allers, 1994, p.30).   
Het Kabinet Kok I hanteerde in haar beleid ‘naar minder administratieve lasten’ 
de definitie: administratieve lasten zijn de kosten die een onderneming moet 
maken om aan de administratieve en procedurele verplichtingen van regelgeving 
te voldoen (Ministerie van Economische Zaken, 1995). 
In de Instellingsregeling Commissie Administratieve Lasten (Staatcourant, 1998) 
wordt onder administratieve lasten verstaan: lasten voor ondernemingen als 
gevolg van het voldoen aan de administratieve en procedurele verplichtingen als 
gevolg van wet- en regelgeving. 
 
Bij de definitie van het begrip administratieve lasten moet een keuze worden 
gemaakt welke bedrijfskosten moeten worden meegenomen en in welke gevallen 
kosten aan een informatieverplichting zijn toe te rekenen, zoals bijvoorbeeld 
(Nijsen, 2003): 

� kosten die ontstaan vanwege een door de ondernemer zelf gekozen 
beroep op wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een 
subsidie; 

� de kosten die de ondernemer in het algemeen maakt ten behoeve van de 
naleving van de wet- en regelgeving, de kosten van inhoudelijke 
verplichtingen, of de specifieke informatienalevingskosten; 

� samenloop met kosten die de ondernemer toch ook al maakt in het kader 
van de eigen bedrijfsvoering en -administratie, zoals het bijhouden van 
de omzet of het opstellen van jaaroverzichten. 
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Het merendeel van het onderzoek buiten Nederland is gebaseerd op de stelling dat 
bij de definitie en meting van de informatienalevingskosten slechts die 
bedrijfskosten mogen worden meegenomen die additioneel zijn ten opzichte van 
de normale bedrijfsvoering. Het gaat daarbij om de meerkosten veroorzaakt door 
de naleving; ofwel de kosten die zouden wegvallen als de informatieverplichting 
zou worden afgeschaft. Naleving van informatieverplichtingen wordt daarbij 
gezien als een onderdeel van de bedrijfsvoering. Door Nijsen wordt deze 
benadering getypeerd als de opvatting van de “marginalisten van het lawyers 
concept” (Nijsen, 2004, p.234). Deze bedrijfseconomische benadering is 
theoretisch gezien de meest zuivere, maar in de praktijk blijkt dat de vraag naar 
de meerkosten door bedrijven niet eenduidig kan worden beantwoord. 
 
Nijsen pleit voor een meer oplossingsgerichte benadering en redeneert daarbij 
vanuit een bestuurskundige invalshoek15. Centraal staat bij Nijsen de vraag: over 
welke informatie wil de overheid kunnen beschikken en wat moeten de bedrijven 
daarvoor doen, los van de vraag of ze het toch al gedaan zouden hebben voor de 
eigen bedrijfsvoering. Nijsen noemt dit de “integralistische” opvatting. Hij maakt 
onderscheid tussen de administratieve handelingen van een bedrijf binnen de 
normale bedrijfsadministratie (grotendeels gebaseerd op de algemene boekhoud-
verplichting) en de specifieke administratieve handelingen als gevolg van 
wettelijke informatieverplichtingen. Het zijn deze specifieke handelingen die de 
basis zijn voor de berekening van de informatienalevingskosten. De 
boekhoudverplichting is een generieke verplichting die de overheid oplegt met 
betrekking tot de kwaliteit van de administratieve systemen binnen een bedrijf. 
De boekhoudverplichting stelt eisen ten aanzien van de transparantie en 
archivering van de administratie; het bedrijf wordt daarbij vrijgelaten in de wijze 
waarop de administratie wordt ingericht, ‘goed koopmanschap’ is daarbij het 
richtsnoer. Nijsen introduceert de term informatienalevingskosten als synoniem 
voor administratieve lasten en definieert deze als: 
 “de integrale kosten van  - veelal administratieve – handelingen die het 
bedrijfsleven moet uitvoeren voor de naleving van specifieke 
informatieverplichtingen aan de overheid en welke additioneel zijn ten opzichte 
van de kosten voor het voldoen aan vereisten van de algemene 
boekhoudverplichting” (Nijsen, 2003, p.249). 
Ook in het meer recente beleid en de projecten rond de reductie van administra-
tieve lasten wordt meer nadruk gelegd op de term informatieverplichtingen en op 
informatielogistieke aspecten: Administratieve lasten zijn de kosten om te voldoen 
aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de 
overheid. Het gaat om het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter 
beschikking stellen van informatie (EIM, 1998), (Staatsblad, 2000). 
Administratieve lasten zijn alleen die kosten voor het bedrijfsleven om te voldoen 
aan informatieverplichtingen voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de 
overheid. (Ministerie van Financiën, 2004); soms met toevoegingen als “dit 
omvat ook informatieverplichtingen aan derden” (IPAL, 2003), of  “eventuele 
kosten van meetapparatuur voor het verkrijgen van gegevens zijn eveneens 
toegerekend als administratieve lasten” (Sorgdrager, 2003). 
                                                           
15 Of de methode van de beleidsanalyse zoals Pronk dit noemt (Pronk, 2004). 
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Pronk bouwt in zijn dissertatie voort op bovenstaande definities en komt, mede 
op basis van een eigen afbakening van meerkosten, tot de volgende synthese 
(Pronk, 2004): 
Administratieve lasten zijn de formeel en materieel noodzakelijke kosten voor 
ondernemingen om te voldoen aan informatieverplichtingen, voortvloeiend uit 
wet- en regelgeving op basis waarvan de overheid of derden de onderneming 
kunnen aanspreken. Het gaat om het verzamelen, bewerken, registreren, bewaren 
en ter beschikking stellen van informatie, ook aan derden. 
 
In deze studie staan nalevingskosten op zichzelf niet centraal. Het gaat in deze 
studie om de bestudering van elektronisch berichtenverkeer als instrument cq. 
oplossing voor het bedrijfsleven ten behoeve van het overdragen van de gegevens 
naar de overheid en de effecten daarvan op de administratieve lasten. 
In dit onderzoek worden administratieve lasten gedefinieerd zoals geformuleerd 
in (EIM, 1998) en (Staatsblad, 2000): 
Administratieve lasten zijn de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen 
voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Het gaat om het 
verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van 
informatie. 
Het begrip informatieverplichtingen staat hierin centraal en tevens wordt gewezen 
op het informatielogistieke aspect achter de administratieve lasten. In het vervolg 
van dit onderzoek worden de begrippen administratieve lasten en 
informatienalevingskosten als synoniemen gebruikt. Afhankelijk van de context 
is daarbij gekozen voor de meest passende term. 
 
