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3  Elektronisch berichtenverkeer tussen 
bedrijven en overheidsorganisaties 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord: Welke bedrijfskundige en 
informatiekundige factoren beïnvloeden de toepassing van elektronisch 
berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheid en wat is daarbij de relatie met 
administratieve lasten? 
Toepassing van elektronisch berichtenverkeer heeft in dit hoofdstuk betrekking 
op aspecten binnen de context van ontwikkeling, implementatie en gebruik van 
geautomatiseerde informatiesystemen. Als onderdeel van de beantwoording van 
de onderzoeksvraag wordt in dit hoofdstuk elektronisch berichtenverkeer nader 
gedefinieerd en afgebakend binnen de administratieve infrastructuur voor 
berichtenuitwisseling tussen bedrijven en de overheid. Daarbij wordt een 
overzicht gegeven van belangrijke thema’s en resultaten van wetenschappelijk en 
toegepast onderzoek met betrekking tot elektronisch berichtenverkeer. 
In termen van de in hoofdstuk 1 geschetste onderzoekaanpak: Bestudering van de 
wetenschappelijke literatuur en resultaten van toegepast onderzoek met 
betrekking tot …  elektronisch berichtenverkeer, levert theoretische modellen die 
inzicht geven in de factoren die van invloed zijn op de toepassing van 
elektronische berichtenverkeer met de overheid, de mogelijke effecten daarvan op 
de administratieve lasten voor bedrijven en de onderliggende mechanismen die 
daarbij van invloed zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.1 Hoofdstuk 3 gepositioneerd binnen de onderzoeksaanpak. 
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Definitie en afbakening van elektronisch berichtenverkeer vindt plaats in 
paragraaf 3.2. Bedrijfskundige en informatiekundige factoren van de toepassing 
van elektronisch berichtenverkeer worden in respectievelijk paragraaf 3.3 en 
paragraaf 3.4 beschreven. In paragraaf 3.5 wordt nader ingegaan op de relatie met 
(de reductie van) administratieve lasten. De beantwoording van de 
onderzoeksvraag wordt tot slot in paragraaf 3.6 samengevat. 

3.2 Elektronisch berichtenverkeer 

3.2.1 Definitie en afbakening 
De introductie van geautomatiseerde informatiesystemen binnen bedrijven in de 
jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was in eerste instantie gericht op de 
ondersteuning van de interne bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn systemen 
voor de productiebesturing, de voorraadadministratie en de financiële 
administratie. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw worden 
geautomatiseerde informatiesystemen meer en meer ingezet ter ondersteuning van 
de (handels)relatie tussen organisaties. Deze systemen voor zogenaamde 
electronic data interchange (edi) werden in eerste instantie geïntroduceerd als 
instrument voor de optimalisatie van logistieke processen. Vaak werden in het 
kader van een klant-toeleverancier relatie de bestel- en voorraadprocessen op 
elektronische wijze met elkaar verbonden. Gelet op de relatief hoge complexiteit 
en kosten van de toenmalige technische infrastructuur was de introductie van dit 
elektronisch handelen vooral voorbehouden aan grote organisaties (Hofman, 
2003).  
 
Vanaf eind jaren tachtig ontstaat een toenemende wetenschappelijke aandacht 
voor deze zogenaamde ‘inter-organisatiesystemen’; in de literatuur meestal 
aangeduid met de afkorting IOS, voor interorganizational systems (Swatman & 
Swatman, 1992), (Iacovou, 1995), (Henriksen, 2003). Een inter-
organisatiesysteem wordt gedefinieerd als: 
“Telecommunicatiegebaseerde computersystemen die worden gebruikt door twee 
of meer organisaties ter ondersteuning van het delen van gegevens of applicaties 
tussen gebruikers in de verschillende organisaties” (Cash, 1985). 
“An automated information system shared by two or more companies. An IOS is 
built around information technology, that is, around computer and 
communication technology that facilitates the creation, storage, transformation 
and transmission of information. An IOS differs from an internal distributed 
information system by allowing information to be sent across organisational 
boundaries” (Jonhnston & Vitale, 1988). 
“ICT-based systems that enable organizations to share information and to 
electronically conduct business across organizational boundaries” (Boonstra & 
De Vries, 2005). 
 
Alle drie de definities benadrukken de inzet van informatie- en communicatie-
technologie (ICT) als aspect van het inter-organisatiesysteem. In feite wordt 
daarbij in engere zin gedoeld op een op ‘geautomatiseerde inter-
organisatiesysteem’. Dit om ze te kunnen onderscheiden van inter-
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organisatiesystemen zonder ICT, zoals die met betrekking tot bijvoorbeeld 
uitwisseling van personeel of de juridische eigendomsstructuur.  
Binnen dit onderzoek wordt elektronisch berichtenverkeer opgevat als een 
geautomatiseerd inter-organisatiesysteem in lijn met bovenstaande definities. 
Voor scherpere definitie van elektronisch berichtenverkeer wordt in dit onderzoek 
aangesloten op een van de eerste definities van electronic data interchange: 
“Electronic data interchange is the movement of business documents 
electronically between or within firms (including their agents or intermediaries) 
in a structured, machine-retrievable, data format that permits data to be 
transferred, without re-keying, from a business application in one location to a 
business application in another location” (Hansen & Hill, 1989). 
 
Een belangrijk verschil ten opzichte van de algemenere definitie van een inter-
organisatiesysteem is de nadruk op gestructureerde gegevensuitwisseling 
(business documents ... in a structured ... data format) als kenmerk van 
elektronische berichtenverkeer.  
Ook andere definities van electronic data interchange (ook wel electronic data 
exchange) benadrukken de gestructureerde wijze van gegevensuitwisseling: 
“Co-operative interorganizational systems that allow trading partners to 
exchange structured business information electronically between separate 
computer applications” (Swatman & Swatman, 1992). 
Banerjee en Golhar bakenen elektronisch berichtenverkeer af als “automates 
routine transactions by integrating tasks and functions across a predefined set of 
organizational boundaries” (Banerjee & Golhar, 1994). 
Boonstra en De Vries wijzen naast het gestructureerde karakter van de 
gegevensoverdracht ook op frequente gegevensuitwisseling als belangrijk 
kenmerk van elektronisch berichtenverkeer (Boonstra & De Vries, 2005). 
 
In het kader van de afbakening van dit onderzoek dient te worden benadrukt dat 
elektronisch berichtenverkeer binnen deze definities berichtenverkeer betreft  
“between separate computer applications”. Dit betekent dat gegevensuitwisseling 
via bijvoorbeeld elektronische formulieren op websites in dit onderzoek niet 
binnen de definitie van elektronisch berichtenverkeer valt. De vier criteria voor 
electronic data interchange zoals door Pfeiffer geformuleerd, expliciteren dit 
(Pfeiffer, 1992): 

� er is sprake van tenminste twee organisaties die zakelijke transacties 
uitvoeren;  

� de bijbehorende gegevensverwerking met betrekking tot de transacties 
wordt binnen de betrokken organisaties ondersteund door onafhankelijke 
informatiesystemen; 

� de integriteit van de gegevensuitwisseling tussen de systemen van de 
organisaties is gewaarborgd door middel van vooraf gemaakte afspraken 
met betrekking tot gegevenscodering en bewerkingsregels, daarmee de 
behoefte aan menselijke interventie eliminerend of ten minste 
reducerend; 

� de feitelijke gegevensuitwisseling geschiedt op elektronische wijze (via 
telecommunication links). 
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Ook Hofman maakt in zijn uitwerking van elektronisch zakendoen expliciet 
onderscheid tussen berichtenverkeer waarbij applicaties geautomatiseerd 
berichten uitwisselen en interactieve toepassingen waarbij een persoon gegevens 
direct in een toepassing inbrengt (Hofman, 2003). 
Er is een aantal redenen aan te geven waarom organisaties kiezen voor de 
toepassing van elektronisch berichtenverkeer als manier van 
gegevensuitwisseling in plaats van papier of webformulieren: 

� vereiste korte reactietijd van de partners in de procesketen; 
� een betrouwbaar en aantoonbaar proces van uitwisseling; 
� de hoge frequentie in de uitwisseling van berichten; 
� het grote aantal berichten dat wordt uitgewisseld; 
� het ontbreken van interactieve alternatieven omdat deze in termen van 

bijvoorbeeld gebruikersvriendelijkheid of betrouwbaarheid te kort 
schieten. 

 
Alle bovengenoemde definities zijn technologie-onafhankelijk, dat wil zeggen dat 
er bijvoorbeeld geen technische oplossingen en/of standaarden worden 
voorgeschreven. Dit onderwerp is echter een bron van verwarring. In de veelal 
Engelstalige literatuur wordt electronic data interchange vaak afgekort tot ‘edi’ 
of ‘EDI’. De term EDI staat echter in de praktijk veelal synoniem voor een 
specifieke (technologische) implementatie van electronic data interchange zoals 
die zich in de jaren negentig van de vorige eeuw tot standaard in logistieke ketens 
heeft ontwikkeld. Deze EDI implementatie kenmerkt zich door het gebruik van 
specifieke ISO-standaarden16 , specifieke transport- en berichtenstandaarden als 
Edifact en een veelal besloten telecommunicatie-infrastructuur. Nieuwe op open 
Internetstandaarden gebaseerde electronic-business (e-business) oplossingen 
worden gepositioneerd als vervangers van het EDI van de jaren negentig 
(Angeles, 2000), (Shang et al., 2002). 
Daar waar in dit onderzoek een engelse vertaling van het begrip elektronisch 
berichtenverkeer nodig is, wordt electronic data interchange gebruik. Dit om 
duidelijk te maken dat het gebruik van specifieke technieken en/of standaarden 
zoals bijvoorbeeld binnen EDI implementaties, binnen dit onderzoek geen 
centraal onderzoeksthema is. 