Voor wat betreft de termen ‘overheid’ en ‘bedrijfsleven’ sluit ik aan bij de 
definities op basis van het stelstel van Nationale Rekeningen van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zoals die door de interdepartementale projectdirectie 
administratieve lasten (IPAL) zijn gehanteerd (IPAL, 2003). De overheid bestaat 
uit alle eenheden die voornamelijk gecontroleerd en gefinancierd worden door de 
overheid zelf. Deze eenheden betreffen uitsluitend niet-markt producenten. 
Hiertoe behoren alle overheidsinstellingen, ook als ze werkzaam zijn in het 
buitenland, zoals ambassades. De sector overheid bestaat uit drie subsectoren: de 
centrale overheid, de lokale overheid en de wettelijke sociale verzekerings-
instellingen (alsmede de uitvoeringinstellingen van de drie subsectoren). 
Het bedrijfsleven bestaat uit alle sectoren van de economie, met uitzondering van 
de publieke delen van het openbaar bestuur, overheidsdiensten en de verplichte 
sociale verzekeringen en het onderwijs. Voor deze uitzonderingen geldt dat de 
private onderdelen erin wel onder het bedrijfsleven vallen. Het criterium is de 
vraag of organisaties al dan niet kostendekkend zijn. Is dit het geval dan is er 
sprake van bedrijfsleven (IPAL, 2003, p.11). Zo zijn openbare scholen geen 
bedrijven maar private scholen wel. Ook het waterleidingbedrijf, het 
energiebedrijf en ziekenhuizen zijn volgens deze definitie bedrijven. 
De definities zijn operationeel geformuleerd met als specifiek doel een scherpe 
afbakening ten behoeve van de meting van de administratieve lasten voor 
bedrijven.  
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2.4.2 Administratieve lasten en uitvoeringskosten 
Een belangrijk element in de discussie over administratieve lasten en lasten-
verlichting voor het bedrijfsleven is de relatie met de uitvoeringskosten van de 
overheid. Deze uitvoeringskosten, door Allers administrative costs genoemd 
(Allers, 1994, p.19), zijn de kosten die de overheid maakt ten behoeve van de 
uitvoering van wet- en regelgeving. De administratieve lasten van het 
bedrijfsleven en de uitvoeringskosten van de overheid (samen de 
maatschappelijke of operationele kosten) zijn in een aantal opzichten 
communicerende vaten. Allers spreekt van een trade-off, een ruilrelatie tussen de 
kostensoorten (Allers, 1994, p.40). Allers schetst een viertal niveaus waarop deze 
ruil invulling kan krijgen. Deze niveaus hebben betrekking op de verdeling van 
taken en verantwoordelijkheden, op de inrichting van de gegevensaanlevering en 
de dienstverlening van de overheid (Allers, 1994, p.41). 
Het eerste niveau betreft de kwaliteit en hoeveelheid uit te wisselen informatie. In 
feite speelt hier de vraag wie van de partijen de meest complexe berekeningen 
uitvoert. Allers wijst als voorbeeld op het onderscheid in uitvoering van de 
heffing en inning van de inkomstenbelasting in de Verenigde Staten en Nederland 
(begin jaren negentig van de vorige eeuw). In de Verenigde Staten berekent de 
belastingplichtige zelf zijn afdracht en betaalt deze direct, in Nederland verstrekt 
de belastingplichtige de relevante gegevens met als gevolg lagere administratieve 
lasten maar hogere uitvoeringskosten aan de kant van de overheid. 
Het tweede niveau betreft het inschakelen van derde (private) partijen om voor 
een overheidsinstelling het aantal contact- en verzamelpunten te verkleinen. In 
plaats van contacten met alle individuele burgers bestaat er een informatierelatie 
met een beperkt aantal bedrijven of werkgevers waar het gaat om bijvoorbeeld 
inning van dividendbelasting of het verstrekken van werknemergegevens. De 
uitvoeringskosten nemen drastisch af maar de administratieve lasten voor een 
aantal bedrijven nemen toe (met gelijk blijvende lasten voor burgers). 
Het derde niveau betreft het inschakelen van derde partijen voor het verkrijgen 
van meer (aanvullende) gegevens. De administratieve lasten van een groep 
private partijen (in veel gevallen banken) worden verhoogd om bijvoorbeeld 
renseigneringen, zoals bijvoorbeeld rekeninggegevens, te verstrekken. 
Het vierde niveau waarop volgens Allers de ruil invulling kan krijgen, betreft het 
verlenen van (ondersteunende) diensten aan burgers en bedrijven. Het inrichten 
en verstrekken van diensten als telefonische informatieverstrekking, een 
informatieve website, hulp bij aangifte of verkleining van wachtrijen verhoogt de 
uitvoeringskosten van overheidsinstellingen maar verlaagt zoek- en advieskosten 
en daarmee de administratieve lasten van burgers en bedrijven. 
 
De Commissie tot verlichting van administratieve verplichtingen voor het 
bedrijfsleven sprak in dit kader in 1985 al van het “terugleiden van 
administratieve verplichtingen naar de overheid” (Commissie tot verlichting van 
administratieve verplichtingen voor het bedrijfsleven, 1985).  De commissie stelt 
daarbij: “de overheid wil bepaalde doeleinden bereiken die geld kosten en 
waarvoor financiële middelen moeten worden gevonden; de vraag rijst of en in 
hoeverre het efficiënt is de administratie van de onderneming daarbij als 
hulpmiddel in te schakelen”. De overheid zou volgens de commissie die 
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werkzaamheden niet langer aan het bedrijfsleven moeten uitbesteden, maar zij 
zou de betrokken werkzaamheden zelf weer ter hand moeten nemen. 
Overigens gaf de commissie wel aan dat zij de overtuiging was toegedaan dat het 
op dat moment macro-economisch veel efficiënter was de last van de inhouding 
en afdracht van de loonbelasting en premies volksverzekering op de ondernemers 
te leggen dan dat de overheid de inkomstenbelasting en premies over het loon 
volledig zelf bij de werknemers zou heffen. De commissie spreekt van “evidente 
efficiency” indien het buiten twijfel is dat het efficiënter is dat het bedrijfsleven 
werkzaamheden uitvoert dan dat de overheid dat zelf doet. Allers geeft daarbij 
aan dat er ook in de literatuur overeenstemming is over het feit dat slechts in 
geval van aanzienlijke besparingen kosten van publiek naar privaat domein 
kunnen worden verlegd (Allers, 1994). Hiervoor is een drietal redenen te geven: 

� uitvoeringskosten kunnen op een evenwichtiger wijze worden verdeeld 
over de bevolking dan administratieve lasten die in de regel bij 
specifieke groepen (midden- en kleinbedrijven) onevenredig zwaar 
drukken, 

� hogere administratieve lasten kunnen de bereidheid tot 
gegevensverstrekking, de compliance, ondermijnen, zie ook (Pronk, 
2004), 

� uitvoeringskosten zijn meer zichtbaar, bijvoorbeeld in departementale 
begrotingen, en daardoor beter beheersbaar; door Nijsen de on-budget-
kosten genoemd (Nijsen, 2003, p.61). 

 
De door Allers geschetste mogelijkheden van de (her)verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden en de (her)inrichting van de gegevensaanlevering als 
invulling van de ruilrelatie tussen de kosten van bedrijfsleven en overheid vormen 
een belangrijk aanknopingspunt in het onderzoek naar mogelijkheden van 
lastenreductie. In paragraaf 2.6 komt dit nader aan de orde. 

2.4.3 Administratieve lasten als kosten van berichtenverkeer 
Administratieve lasten worden manifest binnen gegevensverwerkende processen 
bij bedrijven. In de handleiding voor het definiëren en meten van administratieve 
lasten voor het bedrijfsleven Meten is weten (IPAL, 2003), worden voorbeelden 
gegeven van deze administratieve handelingen, zoals: het doornemen van nieuwe 
wet- en regelgeving, het verzamelen van gegevens, verwerken van de gegevens, 
opstellen van een rapportage, overleg voeren, verzenden en archiveren van de 
rapportage. 
De administratieve lasten bestaan daarbij grofweg uit de loonkosten van de arbeid 
die wordt uitgevoerd ten behoeve van het naleven van de informatieverplichting 
en de kosten van gerelateerde administratieve (computer)systemen. In geval van 
(gedeeltelijke) uitbesteding gelden de kosten van de derde partij. 
 
Pronk formuleert voor de operationalisering van de omvang van administratieve 
lasten negentien mogelijke indicatoren voor meting van administratieve lasten 
(Pronk, 2004). Hij komt op basis van het oordeel van een deskundigenpanel tot 
een tweetal geschikte indicatoren: het gemiddelde bedrag aan administratieve 
lasten van de relevante (fiscale) regelgeving per onderneming en de invulzwaarte 
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voor ondernemingen van het totale aantal vragen, biljetten, formulieren en 
uitvraagmomenten voortvloeiend uit de relevante regelgeving (Pronk, 2004, 
p.174). De tweede indicator is door Pronk bij gebrek aan meetmodel niet 
toegepast. Voor metingen op basis van de eerste indicator verwijst Pronk naar het 
mede door Nijsen vormgegeven meetinstrument met het bijbehorende 
standaardkostenmodel. 
 
In zijn dissertatie schetst Nijsen de wordingsgeschiedenis van het Meetinstrument 
voor de administratieve lasten (1992 – 1994), de Mistral-methodiek. In 1995 
werd door de Commissie Van Lunteren opdracht gegeven tot de ontwikkeling van 
een specifiek meetinstrumentarium ten behoeve van de meting van de 
administratieve lasten van de fiscale verplichtingen (Commissie Vermindering 
Administratieve Lasten Bedrijfsleven, 1995). Nijsen geeft aan dat daarbij is 
gekozen voor het gebruik van de wetgevingstoets ‘kostenraming’. Dit type toets 
besteedt geen aandacht aan baten, risico’s, of andere effecten anders dan kosten. 
De departementale nulmetingen van de administratieve lasten voor het 
bedrijfsleven zijn vanaf 2000 conform de Mistral-methodiek uitgevoerd (IPAL, 
2003). In hoofdstuk 5 wordt hierop nader ingegaan. 
 
De kern van het meetbaar maken van de administratieve lasten is de 
operationalisering van de lasten in termen van de kosten van het berichtenverkeer 
tussen het bedrijfsleven en de overheid. Berichten fungeren daarbij als 
kostendragers voor de administratieve lasten. Een bericht is daarbij door Nijsen 
ruim gedefinieerd als: “een boodschap die wordt uitgewisseld tussen 
uitvoeringsorganisaties van wet- en regelgeving en bedrijven, waardoor de 
desbetreffende instanties hun werkzaamheden kunnen verrichten. Het bericht kan 
verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om formulieren, elektronische 
uitwisseling van gegevens (EDI) of een telefonisch contact, maar ook een 
controle-inspectie door een uitvoeringsorganisatie wordt hier opgevat als een 
bericht” (Nijsen, 2004, p.292).  
 
Voor de berekening van de kosten van een bericht wordt uitgegaan van een min 
of meer unieke combinatie van administratieve handelingen. In de methodiek van 
de interdepartementale projectdirectie administratieve lasten (IPAL) is dit 
uitgewerkt tot een zeventiental typen informatieverplichtingen (berichten) met de 
bijbehorende unieke combinaties administratieve handelingen, zoals onder meer 
een melding, een aanvraag van vergunning, een aanvraag van erkenning, het 
opstellen van een rapportage, het aanvragen van een ontheffing, het meewerken 
aan een audit of inspectie, het etiketteren ten behoeve van derden, de bezwaar- en 
beroepsprocedure of het overleggen van documenten (IPAL, 2003). 
De administratieve lasten worden bepaald als de totale kosten van het 
berichtenverkeer. In formules wordt dit als volgt weergegeven: 
 
Kosten berichtenverkeer = aantal berichten x kosten per bericht 
Kosten per bericht = aantal (deel)handelingen x kosten per deelhandeling 
Kosten per deelhandeling = tijd per deelhandeling x tarief. 
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Het aantal berichten is afhankelijk van de wet- en regelgeving (en niet van de 
fysieke verschijningsvorm), waarin wordt bepaald om hoeveel bedrijven het gaat 
(de doelgroep) en wat de frequentie is van de gegevensuitvraag. Bij de uitwerking 
van de kosten per bericht is een classificatie van de (deel)handelingen nodig om 
activiteiten te kunnen groeperen en er een tijdsbesteding aan te kunnen toewijzen.  
De invloed die individuele bedrijven op de hoogte van de administratieve lasten 
kunnen hebben, zijn binnen het meetinstrument gestandaardiseerd door uit te 
gaan van de veronderstelling dat alle informatieverplichtingen door ondernemers 
worden nageleefd op een ‘redelijk efficiënte wijze’. De grote variëteit in naleving 
is geneutraliseerd door gebruik te maken van gestandaardiseerde administratieve 
handelingen. In plaats van meting van de precieze kosten van de individuele 
bedrijven is de meting daarmee veranderd in meting van genormeerde kosten, aan 
de hand van typical firms (Nijsen, 2003). 
Per wet of domein van wetten ontstaan zo standaardkostenmodellen die inzage 
geven in de herkomst en opbouw van de administratieve lasten (IPAL, 2003). 
Ook de kosten van het (elektronisch) verzenden van berichten kan hier onderdeel 
van uitmaken. 
 
Deze wijze van meten is als proces- of activiteitgericht te karakteriseren, immers 
de (kosten van) deelhandelingen staan centraal. De tweede door Pronk 
geformuleerde indicator ‘de invulzwaarte voor ondernemingen van het totale 
aantal vragen, biljetten, formulieren en uitvraagmomenten voortvloeiend uit de 
relevante regelgeving’ (Pronk, 2004, p.174) biedt mogelijkheden voor een meer 
gegevensgerichte wijze van meten. De hoeveelheid gegevens, de mate van 
hergebruik, de aansluiting op de bedrijfsadministratie en de impact van het 
verschil in gegevensdefinities zouden daarbij onderdeel van een 
operationalisering kunnen vormen. 
Deze meer gegevensgerichte wijze van meten wordt binnen dit onderzoek niet 
verder uitgewerkt. In het afsluitende hoofdstuk worden op dit punt wel enkele 
aanbevelingen voor vervolgonderzoek geformuleerd. 

2.5 Uitvoeringsaspecten van informatieverplichtingen 
“Als het beleid niet zonder informatieverplichtingen van het bedrijfsleven kan, 
laten we deze dan wel zo efficiënt mogelijk inrichten” (Nijsen, 2003, p.36). Dit 
proefschrift richt zich op de  rol en bijdrage van elektronisch berichtenverkeer in 
dat kader. In deze paragraaf vindt een nadere positionering en afbakening van het 
onderzoek plaats. Hiertoe worden achtereenvolgens uitgewerkt: de rol van 
uitvoeringsorganisaties, typen informatieverplichtingen, handhaving en controle 
op naleving en bronadministraties bij bedrijven. Tot slot wordt het onderzoek 
gepositioneerd in termen van de administratieve infrastructuur voor 
berichtenverkeer tussen bedrijven en de overheid.  

2.5.1 Uitvoeringsorganisaties van de overheid 
Bij de feitelijke vormgeving en uitvoering van de gegevensuitwisseling tussen 
bedrijven en de overheid spelen de uitvoeringsorganisaties van de overheid een 
grote rol. Deze organisaties, ook wel uitvoeringsinstellingen genoemd, zijn 
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verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving. 
Voorbeelden van uitvoeringsinstellingen in het publieke domein zijn de 
Belastingdienst, de Rijksdienst voor Vee en Vlees, het Centraal Bureau voor de 
Statistiek en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Ook zijn er 
uitvoeringsinstellingen in het private domein die in opdracht van de rijksoverheid 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van wet- en regelgeving zoals de 
arbodiensten en pensioenfondsen, of zelfstandige bestuursorganen zoals het 
Kadaster, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank of de RDW (ook wel 
aangeduid met de term quango’s: quasi autonomous non-governmental 
organisations). Daarnaast vindt uitvoering van wet- en regelgeving ook plaats 
binnen decentrale overheden als gemeenten, provincies en waterschappen. In die 
gevallen zijn de uitvoeringsinstellingen niet apart georganiseerd maar maken zij 
onderdeel uit van de organisatie van de decentrale overheid zelf, zoals 
bijvoorbeeld de afdeling Milieuzaken binnen een gemeente. 
 
Zoals in paragraaf 2.2.1 is beschreven, rapporteren de uitvoeringsinstellingen op 
basis van de gegevens die zij van bedrijven ontvangen. De bedrijven rapporteren 
daarbij over hun feitelijke activiteiten en resultaten, de informatieverplichtingen. 
Het is deze gegevensstroom van bedrijven naar uitvoeringsinstellingen die in dit 
onderzoek centraal staat. Deze rapporterende gegevensstroom is in die zin te 
beschouwen als onderdeel van het besturingsparadigma waarbij een besturend 
orgaan, in dit geval de overheid, mede op basis van feedbackgegevens een ander 
systeem, in dit geval het gedrag van het bedrijfsleven, bestuurt (Beer, 1985), 
(Kramer & De Smit, 1987). Reede noemt dit in zijn architectuur voor transacties 
tussen bedrijven en instellingen de regelketens waarbinnen de interacties zich 
afspelen (Reede, 2000) 

2.5.2 Typen informatieverplichtingen 
De uitvoering van informatieverplichtingen vindt plaats binnen de processen 
uitvoering en handhaving van de procesketen van de overheid. In paragraaf 2.3.1 
is al gewezen op het onderscheid tussen tijdsbonden en gebeurtenisgebonden 
informatieverplichtingen. Een nader onderscheid kan worden gemaakt in 
conditionerende, cyclische en gebeurtenisgebonden informatieverplichtingen. 
 