3.2.2 Onderzoek naar elektronisch berichtenverkeer 
Het onderwerp elektronisch berichtenverkeer is vanuit verschillende 
perspectieven bestudeerd, resulterend in een grote hoeveelheid literatuur (Iacovou 
et al., 1995), (Henriksen, 2002), (Elgarah, 2005). In dit hoofdstuk wordt daarbij 
een grove tweedeling gehanteerd. 
Enerzijds bestaat er veel wetenschappelijk onderzoek met een focus op 
organisatorische, bedrijfseconomische en/of sociale factoren van 
geautomatiseerde informatiesystemen, uitgevoerd onder de brede noemer van 
Management of Information Systems (MIS) research. Resultaten van dit type 
onderzoek worden in dit hoofdstuk beschreven onder de brede noemer van 
                                                           
16 International Standards Organisation, ISO 9735. 
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bedrijfskundige factoren. Om overzicht te krijgen en te houden op deze 
bedrijfskundige onderzoeksthema’s met betrekking tot elektronisch 
berichtenverkeer is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een drietal reeds eerder 
uitgevoerde meta-analyses op (delen van) de relevante literatuur. Deze studies 
(Henriksen, 2002), (Elgarah, 2005), (Mäkipää, 2006) worden hieronder kort 
besproken. De onderkende bedrijfskundige factoren worden in paragraaf 3.3 
uitgewerkt. 
Henriksen (Henriksen, 2002) presenteert in haar onderzoek naar adoptiefactoren 
van EDI systemen in Denemarken de resultaten van een uitgebreide 
literatuurstudie. Zij legt in haar onderzoek de nadruk op het inter-organisatie- en 
MIS karakter van de EDI systemen: “the focus of this dissertation does not 
include … mapping the means of transportation of EDI messages” (Henriksen, 
2002, p.160). Het doel van de literatuurstudie was na te gaan hoe EDI in MIS 
research werd gedefinieerd en onderzocht en daarbij vast te stellen welke 
succesfactoren voor toepassing van EDI systemen werden gedefinieerd. Ze heeft 
daartoe 24 artikelen uit de top 5 van MIS journals van 1991 tot en met 2000 
geanalyseerd. De zoekcriteria voor de artikelen waren de ‘electronic data 
interchange’ en ‘EDI’. Als bron is daarbij de Social Science Citation Index 
gebruikt met een controle in de ABInform database. Vooral vanwege de MIS 
focus van de analyse zijn de resultaten zeer bruikbaar voor dit onderzoek. 
Elgarah (Elgarah, 2005) exploreert op basis van een uitgebreide literatuuranalyse 
de theoretische onderbouwing van data exchange research. Zij analyseert de 
onderliggende onderzoeksparadigma’s en adresseert methodologische en 
theoretische witte vlekken in onderzoek naar elektronische berichtenverkeer. Het 
onderzoek betrof een analyse van 68 artikelen uit 34 journals uit de periode 1993 
tot en met 2002. Het betrof hier peer-reviewed artikelen met betrekking tot de 
onderwerpen ‘electronic data interchange’, ‘EDI’, ‘interorganizational 
relationships’ en ‘interorganizational systems’. Als bron gebruikte ze daarbij de 
Business Source Premier database van EBSCO en net als Henriksen een toets 
tegen de ABInform database. Het grootste deel van de artikelen (41) had een MIS 
focus. 
 

Onderwerp van onderzoek 
(meerdere per artikel)  

Aanpak en tijdhorizon Theoretisch fundament 

voordelen en effecten 57% survey  66% diffusie an adoptie 20% 
gebruik en diffusie 38% longitudinaal 13% transactiekosten 16% 
adoptie  21% overige 21% organisatietheorie 7% 
macht en vertrouwen 21%  overige 57% 

 
Tabel 3.1. Overzicht methodologische aspecten van onderzoek naar elektronisch 
berichtenverkeer, bewerking van (Elgarah, 2005), n=68 artikelen. 
 
Elgarah laat zien dat het merendeel van de onderzoeken naar elektronisch 
berichtenverkeer uitgevoerd zijn vanuit een modelmatige onderzoeksoptiek, 
gericht op het “recht toe recht aan toetsen van hypothesen aan de hand van 
momentopnamen zoals in surveys verzameld” (Elgarah, 2005). Een kwantitatieve 
analyse van de 68 door Elgarah geanalyseerde artikelen levert het 
methodologische beeld zoals samengevat in tabel 3.1. 
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De elementen uit het door Elgarah geschetste theoretische fundament worden ook 
door Ibrahim (Ibrahim, 2003) gehanteerd. Zijn beknopte review van onderzoek 
naar inter-organisatiesystemen baseert hij op de theorie van Transactiekosten en 
Contractering (Williamson, 1979), de theorie van de Adoptie en Diffusie van 
Innovaties (Rogers, 2003) en de organisatietheorie van de Resource Dependency 
(Pfeffer & Salancik, 1978). In het merendeel van de studies uit de meta-analyse 
van Elgarah lag de nadruk op de directe, korte termijn impact van de introductie 
van de nieuwe toepassing; vergelijkbaar met de eerste orde effecten zoals 
beschreven in paragraaf 2.6. Zij pleit dan ook voor meer onderzoek met een 
longitudinaal karakter gericht op de fundamentele, lange termijn effecten van de 
introductie van elektronisch berichtenverkeer zoals wijzigingen in de 
samenwerkings- en sturingsrelaties; de zogenaamde tweede orde effecten. 
Mäkipää (Mäkipää, 2006) onderzoekt, vergelijkbaar met Henriksen, succesfacto-
ren voor de implementatie van inter-organisatiesystemen. Bij zijn brede 
literatuuranalyse bouwt hij ten dele voort op een literatuurreview van Boonstra en 
De Vries (Boonstra & De Vries, 2005) gericht op aspecten van macht en 
belangen. Mäkipää kiest in zijn analyse voor een meer organisatie- en plannings-
gerichte focus. Anders dan Henriksen en Elgarah legt hij geen verantwoording af 
van de wijze waarop en de criteria waarmee de artikelen zijn geselecteerd. 
 
Naast het onderzoek naar bedrijfskundige factoren van elektronisch berichtenver-
keer, bestaat er, veelal toegepast, onderzoek met een focus op interoperabiliteit en 
standaarden. Resultaten van dit type onderzoek worden in dit hoofdstuk 
beschreven onder de brede noemer van informatiekundige factoren. Literatuur 
met betrekking tot interoperabiliteit en standaardisatie richt zich in dit kader 
voornamelijk op de ontwikkeling en beheer van procesarchitecturen, de 
standaardisatie en modellering van gegevens en berichten en de ontwikkeling en 
introductie van transportprotocollen en -technologieën. Resultaat van veel 
(toegepast) onderzoek zijn analyses en ontwerpen van architecturen en 
raamwerken (Bellman & Rausch, 2004), (Guijarro, 2004), (Strikwerda, 2006), 
(Gartner, 2007). Mäkipää benadrukt in zijn studie naar succesfactoren dat de 
technologische factoren slechts een gedeeltelijke blik geven op de aard en impact 
van elektronisch berichtenverkeer (Mäkipää, 2006). De onderkende 
informatiekundige factoren met betrekking tot de implementatie van toepassingen 
van elektronisch berichtenverkeer worden in paragraaf 3.4 uitgewerkt. 

3.3 Bedrijfskundige factoren 
In deze paragraaf worden vier bedrijfskundige factoren uitgewerkt die van 
invloed zijn op de toepassing van elektronisch berichtenverkeer tussen 
bedrijfsleven en overheid. Deze factoren zijn ten behoeve van dit onderzoek 
afgeleid uit de resultaten van de hiervoor genoemde meta-analyses. De vier 
bedrijfskundige factoren zijn: 

� de voordelen van elektronisch berichtenverkeer; 
� de organisatie van de elektronische relatie; 
� de impact op de organisatie; 
� macht en vertrouwen. 
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Enerzijds vormen deze factoren een thema in veel onderzoek naar elektronisch 
berichtenverkeer en sluiten ze aan op de theoretische fundamenten zoals 
beschreven door Elgarah (Elgarah, 2005). Anderzijds worden door middel van 
deze factoren elementen uit de onderzoeksoptiek nader uitgewerkt: 

� kostenbesparingen als te verwachten voordeel van de invoering van 
elektronisch berichtenverkeer; 

� de wijze waarop en randvoorwaarden waarbinnen deze besparingen 
kunnen worden gerealiseerd; 

� de organisatie van de administratieve infrastructuur en de rol van 
intermediaire partijen daarbinnen; 

� het specifieke karakter van de relatie met overheidsorganisaties waarbij 
macht en vertrouwen een belangrijke rol spelen. 

 
Op deze wijze wordt het kader geschetst waarbinnen de toepassing van 
elektronisch berichtenverkeer met de overheid in de volgende hoofdstukken 
verder kan worden geoperationaliseerd en onderzocht. 

3.3.1 Voordelen van elektronisch berichtenverkeer 
De introductie van geautomatiseerde informatiesystemen kan grote voordelen 
bieden voor bedrijven. Porter en Millar leggen in de theorie met betrekking tot 
waardeketens al de relatie met de introductie van informatietechnologie (Porter & 
Millar, 1985). Volgens hen biedt de introductie van informatietechnologie bedrij-
ven de kans om hun concurrerend vermogen ten opzichte van andere bedrijven te 
vergroten en ontstaan bedreigingen zoals een veranderende industriestructuur. 
Hammer en Mangurian wijzen in hun Impact-Value Framework op voordelen van 
de toepassing van communicatietechnologie in termen van efficiency, effectiviteit 
en innovatievermogen (Hammer & Mangurian, 1987). Ook de transactiekosten-
theorie (Williamson, 1975), (Williamson, 1979), is veelvuldig gebruikt om de 
operationele en strategische voordelen van inter-organisatiesystemen te verklaren. 
Henriksen (Henriksen, 2002) en Boonstra en De Vries (Boonstra & De Vries, 
2005) wijzen er op dat elektronisch berichtenverkeer kan leiden tot strategische 
voordelen als vergroting van het concurrerende vermogen, de mogelijkheid van 
nieuwe diensten en het bereiken van nieuwe klanten en markten.  
 
Mäkipää laat zien dat, met name in de jaren negentig van de vorige eeuw, de 
economische argumentatie leidend was in veel onderzoek naar elektronisch 
berichtenverkeer (Mäkipää, 2006). Daarbij is in veel onderzoek de nadruk gelegd 
op de meer operationele voordelen van elektronisch berichtenverkeer, zoals 
(Iacovou, 1995), (Bergeron & Raymond, 1997), (Hart & Saunders, 1997), 
(Young, 2000), (Henriksen, 2002), (Elgarah, 2005), (Boonstra & De Vries, 2005): 

� kostenbesparingen als directe (productie)kostenbesparingen en verlaging 
van management(transactie)kosten; 

� verhoging van de gegevenskwaliteit; 
� productiviteitsverhoging, zoals verkorting van de transactietijden en 

verbetering van inkoopprocessen. 
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Het overgrote deel van de artikelen uit de analyse van Henriksen richt zich op 
deze strategische en/of operationele voordelen van elektronisch berichtenverkeer. 
Ook de analyse van Elgarah laat een focus op operationele kostenbesparingen 
zien. Efficiency, verlaging van operationele kosten, werd in 97% van de studies 
genoemd als een motief voor adoptie of gebruik van berichtenuitwisseling. Het 
effect van berichtenverkeer, in het bijzonder het economische voordeel, was in 
het grootste deel van de artikelen (57%) onderwerp van onderzoek. 
 