Conditionerende informatieverplichtingen zijn voor een bedrijf aan de orde in 
situaties waarin voor het eerst een specifieke rechtsbetrekking met de overheid 
wordt aangegaan. Vaak is daarbij sprake van een nieuw feit, zoals de oprichting 
van een nieuwe onderneming, een nieuwe medewerker of een nieuwe investering. 
Voorbeelden van informatieverplichtingen in dat kader zijn het aanvragen van 
vergunningen, inschrijving in het Handelsregister, aanvragen van een BTW-
nummer of de aanmelding van een nieuwe medewerker. Binnen de dan 
gevestigde rechtsbetrekking gelden de door de overheid in dat kader opgelegde 
inhoudelijke en informatieverplichtingen. Met de conditionerende 
informatieverplichting worden deze als het ware geactiveerd. Deze geactiveerde 
informatieverplichtingen zijn cyclisch of gebeurtenisgebonden van aard. De 
conditionerende informatieverplichtingen bevinden zich binnen de 
uitvoeringsprocessen van de procesketen van de overheid. 



 69 

 
De cyclische informatieverplichtingen houden de verplichting in tot periodiek 
terugkerende rapportages van bedrijven aan overheidsinstellingen. Deze hebben 
in de meeste gevallen betrekking op informatie over zekere periodes, 
bijvoorbeeld maand-, kwartaal- of jaaroverzichten. Voorbeelden van cyclische 
gegevensstromen zijn: de maandelijkse BTW-aangifte, de jaarrekening en het 
voerjaaroverzicht van agrarisch ondernemers. 
Gebeurtenisgebonden informatieverplichtingen zijn afhankelijk van het optreden 
van een bepaald feit of een zekere toestand, vaak onafhankelijk van een bepaald 
tijdstip of periode. Voorbeelden betreffen de aankomst van een schip, de melding 
van een zieke medewerker, een verzoek tot invullen van een CBS-enquête, of 
meldingen in relatie tot een afgegeven milieuvergunning. 

2.5.3 Gegevensinwinning voor de controle op naleving 
Informatieverplichtingen zijn onderdeel van het handhavinginstrumentarium van 
de overheid, gericht op het naleven van wet- en regelgeving. De controle op 
naleving van inhoudelijke informatieverplichtingen en de bijbehorende 
gegevensinwinning door uitvoeringsinstellingen kan op verschillende wijzen 
worden ingericht.  
Zo kan sprake zijn van een brengplicht van informatie waarbij bedrijven 
gegevens op een of andere wijze bij de uitvoeringsinstelling moeten aanleveren, 
de zogenaamde actieve informatieverplichting (Nijsen, 2003). Ook kan sprake zin 
van een haalrecht waarbij de uitvoeringsinstelling de gegevens bij het bedrijf kan 
komen halen, de passieve informatieverplichting. In het eerste geval is veelal 
sprake van (elektronisch) berichtenverkeer, in het tweede geval kan sprake zijn 
van bijvoorbeeld fysieke controle van de administratie ter plaatse. 
 

Gegeven via 
 

Brengplicht Haalrecht 

Individueel 
bedrijf 

Individueel bedrijf het best 
geïnformeerd over resultaten en 
eigen gedrag, bijv.: 
- aanvraag vergunning 
- winstaangifte 
- melding aankomst schip 

Risicogerichte controle door 
uitvoeringsinstelling op juistheid 
berichtgeving, bijv.: 
- boekencontrole 
- veiligheids inspectie 

Brandweer 
- inspectie goederen 
 

Derden Derde partij beschikt al over de 
te verstrekken gegevens, bijv.: 
- loonaangifte door bedrijf 
- melding ongebruikelijke 

financiële transactie 
- ziektemelding aan 

arbodienst 

Risicogerichte controle door 
uitvoeringsinstelling op juistheid 
berichtgeving, bijv.: 
- controle op locatie 

werkvergunningen 
- loonbelastingcontrole op 

locatie 
 
Tabel 2.1 Gegevensinwinning vanuit handhavingperspectief (gebaseerd op: Nijsen, 2003; 
tabel 4.2 en boxen 5.3 t/m 5.6). 
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De aanlevering van gegevens aan de overheid kan worden onderscheid in directe 
en indirecte aanlevering. In geval van direct aanleveren betreft het gegevens over 
het aanleverende bedrijf zelf, in geval van indirect aanleveren wordt een ander 
bedrijf als derde ingeschakeld bij het verzamelen en aanleveren van gegevens. Dit 
verplicht verstrekken van gegevens over derden wordt renseigneren genoemd. 
Voorbeelden zijn het aanleveren van rente- en dividendgegevens van hun klanten 
door banken aan de Belastingdienst of het aanleveren van loongegevens en 
afgedragen sociale premies van werknemers door bedrijven aan de 
Belastingdienst. In tabel 2.1 wordt een overzicht met voorbeelden gegeven van de 
verschillende wijzen van gegevensinwinning. 
 
De Commissie tot verlichting van administratieve verplichtingen voor het 
bedrijfsleven omschrijft gegevensaanlevering via derden als ‘heerendiensten’. De 
term heerendiensten refereert daarbij naar een in de middeleeuwen ontstaan term 
voor een dienst die iemand verplicht is voor zijn heer te doen zonder betaling. De 
commissie beschouwde sommige informatieverplichtingen als een belasting in 
natura en betwijfelde zelfs de rechtsgrond van dergelijk opzichzelfstaande 
verplichtingen (Commissie tot verlichting van administratieve verplichtingen 
voor het bedrijfsleven, 1985). 
In het geval van aanlevering door derden speelt ook de fraudebestrijding een rol, 
met name waar het gaat om de aangifte van inkomsten bij de Belastingdienst. 
Daarbij gaat het om de controle van het gedrag van relaties van het derde 
informatieverstrekkende bedrijf. Deze relaties kennen ook zelf 
informatieverplichtingen waarbij zij zelf ook deze gegevens moeten verstrekken 
(Nijsen, 2003). 
Overigens is er ook vanuit de hoek van deze derde partijen een groeiende kritiek 
op de toenemende kosten van de gegevensverstrekking. Zo stelde in het voorjaar 
van 2006 de branchevereniging van banken dat er een financiële vergoeding 
moest komen voor alle gegevens die banken doorspelen aan de overheid 
(Dagblad Trouw, 2006).  
 
Het vrijwillig inschakelen van een derde, intermediaire, partij bij het aanleveren 
van gegevens is overigens een andersoortige situatie. Deze intermediaire partij 
levert de gegevens aan namens en in opdracht van het individuele bedrijf. Hierbij 
is sprake van uitbesteding van veelal administratieve werkzaamheden aan de 
derde commerciële partij. 

2.5.4 Bronadministraties van bedrijven 
Een belangrijke positie bij de uitvoering en vormgeving van 
informatieverplichtingen wordt  ingenomen door de administraties van bedrijven. 
Gegevens die binnen bedrijfsprocessen ontstaan, worden binnen de gerelateerde 
bedrijfsadministraties en -managementsystemen geregistreerd. Rapportage aan de 
overheid vormt in veel gevallen een functionaliteit binnen deze administraties. 
Het gemak waarmee daarbij de afleiding van brongegevens naar 
informatieverplichtingen plaats kan vinden, bepaalt in hoge mate de 
administratieve last. Zo zijn bijvoorbeeld enquêtes zelden rechtstreeks uit een 
enkele administratie af te leiden terwijl de omzetbelasting vrijwel direct uit de 
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financiële administratie is af te leiden. Anderzijds voeren bedrijven en hun 
accountants vaak een afzonderlijke belastingadministratie ten behoeve van de 
aangiften inkomsten-, en vennootschapsbelasting. Belangrijke bronadministraties 
binnen bedrijven zijn in dit geval (EIM, 2001): 

� de financiële administratie ofwel de boekhouding die de gegevens bevat 
voor balans en winst- en verliesrekening en daarmee in bijna alle 
gevallen de basis vormt voor bijvoorbeeld de aangiften omzet- en 
winstbelasting; 

� de loonadministratie is de basis voor salarisbetaling aan medewerkers 
en vaak als een opzichzelfstaande registratie de basis voor de 
loonaangifte aan de Belastingdienst maar ook voor de eerste dag 
melding, soms geïntegreerd met: 

� de personeelsadministratie waarin allerlei werknemersgegevens zijn 
geregistreerd ten aanzien van loopbaan en opleiding; ziek- en 
betermeldingen worden bijvoorbeeld op deze registratie gebaseerd; 

� de inkoop-, verkoop- en voorraadadministratie maakt het toegevoegde 
waardeproces inzichtelijk en kent in geval van in- en export een relatie 
met de Douaneaangiften. In het kader van voedselveiligheid is de 
administratie van belang bij het herleiden van goederenstromen; 

� de milieu-, mest- en mineralenadministratie is een belangrijke bron bij 
rapportages op basis van milieuvergunningen of in het kader van de 
mestwetgeving. 