De operationele voordelen  hebben volgens Henriksen voornamelijk betrekking 
op verbeteringen met betrekking tot administratieve processen als het opslaan, 
verzenden en delen van gegevens; met andere woorden: verlichting van 
administratieve lasten (Henriksen, 2002). Malone spreekt in dit kader van het 
verlagen van de coördinatiekosten die hij definieert als: “Coordination costs refer 
to all of the information processing costs necessary to integrate the various 
economic activities of separate units of an organisation and between separate 
organisations. Coordination costs incurred within an organisation include cost 
involved in acquiring and processing information for decision-making, 
accounting, planning, monitoring and control processes. Coordination costs 
incurred in a market  include the costs of searching and selecting suppliers, and 
negotiating  and enforcing contracts” (Malone, 1987), (Weehuizen & Soete, 
2005). 
Daar waar het operationele voordelen betreft, spreekt Malone van een electronic 
communication effect. De introductie van informatietechnologie verlaagt (als 
generieke voorziening) de tijd en kosten van communicatie (Hammer & 
Mangurian, 1987), (Malone, 2004).  
 
Elektronisch berichtenverkeer leidt volgens dit effect tot lagere 
informatienalevingskosten dan in het geval van een papieren formulierenstroom. 
Overigens stelt Allers hier tegenover dat door deze productiviteitstoename en de 
grote beschikbaarheid van computers overheden zich vrij kunnen voelen meer 
informatieverplichtingen op te leggen (Allers, 1994, p.33); dit vanuit “een soort 
honger naar informatie en kennis” (Homburg & Bekkers, 2005). 

3.3.2 Organisatie van de elektronische relatie 
De literatuur met betrekking tot elektronisch berichtenverkeer tussen organisaties 
is over het algemeen gericht op commerciële relaties. Onderzoek naar 
elektronisch berichtenverkeer met de overheid is schaars17. Zo betrof 84% van de 
artikelen uit de meta-analyse van Elgarah een handelsrelatie tussen bedrijven 
(Elgarah, 2005). Vanuit dat perspectief is het niet verwonderlijk dat de 
transactiekostentheorie geregeld is gebruikt als theoretisch fundament onder 
onderzoek naar de impact van elektronisch berichtenverkeer op onder andere de 
transactiestructuur. 
 

                                                           
17 In hoofdstuk 7 komen enkele studies aan de orde. 
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De transactiekostentheorie is gebaseerd op onderzoek naar het bestaansrecht en 
de grenzen van organisaties (Coase, 1937). De transactiekostentheorie 
(transaction costs economics) zoals geformuleerd door Williamson (Williamson, 
1975), (Williamson, 1979) geeft een (bedrijfs-)economische benadering van de 
coördinatie van economische activiteiten waarbij de vraag ‘maken of 
kopen?’centraal staat. Elke organisatie staat bij de vervaardiging van een product 
of dienst voor de keuze deze intern te produceren of extern te verwerven. De 
keuze wordt volgens de theorie bepaald door de laagste totale kosten, 
samengesteld uit productie- en transactiekosten. Transactiekosten zijn de kosten 
die tevoren gemaakt moeten worden om een contract tot stand te brengen, en de 
kosten die daarna gemaakt worden om de overeenkomst te bewaken en zonodig 
af te dwingen (Weehuizen & Soete, 2005). Transactiekosten zijn daarmee de 
kosten die gemaakt worden om het product op de markt te verwerven en worden 
beïnvloed door een drietal factoren: de frequentie van contracteren, de mate van 
onzekerheid daarbij zoals wijzigingen in technologie, standaarden en/of 
consumenteneisen en de mate van specificiteit van de onderdelen en/of 
bestanddelen18. 
 
De aanwending van arbeid en kapitaal ten behoeve van deze productie- en 
verwervingprocessen kan op verschillende wijzen worden gecoördineerd: via de 
markt of via een specifieke organisatie, in dit kader ook wel aangeduid met de 
term hiërarchie. Een hiërarchie is daarbij vooral gebaseerd op administratieve 
beheersing en managementbesluiten en focust op interne efficiency. 
Hiërarchische organisatiestructuren minimaliseren het aantal communicatielijnen 
die nodig zijn om alle verschillende actoren met elkaar te verbinden 
(Brynjolfsson, 2004). Een markt is gebaseerd op keuzevrijheid uit alternatieven 
en focust op de relatie tussen de (handels)partners. De keuze voor het meest 
optimale coördinatiemechanisme, hiërarchie of markt, zal in een specifieke 
situatie afhangen van de hoogte van de transactiekosten (markt) in vergelijking 
tot de interne coördinatie kosten (hiërarchie) en van de specifieke karakteristieken 
van de economische activiteit in kwestie (Weehuizen & Soete, 2005). 
 
De transactiekostentheorie wordt toegepast bij de analyse van strategische en 
organisatiekundige vraagstukken, zoals bijvoorbeeld verticale integratie en 
disintermediatie processen (Chircu & Kaufman, 1999), contracterings- en 
governancevraagstukken (Williamson, 1979), (Adler, 1998) en de impact van de 
introductie van ICT (Malone, 1987), (Clemons et al., 1993). Op de 
transactiekostentheorie zijn overigens ook de nodige kritieken geformuleerd, 
zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de rol van de variabel ‘opportunisme’. 
Volgens de theorie bestaan organisaties vanwege hun vermogen om menselijk 
opportunisme te reguleren via hiërarchische beheersinginstrumenten die niet voor 
de markt beschikbaar is. Critici wijzen er onder andere op dat organisaties meer 
zijn dan een vervangend coördinatiemechanisme voor het geval de markt faalt 
(Ghoshal & Moran, 1996). 
 
                                                           
18 De zogenaamde gebruikte inputs: plaats, tijd, arbeid, alsmede de hoeveelheid informatie om een 
product voldoende duidelijk te specificeren. 
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Zoals in het voorgaande hoofdstuk is uitgewerkt, speelt bij de vormgeving van 
informatieverplichtingen ook bij de overheid en bij bedrijven de vraag ‘zelf doen 
of door andere partijen laten doen’. Keuzen in dit kader leiden dan bijvoorbeeld 
voor de overheid tot additionele gegevensaanlevering via derden zoals banken en 
voor bedrijven tot uitbesteding van bedrijfsactiviteiten aan private intermediairs 
of de uitbreiding van bestaande bedrijfssoftware ten behoeve van een nieuwe 
rapportageverplichting. Deze keuzen hebben daarmee consequenties voor de 
administratieve infrastructuur, de (elektronische) verbinding tussen de 
uitvragende overheidsorganisaties en aanleverende bedrijven. In onderstaande 
subparagrafen worden, gebruikmakend van concepten uit de 
transactiekostentheorie, twee invalshoeken geschetst die ondersteunen bij de 
beschrijving en analyse van de organisatie van deze specifieke elektronisch 
relatie: de hiërarchische aspecten van de administratieve infrastructuur en de 
marktaspecten van de administratieve infrastructuur. 

3.3.2.1 Hiërarchische aspecten van de administratieve 
infrastructuur 

Veel transactiekosten hebben te maken met informatie-uitwisseling en 
communicatie. Ook administratieve lasten zijn primair informatiekosten (Buis & 
Van Rheenen, 2003). Zoals in de inleiding van deze paragraaf is aangegeven, 
wordt de hoogte van de transactiekosten beïnvloed door de factoren frequentie, 
mate van onzekerheid en specificiteit. Het is met betrekking tot de 
informatienalevingskosten met name de overheid die de inhoud van deze 
(exogene) variabelen bepaalt: 

� de frequentie van de uitvraag is vastgelegd in wet- en regelgeving; 
� de mate van onzekerheid wordt veroorzaakt door slechts gedeeltelijk 

beïnvloedbare politieke processen bij de totstandkoming van 
veranderingen in de wet- en regelgeving alsmede in de vertaling naar 
richtlijnen voor de uitvoering;  

� de specificiteit van het berichtenverkeer wordt met name bepaald door 
(verschillen in) gegevens- en berichtendefinities als ook door het bestaan 
van verschillende (ICT-) voorzieningen ten behoeve van bijvoorbeeld 
authenticatie en transport van elektronische berichten.  

 
Gelet op het feit dat de vormgeving van de administratieve infrastructuur 
grotendeels wordt bepaald door overheidsbesluiten, is het elektronische 
berichtenverkeer tussen de overheid en bedrijven te karakteriseren als een 
elektronische hiërarchie. De inrichting wordt grotendeels bepaald door middel 
van (hiërarchische) wet- en regelgeving en uitvoeringsbesluiten, daarnaast is er 
veelal beperkte keuzevrijheid uit alternatieve wijzen van aanleveren. De overheid 
is in dit geval de dominante vormgever van deze hiërarchische elektronische 
relatie. Hiërarchieën focussen meer op de interne aspecten dan op externe 
aspecten van de relatie; dit in tegenstelling tot situaties waarin sprake is van een 
markt en netwerken van relaties (Elgarah, 2005). Dit betekent dat er in het geval 
van de introductie van elektronisch berichtenverkeer vanuit de overheid, spanning 
zal bestaan tussen de interne efficiencydoelen en externe administratieve 
lastenverlichting bij bedrijven. 
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De administratieve infrastructuur per wetgevingsdomein wordt door Nijsen 
aangeduid als het coördinatiemechanisme van de activiteiten met betrekking tot 
de berichtenuitwisseling (Nijsen, 261): gegeven de specifieke situatie van het 
bedrijf zal een ondernemer (volgens de transactiekostentheorie) vanuit 
kostenoptiek kiezen voor de optimale inrichting van de administratieve 
infrastructuur. De ondernemer beschikt over een beperkt aantal (endogene) 
variabelen bij de keuze en inrichting van de administratieve infrastructuur. De 
automatiseringsgraad, de mate van integratie binnen de eigen bedrijfsvoering en 
de mate van uitbesteding zijn daarbij belangrijke factoren. 
 
Een groot deel van de empirische analyse in het vervolg van dit onderzoek is er 
erop gericht vast te stellen welke keuzen bedrijven maken ten aanzien van de 
vormgeving van de administratieve infrastructuur wanneer zij worden 
geconfronteerd met concrete uitoefening van de hiërarchische macht van de 
overheid op dit terrein. 
 
Berichtenverkeer kan volgens Nijsen, met een verwijzing naar een citaat van 
Williamson, worden opgevat als een verzameling transacties: “a transaction 
occurs when a good or service is transferred across a technologically separable 
interface. One stage of activity terminates and another begins“ (Nijsen, 2003, 
p.261). De separable interface is in dat geval de administratieve infrastructuur. 
Informatienalevingskosten, zo stelt Nijsen, zijn daarmee transactiekosten 
geworden. 
Deze zienswijze illustreert de procesgerichte benadering die, zoals ook in 
hoofdstuk 2 is aangeven, bij Nijsen dominant is. Gelet op de focus op 
administratieve handelingen is dit niet verwonderlijk, want kosten worden 
manifest in de uitvoering van processen en activiteiten.  
In de volgende paragraaf wordt ook een andere benaderingswijze beschreven, de 
dienstenbenadering, die uitgaat van wederzijdse overdracht van waarde binnen 
een transactie. 
 