 
In dit onderzoek staat elektronisch berichtenverkeer vanuit een geautomatiseerde 
bedrijfsadministratie van een individueel bedrijf aan een overheidsinstelling 
centraal. 
 
Het gemak waarmee de vertaling van brongegevens naar de rapportages is te 
maken, wordt vooral bepaald door de mate van standaardisatie van gegevens en 
de automatisering van de administraties. Een hoge mate van standaardisatie en 
automatisering leidt tot eenvoudiger (geautomatiseerde) integratie tussen 
bronadministraties en het informatiesysteem waarmee aan de overheid wordt 
gerapporteerd. Automatisering van de bedrijfsadministraties is inmiddels 
gemeengoed en heeft op zichzelf al bijgedragen aan een vermindering van 
administratiekosten bij bedrijven. In 1985 pleitte de Commissie ter verlichting 
van administratieve verplichtingen aan bedrijven nog voor een actieve opstelling 
van de overheid bij bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van 
softwarepakketten voor het voeren van de loonadministratie (Commissie ter 
verlichting van administratieve verplichtingen aan bedrijven, 1985).  
Onderzoek in het kader van het project Elektronische Heerendiensten liet in 1998 
zien dat door verdergaande automatisering binnen de bedrijfsadministratie op het 
terrein van de omzetbelasting nog aanzienlijke besparingen te boeken waren 
(EIM, 1998). Ook de branchevereniging Nederland-ICT stelde voor om de 
bedrijfsadministraties binnen een branche of beroep te uniformeren. Dit zou het 
mogelijk maken om standaard ICT-oplossingen te ontwikkelen of de 
informatielevering naar de overheid door een partij binnen de branche te laten 
realiseren (Nederland-ICT, 2002), (IPAL, 2004b). 
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Inmiddels zijn er tal van softwareleveranciers die standaard- en 
maatwerktoepassingen voor deze administraties bieden. Elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid, zoals in dit onderzoek bedoeld, is in veel 
gevallen een van de functionaliteiten van deze geautomatiseerde systemen. 
Bij initiatieven van de overheid gericht op de reductie van administratieve lasten 
spelen softwareleveranciers dan ook een belangrijke rol, zoals binnen 
Elektronische Heerendiensten (EIM, 2001), het programma ICT en 
Administratieve Lastenverlichting en de GBO.Overheid (GBO, 2007) en het 
Nederlands Taxonomie Project (NTP, 2006). 
 
Pronk wijst in dit kader op het onderscheid tussen productieve en niet-
productieve kosten. Productieve kosten omschrijft hij als kosten die met een hoge 
informatiewaarde dienstbaar zijn het productieproces. Bedrijven zullen naar 
verwachting minder geneigd zijn om deze kosten te drukken, te ontwijken of af te 
wentelen. Bij niet-productieve kosten zal deze neiging juist wel aanwezig zijn 
(Pronk, 2004). Pronk geeft aan dat bedrijven administratieve verplichtingen ten 
behoeve van bijvoorbeeld de belastingheffing als niet-productieve kosten ervaren 
omdat zij daar geen grote zelfstandige waarde aan toekennen (Pronk, 2004, p.93). 
Vooral administratieve verplichtingen met een hoge informatiewaarde voor de 
eigen bedrijfsvoering zouden eerder als productieve kosten kunnen worden 
aangemerkt. Daar waar investeringen in het kader van de informatienaleving 
tevens bijdragen aan bijvoorbeeld versnelling van het primaire proces, zullen 
bedrijven dus eerder geneigd zijn deze te ervaren als productieve kosten. Een 
voorbeeld hiervan is de elektronische berichtenuitwisseling met de Douane in de 
haven van Rotterdam die zorgt voor een versnelling in het goederentransport. 

2.5.5 Administratieve infrastructuur als onderzoeksobject 
Met Allers (Allers, 1994, p.33) maakt Nijsen onderscheid tussen endogene en 
exogene variabelen die van invloed zijn op de hoogte van de administratieve 
lasten. 
Endogene variabelen zijn die variabelen waarmee het bedrijf zelf, gegeven de 
informatieverplichting, de hoogte van de administratieve lasten kan reguleren. Dit 
leidt tot bedrijfsspecifieke oplossingen en keuzen ten aanzien van bijvoorbeeld de 
scholing en inzet van personeel en de investering in geautomatiseerde 
administraties. Specifieke bedrijfseconomische overwegingen liggen aan deze 
keuzen ten grondslag. 
Exogene variabelen zijn die variabelen door middel waarvan de overheid de 
hoogte van de informatienalevingskosten beïnvloedt, veelal vastgelegd in wet- en 
regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn (Nijsen, 2003): 

� het aantal informatieverplichtingen en de mate van wijzigingen hierin; 
� de mate van complexiteit van de informatieverplichting; 
� de vormgeving van de informatieverplichting, zoals frequentie en 

haalrecht of brengplicht; 
� de fragmentatie van de informatieverplichting in termen van 

gegevensdefinities en uitvraagmomenten. 
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Pronk spreekt daarbij over de breedte (domeinen van wet- en regelgeving), de 
diepte (voor welke bedrijven) en de hoogte (de berekening van de meerkosten) 
van de administratieve lasten (Pronk, 2004). Bij het meetbaar maken van de 
administratieve lasten legt Nijsen de nadruk op deze exogene variabelen, ofwel de 
bestuurkundige invalshoek. 
 
Tussen de endogene en exogene invloed op de hoogte van de 
informatienalevingskosten ligt een “grijs gebied met beïnvloedingsfactoren” 
(Nijsen, 2003). Het betreft variabelen die zowel van de kant van de overheid als 
van de kant van het bedrijfsleven beïnvloedbaar zijn en daarmee een hybride en 
minder eenduidig effect hebben op de hoogte van de administratieve lasten. Het 
gaat daarbij bijvoorbeeld om (Nijsen, 2003, p.261): 

� de automatiseringsgraad van de administratieve processen; 
� de hoedanigheid van de gegevensdrager (papier, tape, internet); 
� de mate van uitbesteding. 

 
Nijsen noemt dit de administratieve infrastructuur waarlangs het 
berichtenverkeer tussen overheid en bedrijfsleven zijn beslag krijgt. Enerzijds 
wordt deze infrastructuur beïnvloed vanuit de overheid (exogeen) als het gaat om 
de inhoud van het bericht, de voorgeschreven standaarden ten aanzien de 
gegevensdrager of het inrichten van elektronische aanleverpunten en/of 
formulieren. Anderzijds spelen bedrijfsspecifieke keuzen (endogeen) een rol bij 
de inrichten van de specifieke infrastructuur: wel of niet automatiseren, een 
standaardpakket kopen of maatwerk laten ontwikkelen, zelf doen of uitbesteden, 
etc.  
Elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijven en overheidsinstellingen betekent 
een specifieke vormgeving van de administratieve infrastructuur voor 
berichtenuitwisseling. Dit onderzoek beoogt nieuwe inzichten te geven in de 
elementen en verbanden binnen deze administratieve infrastructuur, ofwel 
inkleuring van dit ‘grijze gebied van beïnvloedingsfactoren’. De administratieve 
infrastructuur vormt daarmee het onderzoeksobject van deze studie 

2.6 ICT en de reductie van administratieve lasten 
Onderzoek en beleidsvorming op het terrein van de reductie van administratieve 
lasten kent een bestuurkundige en informatiekundige benadering (Ministerie van 
Economische Zaken, 2002b), (Arendsen et al., 2004). 
De bestuurkundige benadering betreft ondermeer het voorkomen van 
administratieve lasten bij nieuwe wetgeving, vereenvoudiging van bestaande 
wetgeving en vermindering van het aantal de betrokken bedrijven (Sorgdrager, 
2002); ofwel het waarom van de verplichting en het wie van de verplichting 
(IPAL, 2004b).  
De informatiekundige benadering betreft de reductiemogelijkheden bezien vanuit 
de inrichting van de gegevensaanlevering, zoals harmonisering van gegevens- en 
berichtdefinities en van de aanlevermomenten en aanleversystematieken; ofwel 
het wat en het hoe van de verplichting. “Hoe kan de overheid tegen zo laag 
mogelijke operationele kosten informatie uitvragen bij burgers en bedrijven” 
(Nijsen, 2004, p.271). Dit onderzoek sluit aan bij deze informatiekundige vraag. 
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Binnen de informatiekundige benadering kan een drietal aangrijpingspunten 
worden onderscheiden voor de reductie van administratieve lasten. Deze 
aangrijpingspunten zijn mede gebaseerd op het architectuurprincipe ‘scheiding 
van besturing, processen en inhoud’ (Ministerie van Economische Zaken, 2000a), 
(Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2007): 

� besturing, de herverdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden tussen overheid en bedrijfsleven in het kader van 
informatieverplichtingen met als doel een efficiëntere en effectievere 
sturingsrelatie; 

� gegevens- en berichtendefinitie, de efficiëntere opslag, voortbrenging en 
verwerking van gegevens en berichten; 

� informatielogistiek, de efficiëntere en effectievere werking van de 
uitvraag en aanlevering van berichten. 