Elgarah heeft in haar meta-analyse vijf studies gevonden (7% van de in totaal 68 
artikelen) met hiërarchie als invalshoek. Dit bevestigt het beeld dat er nauwelijks 
onderzoek is uitgevoerd naar elektronisch berichtenverkeer binnen hiërarchische 
relaties, laat staan met overheidspartijen. 

3.3.2.2 Marktaspecten van de administratieve infrastructuur 
Een belangrijk element bij de inrichting van de administratieve infrastructuur is 
de mate van uitbesteding van administratieve taken en daarmee de rol van 
intermediaire partijen. De transactiekostentheorie biedt hierbij een theoretische 
raamwerk waarbinnen deze bedrijfseconomische afweging ‘uitbesteden of zelf 
doen’ plaatsvindt. Zowel bij de uitbesteding van primaire als van ondersteunende 
bedrijfsactiviteiten kan sprake zijn van uitbesteding van het daaraan gerelateerde 
berichtenverkeer met de overheid. 
De uitbesteding van primaire activiteiten hangt vaak samen met de, deels 
historisch bepaalde, organisatie van een bedrijfssector waarbij intermediaire 
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partijen deel uitmaken van de primaire bedrijfskolom. Daar waar (onderdelen 
van) primaire processen zijn uitbesteed aan intermediaire partijen is daarbij in 
bijna alle gevallen de bijbehorende gegevensverwerking inbegrepen en daarmee 
ook de gegevensrelatie met de overheid. Zo verzorgen expediteurs binnen de 
logistieke ketens namens opdrachtgevers contacten met de Douane en dragen 
ingenieursbureaus bijvoorbeeld zorg voor de vergunningen bij bouwtrajecten in 
opdracht van bewoners en/of aannemingsbedrijven.  
Ook in geval van uitbesteding van ondersteunende, administratieve processen is 
de  gegevensverstrekking aan de overheid vaak een integraal onderdeel. Zo 
verzorgen administratiekantoren in veel gevallen de informatielogistiek rondom 
belasting- en premieaangiften, salarisservicebureaus de aanmelding van nieuw 
personeel en de Arbo-diensten de ziek- en betermeldingen aan het UWV.  
 
Daar waar sprake is van uitbesteding is in het algemeen ook sprake van 
concurrentie tussen aanbieders van uitbestedingsdiensten: de markt voor 
outsourcing. Bedrijven kunnen daarbij kiezen uit alternatieven en bijvoorbeeld 
kiezen voor de laagste prijs. Op deze wijze hebben zij, via de hoogte van de 
factuur, direct invloed op de hoogte van (een deel van) de administratieve lasten,  
Toepassing van informatie- en communicatietechnologie binnen deze markt kan 
leiden tot een electronic brokerage effect (Malone, 1987). Dit effect betreft het tot 
stand komen van (nieuwe) elektronische markten waarbij een koper eenvoudiger 
en transparanter meer alternatieven kan beoordelen en daarmee de kosten van het 
totale selectieproces kan verlagen. Kopers en verkopers kunnen met behulp van 
de nieuwe technologie goedkoper met elkaar in contact komen en zaken doen. Dit 
effect wordt gebruikt als belangrijke verklaring achter de hypothese dat 
traditionele intermediaire partijen zullen verdwijnen, ook wel het dis-
intermediation process genoemd (Chircu & Kauffman, 1999). Naast de hypothese 
van minder uitbesteden wijzen anderen erop dat ook nieuwe partijen op basis van 
de nieuwe (markt) karakteristieken een positie kunnen verwerven (Clemons et al., 
1993), (Chircu & Kauffman, 1999).  
 
De verdergaande introductie van ICT in deze administratieve infrastructuur heeft 
niet alleen gevolgen voor de automatiseringsgraad van de bedrijfsadministratie en 
de aard van de gegevensdragers. Ook zal dit effect hebben op de rol die 
intermediaire partijen op dit raakvlak spelen, in relatie tot uitbesteding van 
administratief werk in het algemeen en tot uitbesteding van gegevensuitwisseling 
met de overheid in het bijzonder. Deze marktaspecten van de administratieve 
infrastructuur zijn daarmee direct van invloed op de mate waarin en de wijze 
waarop administratieve lastenverlichting voor bedrijven kan worden bereikt. 

3.3.3 Impact op de organisatie 
De introductie van elektronisch berichtenverkeer binnen een organisatie heeft 
impact op de werknemers en hun werkprocessen en -systemen (Henriksen, 2002). 
Het daadwerkelijk operationaliseren van de voordelen van elektronisch 
berichtenverkeer stelt eisen aan de (her)inrichting van die organisatie. 
Op basis van haar meta-analyse stelt Henriksen vast dat in veel studies met 
betrekking tot de introductie van (geautomatiseerde) inter-organisatiesystemen 
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nauwelijks wordt ingegaan op de aspecten van organisatie- en 
procesveranderingen die nodig zijn om de voordelen van deze technologische 
verandering te incasseren. De analyse van de voordelen sec, de business value, is 
echter het dominante thema (Henriksen, 2002, p.171). Dit terwijl met name 
procesinnovaties er toe bijdragen dat elektronisch berichtenverkeer kan leiden tot 
grote prestatieverbeteringen; de tweede orde effecten zoals aangeduid in het 
tweede hoofdstuk (Brynjolffson, 2004). Omgekeerd, zo stelt Henriksen, zal 
elektronisch berichtenverkeer zonder procesinnovaties weinig of geen voordelen 
opleveren voor de bedrijven die hierin investeren (Henriksen, 2002); 
automatiseren van bestaande gegevensstromen levert naar verwachting 
nauwelijks voordelen op. In andere woorden, het een-op-een adopteren van een 
toepassing van elektronisch berichtenverkeer is niet voldoende.  
 
Een van de terugkerende belangrijke voorwaarden voor de realisatie van de 
voordelen is de (volledige) integratie van de voorziening voor elektronisch 
berichtenverkeer met de interne geautomatiseerde informatiesystemen 
(Premkumar et al., 1994), (Chwelos et al., 2001), (Henriksen, 2002). Een betere 
integratie met interne informatiesystemen leidt daarbij tot meer voordelen 
(Bergeron & Raymond, 1997). Het is juist de geautomatiseerde koppeling die er 
voor zorgt dat papier en handmatig werk verdwijnen (Young, 2000). Ook 
Verwaal wijst in zijn analyse van de situatie met betrekking tot de Nederlandse 
Douane op de mogelijkheden van integratie van berichtenverkeer in de 
bedrijfsadministratie (Verwaal, 2000). 
Malone spreekt in dit kader van het electronic integration effect (Malone, 1987). 
Door inzet van ICT worden gezamenlijke, wederzijds interfererende, processen 
op de raakvlakken van de organisaties gecreëerd. Het effect treedt in zijn ogen 
vooral op als ICT niet slechts wordt gebruikt voor het versnellen maar ook voor 
het veranderen van de informatieverwerking en daarmee leidt tot een integratie 
van systemen en processen binnen organisaties en over organisaties heen. 
Overigens merkt Malone daarbij op dat de voordelen van dit integratie-effect het 
meest eenvoudig binnen (elektronische) hiërarchieën zijn te realiseren. Tegenover 
de voordelen staan namelijk kosten voor ondermeer hard- en software die door de 
verschillende partijen moeten worden gemaakt. Volgens Malone is de dominante 
vormgever,  provider, van de elektronische hiërarchie uiteindelijk het best in staat 
significante opbrengsten te realiseren met de verstrekken van deze diensten. Dit 
zou in het geval van een beoogde administratieve lastenverlichting betekenen dat 
voordelen eerder bij de dominante overheidsorganisaties of grote private 
intermediaire partijen neerslaan dan bij het gemiddelde individuele midden- en 
kleinbedrijf. Of, zoals elders ten aanzien het het traditionele EDI wordt gesteld: 
“Because of the cost and complexity of EDI, benefits often were more confined  to 
a limited group of large organisations and may have contributed mostly to 
consolidation rather than to other types of structural changes” (Steinfield et al., 
2005). 
 
Op een zelfde soort verband wordt ook door Reede gewezen in het kader van het 
IDEA beleidsexperiment, zie ook hoofdstuk 2). Administratiekantoren zullen de 
besparingen ten gevolge van IDEA als eerste ondervinden, is zijn verwachting. 
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Onderlinge marktwerking zal veroorzaken dat deze besparingen zich naar de 
kleinere bedrijven zullen doorzetten (Reede, 2002). Overigens is het maar de 
vraag of deze besparingen feitelijk plaatsvinden want: “het streven van zulke 
kantoren is erop gericht om hun klanten deze besparingen aan te laten wenden 
voor verbeterde dienstverlening” (Reede, 2002). 
 
Ook Henriksen wijst erop dat vooral kleine bedrijven niet in staat zijn alle 
voordelen van elektronisch berichtenverkeer te realiseren. Kleine bedrijven 
houden vanwege een beperkter aantal klanten eerder vast aan de traditionele 
papieren routines en zijn moeilijker in staat hun systemen aan te passen aan de 
vaak verschillende standaarden van de handelspartners (Henriksen, 2002).  Hart 
en Saunders wijzen er al op dat er vooral bij kleinere organisaties weerstand 
bestaat ten aanzien van de adoptie van elektronisch berichtenverkeer. Hoge 
implementatiekosten, houvast aan papieren methoden en een gebrekkige 
integratie verhinderen adoptie en vertragen de verspreiding (Hart & Sauders, 
1997). Resultaten uit een Europese e-business survey wijzen in dezelfde richting. 
Het bewustzijn rond en de feitelijke adoptie van elektronisch berichtenverkeer 
door kleine en middelgrote bedrijven loopt ver achter bij dat van grotere 
bedrijven (European Commission, 2005b). 
Het is in dat geval ook niet verwonderlijk dat voor deze groep midden- en 
kleinbedrijven externe druk als een belangrijke adoptiefactor wordt beschouwd 
(Iacovou, 1995). Macht en vertrouwen zijn daarmee nauw verbonden. 