 
Deze aangrijpingspunten, onderdelen of combinaties ervan, zijn onder meer terug 
te vinden in toegepaste onderzoekstrajecten rond het project Elektronische 
Heerendiensten (EIM, 1998), (EIM, 2001), departementale lastenreductieplannen 
(Sorgdrager, 2003), het programma ICTAL (Ministerie van Economische Zaken, 
2002a), (Ministerie van Economische Zaken, 2002b), het beleidsexperiment 
IDEA (Reede, 2000), (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2001), (Reede, 2002) en 
het onderzoek naar keten(her)inrichting Festival (Van de Geijn, 2004). 

2.6.1 Besturing als aangrijpingspunt 
Allers geeft aan dat bij de inrichting van de gegevensaanlevering van bedrijven 
aan de overheid de vraag aan de orde is wie van de partijen de meest complexe 
berekeningen uitvoert (Allers, 1994). Reductie van administratieve lasten bij 
bedrijven betekent in dat geval dat administratieve taken en 
verantwoordelijkheden verschuiven van bedrijven naar overheidsinstellingen. 
De vraag daarbij is op welke wijze het besturingsparadigma als onderliggend 
model van de informatieverplichtingen wordt ingericht, ofwel de organisatie van 
de toezichtsrelatie, zoals ook in paragraaf 2.5 is aangehaald. Dit kan bijvoorbeeld 
betekenen dat de overheid kiest voor toezicht op toezicht door meer 
verantwoordelijkheden binnen bestaande bedrijfsketens te beleggen (Sorgdrager, 
2002), (Wageningen UR, 2004).  
 
Een specifieke uitwerking biedt het IDEA-concept, Interchange of Data between 
Enterprises and Administrations, (Reede, 2000), (Reede, 2002). Volgens dit 
concept dient bij de inrichting van de regelketens tussen bedrijven en 
uitvoeringsorganisaties onderscheid gemaakt te worden tussen de kenmerken van 
de wetgeving met een generiek regelend vermogen enerzijds en de kenmerken 
van de wetgeving met een specifiek regelend vermogen anderzijds (EIM, 2001). 
Bij de vormgeving moet onderscheid gemaakt worden tussen de uitoefening van 
de regeldruk (het vaststellen van de doelstellingen) en de uitvoering van het 
feitelijke regelend vermogen (zoals het bewerken en registeren). Het uitgangspunt 
daarbij is dat het regelend vermogen wordt uitgevoerd door de partij die daartoe 
het meest bekwaam is. Het leidende inrichtingsprincipe binnen het concept is 
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daarbij dat het generiek regelend vermogen het meest efficiënt door de 
uitvoeringsinstellingen kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld als het gaat om 
doorvoering van de impact van wetswijzigingen, en het specifieke regelend 
vermogen door de bedrijven. 
Aanvullende studie in het IDEA-vervolgproject liet zien dat met name in de 
gevallen van generieke regeldruk (veelal sociaal fiscaal gerelateerd) volgens dit 
concept grote lastenreducties te behalen zijn: de impact van wetswijzigingen 
beperkt zich tot de instellingen en bedrijfsvreemde processen worden uit de 
bedrijfsadministraties geëlimineerd (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2001). 
 
Bij de herinrichting van de besturing en de daarmee gepaard gaande procesketens 
staat de vraag centraal welke administratieve functies van individuele bedrijven 
verschuiven in de richting van de overheid (van privaat naar publiek). In dat 
kader wordt regelmatig, naar analogie met fysieke productie- en 
distributieprocessen, gesproken over ketenomkering (Van de Geijn, 2004), 
(Ministerie van Economische Zaken, 2007). In de wereld van fysieke goederen 
betekent dit dat de keten niet aanbodgericht maar vraaggericht worden bestuurd: 
(individuele) klantvragen bepalen wat er in de productie- en distributieketen 
gebeurt. Ten aanzien van informatieverplichtingen ligt de nadruk in de discussie 
over ketenomkering op twee thema’s. Enerzijds de vraag of het bedrijfsleven 
gegevens brengt of dat de overheid gegevens haalt en anderzijds de mogelijk van 
aanlevering van ‘elementaire gegevens’ die door de uitvoeringsinstellingen verder 
worden bewerkt. 
 
Een voorbeeld van omkering van sturing in de keten is de vooringevulde 
belastingaangifte. Op basis van gegevens die reeds via derden (renseigneringen) 
beschikbaar zijn, wordt door de Belastingdienst aangiftegegevens aan 
belastingplichtigen gepresenteerd (Heitling, 2007).  

2.6.2 Gegevens en berichten als aangrijpingspunt 
Zoals in paragraaf 2.5 is aangegeven, vormen de verschillende 
bedrijfsadministraties een belangrijke bron voor de informatieverplichtingen van 
bedrijven aan de overheid. Een belangrijke kostenfactor is de mate waarin de 
gegevensuitvraag van de overheid aansluit op de gegevens(definities) zoals die in 
de bedrijfsadministraties aanwezig zijn. In veel gevallen is sprake van 
vertaalslagen tussen gegevensverzamelingen bij bedrijven en die bij 
overheidsuitvoeringsinstanties.  
Ook de gehanteerde definities en modellen binnen het bedrijvendomein en binnen 
het overheidsdomein verschillen. Zo verschillen de bedrijfsadministraties van 
elkaar in bijvoorbeeld de indeling van de boekhouding en rekeningschema’s en 
binnen de overheid bestaan voor nagenoeg dezelfde begrippen afwijkende 
definities (EIM, 1998), (IPAL, 2004b).  
De omzetting van gegevens uit bedrijfsadministraties naar gegevensvragen van de 
overheid is daarmee een complexe en vaak dure administratieve handeling. 
Gezien de grote variëteit in gegevensmodellen bij het bedrijfsleven kan in zo’n 
geval de last eigenlijk alleen bij het bedrijf worden gelegd, zo stellen Buis en Van 
Rheenen (Buis & Van Rheenen, 2003).  
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In een verkenning naar de toekomstige informatie-architectuur tussen overheid en 
agrarische ondernemingen benadrukken onderzoekers van de Wageningen UR het 
belang van de publiek-private afstemming bij het harmoniseren en vaststellen van 
gegevensdefinities  (Wageningen UR, 2004). Met name in sectoren met een 
groeiende gegevensuitvraag binnen private ketens, zoals in het kader van 
bijvoorbeeld de voedselveiligheid, is dit nadrukkelijk aan de orde. ‘De 
ondernemer centraal’ is daarbij het motto. Ook Allers pleitte in zijn dissertatie al 
voor een betere afstemming van de gegevensvraag van de overheid op de 
bedrijfsadministratie (Aller, 1994, p.193). 
 
Nog verder gaat het idee van de elementaire gegevenselementen zoals in het 
IDEA-concept is uitgewerkt (Hoofdbedrijfschap Detailhandel, 2001). Alle 
transacties en onderliggende interacties tussen bedrijven en 
uitvoeringsorganisaties worden daarbij op dezelfde homogene set gegevens 
gebaseerd. Het IDEA-bericht waarin deze gegevens zijn vervat, wordt in die zin 
een neutraal ontkoppelpunt tussen de verschillende data- en referentiemodellen 
van de bedrijfsadministraties en de administraties van de uitvoeringsinstellingen 
en zou die zelfs kunnen gaan vervangen. 
Ook aan de kant van de overheid heeft deze afstemming van gegevensdefinities 
grote voordelen. In de Schets voor een open architectuurbenadering op het 
terrein van administratieve lasten wordt gewezen op de mogelijkheden van 
eenmalige aanlevering van gegevens, het hergebruik van gegevens aan de kant 
van de overheid en het gebruik van basisregistraties voor de opslag en toegang tot 
basisgegevens (Ministerie van Economische Zaken, 2002a). 

2.6.3 Informatielogistiek als aangrijpingspunt 
Het efficiënt inrichten van berichtstromen is het centrale thema in de 
informatielogistieke benadering. Informatielogistiek als aangrijpingspunt hangt 
samen met het concept van keteninformatisering: “het tot stand brengen van een 
informatie-infrastructuur voor geautomatiseerde informatie-uitwisseling tussen 
organisaties  in een bedrijfsketen of organisatienetwerk” (Grijpink, 1997), (Van 
de Geijn, 2004). 
 
De door Nijsen genoemde elementen van de administratieve infrastructuur zijn 
belangrijke variabelen bij de inrichting van een efficiënte gegevensuitvraag. 
Zoals hiervoor is aangegeven, bepaalt de automatiseringsgraad van de 
administratieve processen bij bedrijven de mate van efficiency waarmee 
administratieve activiteiten als verzamelen, bewerken en verzenden uitgevoerd 
kunnen worden. 
De hoedanigheid van de gegevensdrager, ook wel het ‘transportmedium’ 
genoemd, bepaalt de hoeveelheid handmatig werk die nodig is voor het 
transporteerbaar maken en het feitelijk transporteren van de verzameling 
gegevens, het bericht. In dit onderzoek wordt de door Nijsen gehanteerde 
algemene aanduiding ‘internet’ uitgewerkt in gegevensuitwisseling via 
elektronische formulieren en via toepassingen van elektronisch berichtenverkeer. 
Deze laatste mogelijkheid vormt het centrale onderwerp van onderzoek. De 
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onderliggende technische communicatie-infrastructuur bepaalt sterk de mate van 
standaardisatie en de daarmee gepaard gaande mogelijkheden tot 
kostenbesparing. In het volgende hoofdstuk wordt dit nader uitgewerkt. 
De mate van uitbesteding kan betrekking hebben op alle administratieve 
processen, zowel op de administratieve werkzaamheden in het algemeen als op 
het berichtenverkeer in het bijzonder. Er is dan ook sprake van een grote 
verscheidenheid aan intermediaire diensten en intermediaire dienstverleners. Ook 
aan de kant van het bedrijfsleven biedt het inschakelen van derde partijen 
voordelen, zoals het delen van schaarse en dure expertise en/of complexe 
infrastructuren of het benutten van economies of scale. 
Zoals hiervoor aangegeven, wijst ook Allers er op dat derde partijen door de 
overheid kunnen worden ingezet om het aantal contactpunten met bedrijven te 
verminderen of eenvoudiger aan meer gegevens te komen (Allers, 1994). 
 
Naast de drie door Nijsen genoemde variabelen is ook de aard en 
automatiseringsgraad van administratief-logistieke overheidssystemen een 
element binnen de informatielogistieke benadering van de reductie van 
administratieve lasten. Dit betreft onder meer de synchronisatie van 
uitvraagmomenten en -systematieken aan de kant van de overheid, maar ook de 
integratie binnen de overheid van toepassingen die voor ontvangst, verwerking en 
terugmelding zorgdragen. Dit betekent bijvoorbeeld het samenvoegen van 
meerdere uit te vragen berichten, het doorleiden van een aangeleverd bericht naar 
meerdere uitvragende partijen binnen de overheid of de introductie van een 
gestandaardiseerd aanleverpunt (Ministerie van Economische Zaken, 1995), 
(Ministerie van Economische Zaken, 2002a). Ook Allers pleitte al voor het 
instellen van een loket voor het aanleveren van informatie van waaruit dit 
vervolgens wordt verspreid binnen de overheid (Allers, 1994). Voorzieningen als 
de Overheidstransactiepoort, een Bedrijvenloket met elektronische formulieren en 
Rinis als intern routeringssysteem zijn hier voorbeelden van. Voor bedrijven 
betekent dit een vereenvoudiging van administratieve processen en ICT-
systemen. 

2.6.4 De rol van ICT 
Binnen alle drie hierboven beschreven perspectieven is de inzet van ICT 
mogelijk. De introductie van ICT-toepassingen kan daarbij resulteren in 
geautomatiseerde bedrijfsadministraties en basisregistraties binnen de overheid, 
in websites met informatie over wet- en regelgeving en de uitvoering ervan of in 
elektronische gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheidsinstellingen in 
de vorm van elektronisch berichtenverkeer tussen softwaresystemen. 
 
Administratieve lasten zijn in dit hoofdstuk beschreven in termen van kosten van 
berichtenverkeer: aantallen berichten x kosten van de berichten. De reductie van 
administratieve lasten betekent in dat geval de reductie van het aantal berichten 
en/of de reductie van de kosten van het bericht. 
De reductie van het aantal berichten wordt met name gerealiseerd door middel 
van aanpassingen in wet- en regelgeving. Bijdrage van ICT-toepassingen is aan 
de orde wanneer een berichtenstroom van bedrijven naar een overheidsinstelling 
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in het kader van gegevenshergebruik wordt vervangen door een berichtenstroom 
tussen overheidsinstellingen onderling. Deze inzet van ICT tussen 
overheidsinstellingen komt in dit onderzoek niet separaat aan de orde. In dit 
onderzoek staat elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijven en 
overheidsinstellingen centraal. 
 
De kosten van een bericht worden bepaald door de deelhandelingen die nodig zijn 
om het bericht te vervaardigen, te administreren en te versturen. De in paragraaf 
2.4.3 genoemde en in de praktijk veel gehanteerde classificatie van 
deelhandelingen is gekarakteriseerd naar de mate van toepasbaarheid van ICT ten 
behoeve van de reductie van administratieve lasten (EIM, 2005). Daarbij is 
nagegaan welke handelingen vooral costdrivers zijn bij omvangrijke 
berichtstromen (Q) en welke bij berichtstromen met complexe berichten (P). Het 
idee daarbij was dat administratieve handelingen die zijn getypeerd als Q zich 
eerder lenen voor ICT- toepassingen. De daarbij niet geëxpliciteerde, 
achterliggende aanname lijkt dat het grote aantal berichten maakt dat 
standaardisatie eenvoudiger is of eerder rendabel is en daarmee sneller en 
gemakkelijker leidt tot automatisering. Deze redenering is niet onlogisch, echter 
ook de toepassing van ICT bij samenstelling en verzending van complexe en 
daarmee vaak dure berichten kan leiden tot de reductie van administratieve lasten. 
Het informatielogistieke aangrijpingspunt zoals beschreven in paragraaf 2.6.3 
heeft in de bovenstaande analyse de nadruk gekregen. 
Als Q-handelingen zijn bijvoorbeeld getypeerd: ontvangen van informatie,  
uitvoeren van berekeningen, printen, uitvoeren betalingen, versturen en 
archiveren van berichten. Als P-handelingen zijn bijvoorbeeld getypeerd: op de 
hoogte blijven, verzamelen van informatie, invoeren van gegevens, corrigeren, 
aanvragen advies, intern overleg en geven van toelichting. 
Elektronisch berichtenverkeer heeft in termen van kosten vooral betrekking op de 
administratieve handeling ‘versturen van berichten’.  
 
Een specifieke situatie doet zich overigens voor bij de zogenaamde bulkberichten 
waarbij een grote verzameling individuele berichten in een zending wordt 
getransporteerd. Deze zending kan in de vorm van een enkel elektronisch 
bulkbericht worden verstuurd. De individuele berichten zijn daarbij de berichten 
zoals bedoeld binnen de betreffende wet- en regelgeving. Bulkberichten komen 
het meest voor bij aanlevering van gegevens door derden zoals bijvoorbeeld in 
het geval van renseigneringen waarbij banken klantgegevens jaarlijks opsturen 
naar de Belastingdienst. In dit onderzoek komen bulkberichten niet separaat aan 
de orde; het directe berichtenverkeer tussen individuele bedrijven en 
overheidsinstellingen staat centraal. 
 