3.3.4 Macht en vertrouwen 
De introductie van inter-organisatiesystemen leidt veelal tot een verandering in de 
afhankelijkheidsrelaties tussen organisaties (Mäkipää, 2006). Enerzijds worden 
bestaande hiërarchische relaties versterkt, zoals bijvoorbeeld in het geval van just 
in time bestel- en leversystemen, anderzijds kunnen afhankelijkheden worden 
gereduceerd door bijvoorbeeld relaties met diverse leveranciers aan te gaan. De 
toepassing van elektronisch berichtenverkeer wordt dan ook beschouwd als 
complexer dan de toepassing van andersoortige informatiesystemen. Dit mede 
gelet op grotere onzekerheden in de relaties tot andere organisaties. Boonstra en 
De Vries wijzen erop dat het voorkomen van een wederzijdse afhankelijkheid een 
belangrijke reden kan zijn om een inter-organisatiesysteem niet te implementeren 
(Boonstra & De Vries, 2005). 
Overigens stelt Henriksen in haar meta-analyse vast dat slechts enkele van de 
geselecteerde studies het perspectief ‘macht en vertrouwen’ hanteren (Hart & 
Saunders, 1997), (Iacovou et al. 1995). Elgarah komt in haar meta-analyse tot een 
groter aandeel. Zij stelt vast dat in 30 studies (44%) gesproken wordt over 
asymmetrie als een mogelijk motief voor de adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer. Er is sprake van een asymmetrische relaties wanneer een 
organisatie macht of invloed kan uitoefenen over een andere organisatie of diens 
middelen (Elgarah, 2005). In dertien studies (19%) komt het machtsvraagstuk 
expliciet aan de orde als de reden tot adoptie van elektronisch berichtenverkeer. 
Macht kan in dit kader worden gedefinieerd als de mogelijkheid om een ander je 
wil op te leggen om daarmee beoogde voordelen te realiseren (Boonstra & De 
Vries, 2005). 
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In een ongelijkwaardige, asymmetrische, relatie is het gebruik van macht vaak de 
belangrijkste reden voor de adoptie van elektronisch berichtenverkeer 
(Premkumar, 1995), (Hart & Saunders, 1997), (Young et al., 2000). Iacovou et al 
wijzen er op dat in het geval van gedwongen adoptie bedrijven over het algemeen 
weinig voordelen realiseren (Iacovou et al., 1995). Ook Bergeron en Raymond 
(Bergeron & Raymond, 1997) laten zien dat adoptie onder druk leidt tot een lager 
niveau van integratie en (in de eerste jaren) tot het moeilijk  realiseren van 
voordelen. Als voorbeeld van gedwongen adoptie en gebruik noemt Elgarah 
verplichtstelling door de overheid of afdwingen binnen een bedrijfstak. 
Verplichtstelling is een hiërarchische daad bij uitstek en zal de hiërarchische 
relatie versterken: “asymmetry in power relations is often used to force partners 
in traditional dyadic and hub-and-spoke relationships” (Elgarah, 2005), (Hart & 
Saunders, 1997). Naast de wetgevende macht of de formele bevoegdheid spelen 
andere machtsbronnen bij de adoptie van elektronisch berichtenverkeer een rol, 
zoals een economische afhankelijkheid of het bezit van een monopolie op 
voorzieningen of kennis (Boonstra & De Vries, 2005). Iacovou et al. 
onderscheiden in dat kader een drietal beïnvloedingsstrategieën (Frazier & 
Summers, 1994), (Iacovou et al., 1995): 

� aanbevelen door middel van het verstrekken van gerichte informatie; 
� beloven van beloningen, kortingen of subsidies; 
� dreigen met sancties.  

 
Hart en Saunders typeren de mogelijke beïnvloedingsstrategieën als ‘overhalen’ 
en ‘dwingen’ (Hart & Saunders, 1997). Overhalen bestaat in dat geval 
bijvoorbeeld uit het verlenen van subsidies, het verstrekken van gratis hard- en 
software of het aanbieden van totaaloplossingen voor het ondersteunen van het 
berichtenverkeer. Dwingen wordt door hen vertaald in termen als straffen en het 
doorberekenen van kosten. Op basis van hun onderzoek veronderstellen Hart en 
Saunders dat de strategie van overhalen uiteindelijk tot meer geïntegreerde 
toepassingen leidt dan dwang. 
 
Op basis van haar analyse formuleert Elgarah een aantal conceptuele gaten in het 
onderzoek tot en met 2002 naar elektronisch berichtenverkeer die volgens haar 
het juiste begrip van de impact van berichtenverkeer verhinderen. Zij concludeert 
onder andere dat uitwisselingsrelaties gericht op de lange termijn een grotere 
mate van integratie zullen kennen dan wanneer er sprake is van 
gegevensuitwisseling binnen een situatie van markt-gebaseerde transacties. 
Nakayama suggereert dan ook dat het marktperspectief van de 
transactiekostentheorie niet geschikt is voor bestudering van deze 
uitwisselingsrelaties omdat daarbij voorbij gegaan wordt aan de specifieke 
karakteristieken van de lange termijn relatie tussen de partijen (Nakayama, 2000). 
Of, zoals voor de specifieke EDI implementaties wordt gesteld: “Consequently 
most EDI implementations have been succesful only in long term partnerschips, 
and between a limited number of partners” (European Commission, 2005b). 
Young et al. wijzen erop dat het gebruik van elektronisch berichtenverkeer de 
relatie tussen de partijen verstevigt, mede dankzij het feit dat aan beide kanten 
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investeringen plaats moeten vinden (Young et al., 2000). Deze lange termijn 
relatie ontwikkelt zich via een proces van organisatieveranderingen gestoeld op 
een gedeelde belangen, wederzijdse afhankelijkheden en vertrouwen (Boonstra & 
De Vries, 2005), (Mäkipää, 2006). Overigens wijzen Shang et al. (Shang et al., 
2002) erop dat het gebruik van nieuwe, open, oplossingen zoals Internet-edi kan 
leiden tot implementaties waarbij partijen minder van elkaar afhankelijk zullen 
zijn. Vergroting van het inzicht in deze relaties vraagt volgens Elgarah om meer 
longitudinaal onderzoek met een langere tijdshorizon dan de veelal snap shot 
surveys en case studies gericht op korte termijn voordelen en impact (Elgarah, 
2005). 
 
Informatieverplichtingen expliciteren machtsrelaties tussen de uitvragende 
overheidsorganisaties en de aanleverende bedrijven. Nijsen verwacht dat bij het 
opleggen van informatieverplichtingen de hiërarchische besturingswijze vanuit de 
overheid dominant zal blijven. Zo zijn de meeste informatieverplichtingen voor 
het bedrijfsleven afkomstig uit delen van het bestuursrecht waar verticale sturing 
nog overheerst: het belastingrecht en het sociale verzekeringsrecht (Nijsen, 2004). 
Anderen wijzen erop dat de mogelijkheden van informatisering bestaande 
geïnstitutionaliseerde belangen en machtsrelaties in en met het Nederlandsen 
openbaar bestuur zullen versterken (Van de Donk, 1997), (Bekkers, 2001). 
 
Bovenstaande analyse maakt duidelijk dat macht en vertrouwen ook een 
belangrijke rol spelen binnen de context van elektronische berichtenverkeer 
tussen bedrijven en de overheid. De voordelen van elektronisch berichtenverkeer 
lijken vooral te behalen als onderdeel van een lange termijn relatie tussen 
overheidsorganisaties en bedrijven, ingebed in wederzijds vertrouwen en 
wederzijdse investeringen. De grotere mate van integratie van geautomatiseerde 
systemen die daar uit voortkomt, leidt tot reductie van administratieve lasten. Het 
gebruik van machtsmiddelen vanuit de overheid zoals gedwongen adoptie van 
systemen bevestigen de hiërarchische afhankelijkheidsrelatie van bedrijven en zal 
niet snel leiden tot voordelen bij bedrijven. Zoals hiervoor aangegeven is de kans 
groter dat in dat geval de meeste voordelen aan de kant van de overheid worden 
gerealiseerd. Een beïnvloedingsstrategie van overhalen leidt tot meer 
geïntegreerde toepassingen en daarmee tot meer mogelijkheden voor 
administratieve lastenverlichting. 

3.4 Informatiekundige factoren 
De kern van elektronisch berichtenverkeer is de feitelijke verbinding die tot stand 
komt tussen twee of meer organisaties. Deze paragraaf is gewijd aan de 
informatiekundige factoren die bij de ontwikkeling en exploitatie van deze 
toepassingen een rol spelen. Onder de brede noemer van informatiekundige 
factoren wordt naast de informatietechnologie die een rol speelt bij de 
ontwikkeling van toepassingen tevens ingegaan op processen en dienstverlening 
die ontstaan rondom het gebruik en beheer van deze toepassingen.  
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3.4.1 Interoperabiliteit 
Implementatie van elektronisch berichtenverkeer tussen organisaties betekent dat 
verbindingen ontstaan tussen wederzijdse processen, applicaties en technische 
infrastructuren.   
Deze mogelijkheid van interactie wordt aangeduid met de term 
‘interoperabiliteit’. Interoperabiliteit wordt gedefinieerd als “de mogelijkheid van 
ICT systemen en van de ondersteunde bedrijfsprocessen om gegevens uit te 
wisselen en het (daarmee) mogelijk maken van het delen van informatie en 
kennis” (IDABC, 2004), (Guijarro, 2004).  
Strikwerda maakt vanuit bestuurlijk perspectief een onderscheid tussen 
‘interoperabiliteit’ en ‘integratie’. Bij interoperabiliteit, zo stelt hij, is sprake van 
behoud van autonomie van de samenwerkende partijen. Bij integratie van 
toepassingen is eerder sprake van wederzijds assimileren en conformeren 
(Strikwerda, 2006). In deze vergelijking is ‘koppeling’ een betere term omdat 
interoperabiliteit gedefinieerd is als een eigenschap van systemen. Koppeling is, 
vergelijkbaar met integratie een proces. In geval van koppeling ontstaat een 
werkende verbinding tussen systemen met behoud van de functies van die 
systemen. In geval van integratie ontstaat een nieuw systeem. 
 
Bij het analyseren en inrichten van uitwisselingsrelaties wordt onderscheid 
gemaakt tussen een drietal interoperabiliteitsdimensies (IDABC, 2004), 
(Staatscourant, 2006): 

� organisatorische interoperabiliteit en standaarden hebben betrekking op 
het harmoniseren van uitvraagmomenten richting bedrijven en burgers, 
zowel voor toepassingen binnen sectoren als tussen sectoren. De 
afstemming van processen, doelstellingen en dienstverlening aan 
afnemers zijn daarbij centrale ontwerpvragen; 

� semantische interoperabiliteit en standaarden hebben betrekking op 
eenheid van taal bij het gebruiken van gegevens en berichten in 
ketentoepassingen en werkprocessen. Hierbij is de eenduidige definitie 
van de betekenis van de uitgewisselde gegevens de centrale 
modelleringsopdracht; 

� technische interoperabiliteit en standaarden hebben betrekking op de 
feitelijke koppeling tussen ICT-applicaties en -infrastructuren waarbij 
beschikbaarheid, beveiliging en performance kernthema’s zijn. 

 
Deze indeling is discutabel. De dimensies lijken een mengeling van de principes 
pragmatiek-semantiek-syntax en business-systems-technology (Gartner, 2007), 
waarbij organisatorische interoperabiliteit op processen betrekking heeft en 
semantische interoperabiliteit gelijkgesteld wordt aan gegevens-interoperabiliteit. 
Vragen met betrekking tot de semantiek spelen echter binnen alle drie de 
dimensies een rol en hebben niet alleen betrekking op berichtdefinities en XML-
schema’s.  
 