Hammer en Mangurian wezen in hun Impact-Value Framework  al op generieke 
voordelen van de toepassing van ICT, zoals de reductie van tijdsbesteding, het 
overbruggen van geografische beperkingen en het hernieuwen van relaties 
(Hammer & Mangurian, 1987). Deze voordelen van de toepassing van ICT 
kunnen ook leiden tot de reductie van de kosten van administratieve handelingen. 
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Een belangrijke notie in dit kader is het onderscheid in zogenaamde eerste orde 
effecten en tweede orde effecten van de inzet van ICT (Brynjolffson, 2004). 
 
Eerste orde effecten treden vooral op bij automatisering van een bestaande 
situatie, zoals vermindering van fouten, vermindering van papier en vermindering 
van handmatige gegevensbewerking. Bij de aanpak van de reductie van 
administratieve lasten wordt in dit kader vaak verwezen naar het “automatiseren 
van papieren berichtenstromen”. Daarbij worden vraagtekens geplaatst bij de 
feitelijke besparing die wordt bereikt door veranderingen in het transportmedium 
(ICTAL, 2004a), (VNO, 2006). 
 
Wanneer de introductie van ICT gepaard gaat met fundamentele veranderingen in 
processen en organisatie, kunnen tweede orde effecten optreden. ICT-
toepassingen kunnen in dat geval als hefboom werken bij het behalen van 
productiviteitswinsten en vernieuwing van diensten en dienstverlening. De 
informatiseringontwikkeling houdt daarbij gelijke tred met de 
organisatieontwikkeling. Zo heeft een geavanceerd informatienetwerk weinig 
toegevoegde waarde voor een organisatie die voornamelijk activiteitgeoriënteerd 
is (Te Velde et al., 2005).  
De inzet van ICT binnen een reductieaanpak met de verandering van de besturing 
als aangrijpingspunt (zie paragraaf 2.6.1) kan zo een tweede orde effect 
betekenen. Echter, de inzet van ICT blijft daarbij een afgeleide: “het toepassen 
van ICT op een niet-effectieve regelketen is zinloos” (Reede, 2000).  
 
Nijsen besteedt in zijn onderzoek geen aandacht aan ICT-oplossingen gericht op 
de reductie van administratieve lasten. Enerzijds omdat hij van mening is dat ICT 
vaak wordt gezien als “panacee voor onnodige administratieve lasten”. “Het 
verbergen achter ICT-oplossingen betekent alleen maar behoud van ellende” 
(Nijsen, 2003, p.37). Anderzijds, zo geeft Nijsen aan, betekent het evenwichtig 
ingaan op ICT-oplossingen in dat kader een studie op zich. 
Het onderhavige onderzoek is zo’n studie, gericht op een bijzonder type ICT-
oplossing, namelijk elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijven en 
overheidsinstellingen. 

2.7 Samenvatting 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord: 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. 
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De oorsprong van nagenoeg al het berichtenverkeer tussen bedrijven en de 
overheid wordt gevormd door wettelijke informatieverplichtingen aan het 
bedrijfsleven. Het in dit hoofdstuk beschreven theoretisch model van 
informatieverplichtingen voor het bedrijfsleven van Nijsen beschrijft de wijze 
waarop burgers, bedrijven, het parlement, de overheid en de 
uitvoeringsinstellingen van de overheid zich daarbij tot elkaar verhouden en de 
plek van de informatieverplichtingen en berichtenverkeer van bedrijven 
daarbinnen. 
 
De doelen ten aanzien van de prestaties van de overheid zijn afgeleid van de 
wensen van de burgers. Deze wensen worden duidelijk tijdens democratische 
processen als inspraak en verkiezingen. In het parlement worden deze publieke 
doelen vastgesteld. Aan de overheid worden taken opgedragen en bevoegdheden 
gegeven die haar in staat stellen deze doelen te bereiken. De overheid ontwikkelt 
beleid hoe deze doelen te realiseren en ontwikkelt, tezamen met het parlement 
wet- en regelgeving om het feitelijke gedrag van bedrijven en burgers daaraan bij 
te laten dragen. Deze wet- en regelgeving, vastgelegd in het bestuursrecht, wordt 
door overheidsinstellingen uitgevoerd. Uitvoeringsinstellingen informeren de 
bedrijven over de bijbehorende regels en voorschriften waaraan bedrijven hebben 
te voldoen bij de uitoefening van hun bedrijf. 
Daarbij gelden voor de bedrijven specifieke verplichtingen om te rapporteren 
over de mate waarin zij de inhoudelijke verplichtingen naleven, de zogenaamde 
informatieverplichtingen. Het zijn de informatieverplichtingen die zorgen voor de 
administratieve lasten van bedrijven. Een van de wijzen van uitvoering van deze 
informatieverplichtingen vindt plaats in de vorm van elektronisch 
berichtenverkeer. Deze wijze van rapporteren door bedrijven staat in dit 
onderzoek centaal, zie figuur 2.3. 
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Figuur 2.3 Afbakening onderzoek binnen het model voor informatieverplichtingen van 
bedrijven. 
 
De aard van het berichtenverkeer tussen bedrijven en overheidsorganisaties 
wordt in hoge mate bepaald door variabelen die zijn vastgelegd in wet- en 
regelgeving zoals de frequentie van aanlevering, het haalrecht of de brengplicht, 
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directe of indirecte aanlevering van gegevens, de complexiteit van de 
gegevensdefinities, de inhoud van het bericht en de eventuele standaarden voor 
wat betreft het medium van transport. Daarnaast speelt aan de kant van het 
bedrijfsleven de aanwezigheid van geautomatiseerde bedrijfsadministraties een 
grote rol. De feitelijke uitvoering van het berichtenverkeer kan daarbij worden 
beschreven in termen van het model van de administratieve infrastructuur 
waarlangs het berichtenverkeer tussen overheid en bedrijfsleven verloopt. Het 
gaat daarbij om de elementen: 

� de automatiseringsgraad van de administratieve processen van bedrijven; 
� de hoedanigheid van de gegevensdrager; 
� de mate van uitbesteding door bedrijven; 
� de aard en automatiseringsgraad van administratief-logistieke systemen 

bij de overheid. 
 
Deze administratieve infrastructuur vormt het centrale onderzoeksobject van deze 
studie. Elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijven en overheidsinstellingen is 
daarbij een specifieke vormgeving van deze administratieve infrastructuur. Het 
gaat daarbij om berichten die individuele bedrijven vanuit een geautomatiseerde 
bedrijfsadministratie op elektronische wijze naar een overheidsinstelling 
versturen. 
 
Administratieve lasten zijn kosten die gepaard gaan met de uitvoering van wet- en 
regelgeving. De doelmatigheid van de uitvoering is daarbij een van de kwaliteits-
aspecten van wetgeving. Administratieve lasten worden in dit onderzoek 
gedefinieerd als de kosten om te voldoen aan informatieverplichtingen 
voortvloeiend uit wet- en regelgeving van de overheid. Het gaat om het 
verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van 
informatie. 
Administratieve lasten kunnen op verschillende wijzen worden gemeten. Een 
uitgewerkte en in de praktijk veel gehanteerde meetmethode is de Mistral 
methode. De kern van deze methode is de operationalisering van de 
administratieve lasten in termen van de kosten van het berichtenverkeer tussen 
het bedrijfsleven en de overheid. Berichten fungeren daarbij als kostendragers 
voor de administratieve lasten. 
 
In dit hoofdstuk is een informatiekundige uitwerking gegeven van 
aangrijpingspunten voor de reductie van administratieve lasten. Naast de 
gegevenslogistiek bieden de organisatie van de toezichtrelatie, harmonisering van 
gegevensdefinities en hergebruik van gegevens mogelijkheden tot reductie van 
administratieve lasten voor bedrijven. De activiteitgerichte wijze van meting van 
administratieve lasten biedt daarbij weinig aanknopingspunten voor een meer 
gegevensgerichte reductieaanpak. 
De inzet van ICT in het algemeen en elektronisch berichtenverkeer in het 
bijzonder kan onderdeel vormen van een aanpak voor de reductie van 
administratieve lasten. 