Een andere indeling wordt bijvoorbeeld voorgesteld in Dossier Open 
Standaarden (OSOSS, 2005) waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
technologieonafhankelijke gegevens- en procesmodellen en 
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organisatieonafhankelijke technische platforms. Berichten zorgen in dat geval 
voor “vertaling van de informatie uit de modellen naar een vorm waarin deze 
informatie verwerkt en verstuurd kan worden”. In de praktijk betekent dit dat bij 
de realisatie van een toepassing voor elektronisch  berichtenverkeer een tweetal 
vragen centraal staat: “welke informatie moet worden uitgewisseld?” en “hoe 
moet die informatie worden uitgewisseld?” (OSOSS, 2005).  
Ook in het Interoperability Reference Model van Gartner wordt de driedeling 
losgelaten en wordt een onderscheid gemaakt tussen het real world system met 
modellen van de organisatie, processen en gegevens en het information system 
met modellen van gegevensopslag en -presentatie, interacties en hardware 
(Gartner, 2007). Deze aanpak lijkt sterk op de modellencyclus zoals die in de 
jaren ’80 van de vorige eeuw werd geïntroduceerd bij het ontwerpen van 
informatiesystemen. Het ‘reële systeem’, de werkelijkheid, werd geanalyseerd 
gebruikmakend van modellen als afbeelding van verschillende aspecten van die 
werkelijkheid (Hartman, 1986). 
 
De ontwikkeling van toepassingen vraagt om samenhang tussen enerzijds het 
specificeren en modelleren van proces-, gegevens- en berichtstructuren en 
anderzijds de bouw en configuratie van software- en hardwaresystemen. Deze 
samenhang geldt niet slechts binnen het informatiesysteem van de desbetreffende 
organisaties maar ook tussen de systemen van de te verbinden organisaties.  
Berichten zorgen daarbij voor (ont)koppeling tussen ondermeer de processen van 
de betrokken organisaties in de tijd en tussen de systemen van de organisaties 
voor wat betreft de implementatiewijze. In het geval van berichtenverkeer tussen 
bedrijven en de overheid markeert de aanlevering van een bericht tevens het 
moment van overdracht van juridische verantwoordelijkheden. Met de 
aanlevering van een bericht is bijvoorbeeld voldaan aan de juridische meldings- 
of aangifteplicht. De verantwoordelijkheid voor de verdere administratieve en 
juridische afwikkeling ligt vanaf dat moment bij de overheid. 
 
Diverse Europese overheden ontwikkelen en/of hanteren als leidraad bij de 
geautomatiseerde ondersteuning van inter-organisatieprocessen een zogenaamd 
interoperability framework (eGIF, 2005) (EIIF, 2005), (SAGA, 2006). Door de 
Europese Commissie wordt gewerkt aan het vervolg op de eerste algemene versie 
van het Europese interoperabiliteitsraamwerk (IDABC, 2004), (Gartner, 2007). 
Gartner definieert een interoperabiliteitsraamwerk in termen van “de 
overkoepelende verzameling beleidsuitspraken, standaarden en richtlijnen” 
(Gartner, 2007) waarmee in dit geval de overheid beschrijft op welke wijze ze 
met andere organisaties wil samenwerken. De afspraken binnen dit raamwerk 
kunnen onder andere betrekking hebben op de (technische) structuur van 
elektronische documenten, webtoepassingen, ontsluiting van basisregistraties en 
elektronisch berichtenverkeer. 
 
De keuze van de juiste standaarden is daarbij van groot belang. Niet alleen 
bepalen zij de effectiviteit maar ook de efficiency van geautomatiseerde 
oplossingen, zeker daar waar het de ondersteuning van inter-organisatierelaties 
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betreft. Standaardisatie beïnvloedt de hoogte van de transactiekosten en daarmee, 
zoals hiervoor is opgemerkt, de hoogte van administratieve lasten. 
De uiteindelijke toepassing van elektronisch berichtenverkeer kan worden 
beschouwd als een bouwwerk van samenhangende standaarden. 

3.4.2 Standaarden voor elektronisch berichtenverkeer 
Om de verbinding in de praktijk tot stand te laten komen, zijn er op het raakvlak  
tussen de organisaties afspraken nodig over de wijze van verbinden. Deze 
afspraken kunnen als standaarden worden vastgesteld. Een standaard is in het 
algemeen een procedure, maat of technologie waarvan een groep mensen met 
elkaar heeft afgesproken dat ze deze zullen gebruiken (OSOSS, 2005). De 
Europese Commissie hanteert in veel van haar studies een meer technische 
definitie: “a technical specification approved by a recognised standardisation 
body for repeated or continuous application, with which compliance is not 
compulsory” (European Commission, 1998), (European Commission, 2006). 

3.4.2.1 Gelaagde verzameling standaarden 
De verzameling standaarden voor elektronische berichtenverkeer wordt vaak 
gevisualiseerd als een gelaagde structuur, zie figuur 3.2. Dit in lijn met het Open 
Systems Interconnection Model van de International Standardisation 
Organisation, beter bekend als het ISO/OSI model (ISO/IEC, 1994). 
Verschillende raamwerken visualiseren, veelal op pragmatische wijze, deze 
gelaagde structuur met daarbinnen de toepasbare standaarden per laag die de 
feitelijke integratie op die laag ondersteunen (InterCommIT, 2002), 
(Belastingdienst, 2002), (Hofman, 2003), (OSSOS, 2005), (ICTAL, 2006). De in 
figuur 3.2 geschetste structuur adresseert aspecten ten aanzien van techniek en 
uitvoering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.2  Gelaagde structuur van standaarden. 
 
De samenhang van de bedrijfsactiviteiten wordt weergegeven in termen van 
processen zoals bijvoorbeeld de partij die het proces opstart, binnen welke 
tijdspanne de anderen partij moet reageren en op welke wijze uitzonderings-
situaties worden afgehandeld. In het geval van informatieverplichtingen kan het 
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bijvoorbeeld de uitvraagprocessen betreffen rond de belastingaangifte of het 
deponeren van een jaarrekening. Veel dan de deelprocessen en activiteiten vinden 
we terug binnen bedrijfsfuncties in applicaties. Deze applicaties ondersteunen de 
procesintegratie onder meer door middel van het starten en stoppen van in- en 
uitvoerprocessen, autorisatie van functies en het laten uitvoeren van controles en 
statuswijzigingen. 
 
De elektronische berichten zijn de dragers van de uit te wisselen gegevens. Deze 
gegevens moeten op een gestructureerde manier worden beschreven en 
vastgelegd zodat ze onafhankelijk van interne gegevensformaten kunnen worden 
uitgewisseld en gegevens-integratie wordt bereikt. De semantiek, betekenis van 
de gegevens, is daarbij een belangrijk aspect. Berichten ontkoppelen daarmee de 
dynamiek van de bedrijfsprocessen van de dynamiek van de meer technische 
informatiesysteemaspecten. Er bestaan verschillende standaarden voor het 
structureren van gegevens en berichten: 

� onder de noemer van EDI for Administration, Commerce and Transport 
(EDIfact) is in United Nations Centre for Trade Facilitation and 
Electronic Business (UN/CEFACT19) een groot aantal berichten 
gestandaardiseerd ten behoeve van onder andere bestellen en factureren  
Deze berichten kunnen gebaseerd worden op internationale, 
genormaliseerde gegevenselementen zoals vastgelegd in de United 
Nations Trade Data Elements Directory (Hofman, 2003); 

� gebaseerd op de standaard opmaaktaal eXtended Markup Language 
(XML), ontstaan inmiddels vele (domeinspecifieke) 
gegevenswoordenboeken en standaardberichten zoals bijvoorbeeld 
rondom XML Business Reporting Language (XBRL) voor de 
uitwisseling van financiële gegevens. 

 
In termen van processen, gegevens en berichten wordt met name beschreven 
‘wat’ er wordt uitgewisseld. De volgende twee lagen ondersteunen met name de 
wijze waarop, ‘hoe’, uitwisseling plaatsvindt. Dit gebeurt in termen van 
communicatie- en netwerkprotocollen. 
De berichten moeten op een betrouwbare manier worden getransporteerd. Hiertoe 
moeten ze op gestructureerde wijze worden voorzien van zogenaamde logistieke 
gegevens zoals bijvoorbeeld de identificatie en het adres van afzender en 
ontvanger, een kenmerk en een typering van het bericht in de ‘envelop’. Voor het 
transport bestaan verschillende standaardprotocollen, een aantal van deze 
protocollen kent daarbij een eigen protocolafhankelijke envelop, zoals 
bijvoorbeeld: 

� X.400, oorspronkelijk ontwikkeld vanuit de International Telecommu-
nications Union (ITU20), voor de uitwisseling van elektronische post en 
qua functionaliteit vergelijkbaar met de transportprotocollen voor e-mail 
over het internet (zie hieronder); de protocolafhankelijke envelop is 
X400 P2; 

                                                           
19 www.unece.org/cefact 
20 www.itu.org 
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� het Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), oorspronkelijke bedoeld 
voor e-mail tussen personen, maar inmiddels ook veel gebruikt voor 
berichtenuitwisseling tussen computers. Deze standaard is vastgelegd 
door het World Wide Web Consortium21. 

� het Hypertext Transfer Protocol (HTTP), het protocol voor transport van 
webpagina’s via het Internet waarbij webbrowsers de pagina’s omzetten 
naar voor mensen leesbare, opgemaakte tekst. Mede door het 
interactieve karakter van HTTP wordt dit protocol steeds meer toegepast 
ter ondersteuning van bedrijfstransacties, ook tussen computers; 

� het File Transfer Protocol (FTP), bedoeld voor de uitwisseling van grote 
bestanden. 

 
Er bestaan ook standaarden om enveloppen te maken die onafhankelijk zijn van 
het transportprotocol, zoals bijvoorbeeld het Simpel Object Access Protocol 
(SOAP). SOAP is een op XML gebaseerde standaardenvelop en biedt daarnaast 
mogelijkheden voor gestandaardiseerde beveiliging. Het aspect beveiliging, met 
daarbinnen onderwerpen als authenticiteit, integriteit en onweerlegbaarheid, 
wordt in deze paragraaf niet verder uitgewerkt. 
Het feitelijke transport van de uit te wisselen berichten vindt plaats via fysieke 
verbindingen. In het geval van elektronisch berichtenverkeer kan dit transport 
plaats vinden over verschillende elektronisch datanetwerken. Elk van deze 
netwerken kent eigen standaardprotocollen (ICTAL, 2006): 

� analoge (PSTN) of digitale (ISDN) telefoonlijn voor het opzetten van 
een tijdelijke verbinding met beperkte capaciteit (inbellijn) of een 
continue verbinding met hoge capaciteit (huurlijn); 

� een datanetwerk gebaseerd op het X.25 protocol, zoals bijvoorbeeld het 
publieke datanetwerk van KPN Datanet-1. Het X.25 netwerkprotocol is 
ontwikkeld door de internationale PTT’s (ITU) en is vergelijkbaar met 
het Internet Protocol; 

� het Internet, een internationaal openbaar datanetwerk gebaseerd op het 
Transmission Control Protocol (TCP) dat is gericht op het opknippen 
van berichten in pakketjes en het opnieuw samenstellen van berichten. 
Het Internet Protocol (IP) is gericht op de adressering van de 
afzonderlijke pakketjes. Veel Internet Service Providers (ISP’s) bieden 
toegang tot het Internet via bijvoorbeeld een inbellijn, ADSL of een 
huurlijn. 

 
Er is enige keuzevrijheid in het combineren van standaarden uit de diverse lagen 
uit het model. Zo zijn er bijvoorbeeld mede op verzoek van het bedrijfsleven 
binnen de Nederlandse Overheidstransactiepoort voor de verschillende 
communicatiekanalen vaak meerdere transportprotocollen beschikbaar (ICTAL, 
2006). 
 

                                                           
21 www.w3c.org 
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Meestal worden echter bepaalde combinaties van standaarden gebruikt die vanuit 
een overkoepelend concept samenhangen, de zogenaamde families van 
standaarden (OSOSS, 2005), bijvoorbeeld: 

� de EDI familie bestaande uit ondermeer de berichtenstandaard Edifact, 
de transportstandaard X400 en Datanet-1 (of een ander Virtual Private 
Network) als communicatiekanaal; 

� de Webservices familie bestaande uit ondermeer een XML 
berichtenstandaard, HTTP/SOAP als transport- (en verpakking-) 
standaard en het Internet als communicatiekanaal; 

� de ebXML familie als verzameling samenhangende standaarden voor 
elektronisch zakendoen (e-business), bestaande uit bijvoorbeeld een 
procesmodelleringstaal, XML-berichten en e-business Message Services 
(ebMS) als transportstandaard. 

3.4.2.2 Ontwikkelingen 
Een belangrijke randvoorwaarde voor het bereiken van interoperabiliteit is vrije 
toegang tot en vrij gebruik van standaarden. Onder deze open standaarden 
worden standaarden verstaan die (IDABC, 2004): 

� via een open besluitvormingsprocedure tot stand komen die toegankelijk 
is voor alle belanghebbende partijen; 

� door een not-for-profit organisatie worden beheerd; 
� gepubliceerd zijn en vrijelijk opvraagbaar zijn;  
� vrij van royalty’s zijn en waarop geen beperkingen omtrent hergebruik 

liggen.  
 
Het gebruik van open standaarden waarborgt daarnaast de onafhankelijkheid van 
leveranciers. Specifieke, gesloten, standaarden en oplossingen zorgen voor een 
zogenaamde vendor lock-in die maakt dat afnemers voor langere tijd aan een 
leverancier zijn gebonden omdat de overstap naar een andere hard- en/of 
softwareomgeving kostbaar is. 
 
Dit is tevens een van de drijfveren achter de ontwikkeling en het gebruik van 
open source software. Open source software is software waarvan de broncode vrij 
beschikbaar is en die een ieder vrij mag gebruiken en/of doorontwikkelen. Dit 
laatste gebeurt vaak binnen communities van ontwikkelaars (Van Wendel de 
Joode, 2005). Op deze wijze wordt interoperabiliteit eenvoudiger en goedkoper te 
realiseren. Overigens is de definitie van open source software veeleer een 
juridische beschrijving dan een gericht op standaarden of techniek. 
 
De ontwikkeling van open (technische) standaarden voor berichtenverkeer wordt 
treffend gekarakteriseerd in Dossier Open Standaarden (OSOSS, 2005) en wordt 
gevisualiseerd in figuur 3.3. 
 
 
 
 



 105 

De situatie in 2006 komt voort uit drie historische lijnen: 
� Enterprise Application Integration (EAI) wat tot doel had de 

verschillende applicaties en gegevensverzamelingen te koppelen die als 
gevolg van ‘eilandautomatisering’ los van elkaar binnen een organisatie 
werden gebruikt. In de praktijk is dit een technisch vakgebied, gericht op 
de ontwikkeling van onder andere applicatie-adaptoren; 

� Business-to-Business Integration (B2Bi) gericht op de 
gegevensuitwisseling tussen organisaties zoals vanaf de jaren tachtig van 
de vorige eeuw vormgegeven in de EDI standaarden; 

� Internet en het World Wide Web (WWW) hebben geleid tot nieuwe 
communicatienetwerken (TCP/IP) en nieuwe standaarden ten behoeve 
van het onderscheiden van de presentatie en structurering van gegevens, 
zoals bijvoorbeeld de opmaaktalen SGML, HTML en XML. 

 
Mede door het gebruik van XML als opmaaktaal voor berichtenverkeer 
ontstonden allerlei mengvormen tussen deze drie eerst onafhankelijke 
ontwikkelingen, zoals Internet-edi (Angeles, 2000), (Shang et al., 2002), open-
edi22 en XML-varianten van EDI berichten. Bedrijven krijgen daarmee de 
mogelijkheid om elektronische berichtenverkeer, zoals in dit hoofdstuk 
gedefinieerd, te combineren met (gedeeltelijke) handmatige verwerking van 
berichten. Voorbeelden van deze meer hybride vormen van elektronisch 
berichtenverkeer zijn web-presentment waarbij de gegevensuitwisseling via een 
speciaal ingerichte website verloopt, of berichtenverkeer op basis van e-mail 
attachments zodat partijen los van elkaar kunnen kiezen voor elektronische of 
handmatige verwerking. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.3. De ontwikkeling van open standaarden voor elektronisch berichtenverkeer, 
bron: (OSOSS, 2005) 
 
Naast de introductie van XML ontstonden eind vorige eeuw nieuwe 
benaderingswijzen voor het koppelen van applicaties die verder gingen dat het 
heen en weer sturen van berichten. 
                                                           
22 ISO/IEC 14662: 2004(E) 

EAI

WWW

B2Bi

applicatie
adaptoren

SGML, HTML

EDI

XML

web
services

ebXML

XML-varianten
van EDI

EAI

WWW

B2Bi

applicatie
adaptoren

SGML, HTML

EDI

XML

web
services

ebXML

XML-varianten
van EDI



 106 

De dienstenbenadering (service orientation) leidde in de EAI wereld tot het 
concept van de web services. Een web service is een interactieve ontsluiting van 
een toepassing (Hofman, 2003) meestal vormgegeven als een software module 
die de interactie van toepassingen over een netwerk ondersteunt.  
Voortbouwend op de concepten uit de B2Bi wereld leidde de procesbenadering 
tot het ontstaan van ebXML, dat ook wel wordt beschouwd als de volgende 
generatie EDI. 
Deze beide ontwikkelingen resulteren in de al eerder genoemde ebXML en 
Webservices standaarden families (OSOSS, 2005). 
 
Vanaf het begin van de 21e eeuw hebben deze ontwikkelingen het ontstaan van 
concepten als e-business, e-commerce, en ook e-government beïnvloed, waarbij 
technologische standaardisatie een dominant thema is. 
De verwachting is dat de gegevensuitwisseling tussen organisaties meer en meer 
zal worden gebaseerd op de dienstenbenadering (services) en op interactiviteit in 
de gegevensuitvraag (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 2007), (Gartner, 2007). 
Dit betekent ondermeer dat in het gegevensuitwisselingsproces zelf waarde zal 
worden toegevoegd. Toepassing van de dienstenbenadering kan effecten hebben 
op: de volgorde van processtappen, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering 
van processen of het omkeren van processen door hergebruik van gegevens die al 
beschikbaar zijn binnen de overheid. In het rapport De groei ontketent (Ministerie 
van Economische Zaken, 2007) schetsen overheid en bedrijfsleven 
mogelijkheden op dat vlak. 
Deze ontwikkelingen leiden tot meer nadruk op de rol van gegevens en diensten 
bij de interactie tussen organisaties. 
 
Ook in de wetenschappelijke literatuur rond elektronisch berichtenverkeer 
verschuift de aandacht “from traditional dyadic EDI approach towards a web-
based integrated data exchange environment within a networked economy” 
(Elgarah, 2005). Voor de meta-analyse van Elgarah geldt dat de helft van de in 
2001 en alle in 2002 gepubliceerde studies de netwerk benadering van 
elektronisch berichtenverkeer als uitgangspunt hanteren. Organisaties zijn steeds 
minder gebonden aan de specifieke systemen en netwerken van organisaties 
waarmee ze bijvoorbeeld zaken doen (Young, 2000). 
 
Standaardisatie van elektronisch berichtenverkeer vormt geen separaat onderwerp 
van studie binnen dit onderzoek. Een aantal van de in deze paragraaf beschreven 
onderwerpen wordt in hoofdstuk 6 gebruikt bij de informatiekundige 
karakterisering van toepassingen van elektronische berichtenverkeer met 
Nederlandse overheidsorganisaties. Het object van onderzoek is de 
administratieve infrastructuur en elektronisch berichtenverkeer daarbinnen zoals 
gedefinieerd in paragraaf 3.2: “the movement of business documents … in a 
structured machine-retrievable data format”. Deze keuze impliceert dat de 
nadruk in dit onderzoek meer ligt op de procesgerichte benadering dan op een 
servicegerichte benadering van elektronisch berichtenverkeer. 
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3.4.3 Dienstverlening met betrekking tot elektronisch 
berichtenverkeer 

Bij de implementatie van elektronische berichtenverkeer, zowel tussen bedrijven 
onderling als tussen bedrijven en de overheid, spelen verschillende partijen een 
rol. Naast de individuele bedrijven zijn dit ondermeer de leveranciers van 
software, internet- en andere netwerkproviders, intermediaire dienstverleners en 
de overheid in haar verschillende rollen van wetgever en dienstverlener.  
In deze paragraaf wordt de positie geschetst van de belangrijkste dienstverleners 
met betrekking tot de implementatie van elektronisch berichtenverkeer. De rol 
van de overheid komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
 
Ten aanzien van de dienstverlening met betrekking tot elektronisch berichten-
verkeer zijn van oorsprong twee typen intermediaire dienstverleners te onder-
scheiden: communicatie services providers en business services providers. 
De communicatie services providers zijn primair gericht op de logistiek van het 
elektronische berichtenverkeer, zoals de routering, archivering en tracking and 
tracing van berichten. Vaak zijn dit (EDI) knooppunten voor de gegevenslogis-
tiek binnen een sector, zoals in Nederland Ennovation in de binnenvaart, 
InterCommIT, Cargonaut op Schiphol, Portinfolink in de Rotterdamse haven en 
Agroportal binnen de landbouwsector. In het kader van deze logistieke berichten-
diensten leveren zij netwerkdiensten als beschikbaarheid, beveiliging en band-
breedte. Een deel van hun toegevoegde waarde bestaat uit de ontkoppeling tussen 
verschillende (technische) standaarden, zie figuur 3.4. Lange tijd zijn deze inter-
mediaire ‘hubs’ dominante partijen geweest bij het inrichten van elektronisch 
gegevensverkeer. Door de komst van meer open netwerken verandert dit, of zoals 
Angeles het formuleert: “Internet-edi neemt de macht weg bij de arrogante hubs, 
ondernemingen die de wijze van elektronisch samenwerken dicteren” (Angeles, 
2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.4 De positie van de communicatie services provider. 
 
De business services providers. Deze groep dienstverleners bestaat allereerst uit 
de traditionele intermediairs voor de uitbesteding van administratieve taken zoals 
de accountant, het administratiekantoor en de belastingconsulent. In een aantal 
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gevallen verzorgen zij ook het aan de werkzaamheden gerelateerde elektronische 
berichtenverkeer voor hun klanten, bijvoorbeeld via de eigen geautomatiseerde 
administratie. Er ontstaat een groeiende groep (nieuwe) dienstverleners die, mede 
dankzij de hiervoor geschetste ontwikkelingen deze administratieve diensten via 
het Internet verlenen. Deze aanbieders gebruiken hun technologische voorsprong, 
ook waar het gaat om berichtenverkeer met ondermeer de overheid, als belangrijk 
verkoopargument. 
Daarnaast bestaat er een groep grote service providers zoals salarisverwerkende 
bureaus of clearing houses voor elektronisch factureren. Deze bedrijven leveren 
meestal een integrale dienstverlening, inclusief communicatiediensten. 
Een belangrijke toegevoegde waarde van deze business services providers is de 
ontkoppeling tussen processen en gegevensformaten van de verschillende 
organisaties, zie figuur 3.5. Vaak maken zij onderdeel uit van sectorspecifieke 
informatie-infrastructuren ten behoeve van het uitwisselen en hergebruiken van 
informatie binnen sectoren (Te Velde, et al., 2005). In de praktijk ontstaan er 
meer en meer samenwerkingsrelaties tussen de beide typen intermediairs en 
tussen hen en leveranciers van hard- en softwaresystemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 3.5 De positie van de business services provider. 
 
De hard- en softwareleveranciers zorgen er voor dat standaarden beschikbaar 
komen in operationele ICT-voorzieningen. Daarbij spelen commerciële 
overwegingen als risico’s en terugverdientijd van investeringen, de keuze uit 
concurrerende standaarden, potentieel marktaandeel en de positie ten opzichte 
van concurrenten een rol. Commerciële aarzelingen kunnen in veel gevallen de 
adoptie en diffusie van kwalitatief hoogwaardige standaarden belemmeren. 
Een bijzondere, zich ontwikkelende vorm van softwaredienstverleners zijn de 
zogenaamde application service providers (ASP’s). Zij leveren bedrijfsfuncties 
via software die niet op de computer van de klant draait maar via het Internet 
binnen een webomgeving te gebruiken is. Deze ‘dienst op afstand’ kent daarmee 
minder beheer- en integratieproblemen en kosten. De application service kan 
bijvoorbeeld de functionaliteit bieden van een compleet boekhoud- of 
salarispakket. In lijn met de hiervoor geschetste ontwikkelingen staat bij deze 
intermediairs de dienst centraal en niet het berichtenverkeer op zich. 
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3.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord: Welke bedrijfskundige en 
informatiekundige factoren beïnvloeden de toepassing van elektronisch 
berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheid en wat is daarbij de relatie met 
administratieve lasten? 
Deze vraag is beantwoord door middel van deskresearch van wetenschappelijke 
literatuur met betrekking tot management van informatiesystemen23 en toegepast 
onderzoek op het gebied van interoperabiliteit en ICT-standaardisatie.  
De beantwoording levert beschrijvende kennis ten aanzien van de definitie en 
afbakening van elektronisch berichtenverkeer en de specifieke karakteristieken 
van toepassing hiervan binnen de relatie tussen bedrijven en overheidsorganisa-
ties. Daarnaast levert de beantwoording van deze vraag inzicht in verklarende 
factoren en mechanismen voor de relatie tussen de adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer en de administratieve lasten voor bedrijven.  
Deze inzichten zijn ook vanuit een juridisch perspectief van belang. Effectief 
beleid en effectieve wet- en regelgeving zijn gebaseerd op een goed begrip van de 
aangrijpingspunten voor beïnvloeding van de administratieve infrastructuur en het 
gedrag van bedrijven. 
 
Elektronisch berichtenverkeer is het op elektronische wijze en in een 
gestructureerd formaat uitwisselen van een verzameling gegevens tussen 
geautomatiseerde informatiesystemen. Vanaf eind jaren tachtig is er in 
toenemende mate wetenschappelijk onderzoek verricht naar de toepassing van 
elektronisch berichtenverkeer. Het onderzoek is op hoofdlijnen onder te verdelen 
in research vanuit een bedrijfskundig perspectief gericht op economische, 
organisatorische en sociale factoren en research vanuit een informatiekundig 
perspectief gericht op interoperabiliteit en standaarden. 
 
Een belangrijke achterliggende drijfveer achter veel bedrijfskundig onderzoek is 
de moeizame diffusie, adoptie en gebruik van toepassingen van elektronisch 
berichtenverkeer. Uitvoeringsaspecten als voordelen en directe effecten zijn 
daarbij belangrijke onderzoeksthema’s. De theorie van de Diffusie en Adoptie 
van Innovaties en de Transactiekostentheorie zijn in het onderzoek tot en met 
2002 het meest gehanteerd. Er is nauwelijks wetenschappelijk onderzoek 
uitgevoerd naar elektronisch berichtenverkeer met overheidspartijen. 
 
Analyse van de literatuur levert vier bedrijfskundige factoren die de toepassing 
van elektronische berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheid beïnvloeden. 
Voordelen van elektronisch berichtenverkeer. Deze voordelen hebben met name 
betrekking op mogelijke kostenbesparingen binnen administratieve processen als 
het verwerken, opslaan, verzenden en delen van gegevens. Vanuit de optiek van 
de reductie van administratieve lasten betreft het vooral eerste orde effecten zoals 
verlaging van communicatie- en transactiekosten en verhoging van de 
gegevenskwaliteit en daarmee de kwaliteit van de administratie. 

                                                           
23 Vaak aangeduid met de engelse vertaling Management of Information Systems (MIS) Research.  
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Organisatie van de elektronische relatie. Elektronisch berichtenverkeer tussen de 
bedrijven en overheidsinstellingen is te karakteriseren als een elektronische 
hiërarchie. De vormgever van dit type relatie is het best in staat significantie 
opbrengsten te realiseren. In dit geval is het vooral de overheid die, gebaseerd op 
wet- en regelgeving en uitvoeringsbesluiten, de vormgeving van de 
administratieve infrastructuur  en daarmee de hoogte van de gerelateerde 
transactiekosten en administratieve lasten bepaalt. De ontwikkeling van markten 
met diensten voor elektronisch berichtenverkeer biedt mogelijkheden voor de 
reductie van administratieve lasten door middel van uitbesteding. 
Impact op de organisatie. Toepassing van elektronisch berichtenverkeer heeft 
consequenties voor een organisatie. Integratie met de interne geautomatiseerde 
informatiesystemen biedt daarbij de mogelijkheid tot kostenbesparingen. Vooral 
kleinere bedrijven hebben echter moeite deze besparingen daadwerkelijk te 
realiseren; de hoge investeringen en te grote complexiteit verhinderen integratie. 
Zonder organisatie- en procesveranderingen zijn de voordelen van de introductie 
van elektronisch berichtenverkeer gering: het een op een automatiseren van 
bestaande gegevensstromen levert nauwelijks voordelen op. 
Macht en vertrouwen . Macht en vertrouwen zijn belangrijke elementen bij het al 
of niet realiseren van kostenbesparingen. In ongelijkwaardige, hiërarchische 
relaties is het gebruik van macht vaak de belangrijkste reden voor adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer. In dat geval is het voor bedrijven moeilijk 
voordelen te realiseren, onder meer daar dwang in weinig situaties leidt tot 
geïntegreerde oplossingen. Integratie wordt over het algemeen gerealiseerd 
binnen lange termijn relaties gebaseerd op vertrouwen en wederzijdse belangen.  
 
Onderzoek vanuit een informatiekundig perspectief richt zich op de structurering 
en definitie van de gegevens die moeten worden uitgewisseld en de wijze waarop 
die gegevens worden uitgewisseld. Berichten zorgen daarbij voor de translatie 
van de inhoud van gegevens- en procesmodellen naar een vorm waarin deze 
verwerkt en verstuurd kunnen worden. Ontwikkelingen ten aanzien van een 
tweetal nauw gerelateerde informatiekundige factoren beïnvloeden de toepassing 
van elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheid. 
 
Interoperabiliteit. De mogelijkheid van ICT systemen en van ondersteunde 
bedrijfsprocessen om gegevens uit te wisselen is een randvoorwaarde voor 
toepassing van elektronisch berichtenverkeer. Overkoepelende raamwerken met 
beleidsuitspraken, standaarden en richtlijnen beschrijven de kaders waarbinnen 
uitwisseling mogelijk is. Dit betreft zowel ontwerp op het niveau van 
bedrijfsmodellen maar ook afspraken voor de feitelijke technische realisatie en 
gebruik van communicatienetwerken. Standaardisatie op alle niveaus heeft 
daarbij een positieve invloed op de hoogte van de transactiekosten en daarmee op 
de hoogte van de administratieve lasten. 
 
Standaarden met betrekking tot elektronisch berichtenverkeer. Om elektronisch 
berichtenverkeer in de praktijk tot stand te brengen, zijn afspraken nodig over de 
procedures, maten en technologieën ten aanzien van het gebruik van netwerken, 
transportprotocollen, berichtdefinitie en procesbeschrijvingen. Steeds meer 
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nadruk krijgt daarbij de beschikbaarheid van open standaarden die via een open 
besluitvormingprocedure tot stand zijn gekomen en een ieder vrijelijk ter 
beschikking staan. Toepassing van deze standaarden vergroot de mogelijkheden 
van concurrentie omdat gebruikers minder gebonden zijn aan specifieke 
standaarden van leveranciers en omdat meer aanbieders goedkoper en 
eenvoudiger vervangende toepassingen kunnen ontwikkelen en leveren. 
 
Onderzoek naar en toepassing van elektronisch berichtenverkeer is lange tijd24 
opgezet vanuit een uitvoerings- en procesgerichte benadering. Een perspectief dat 
in hoofdstuk 2 is gekarakteriseerd als de informatielogistieke benadering. De in 
dit onderzoek gehanteerde definitie van administratieve lasten in termen van 
kosten van het berichtenverkeer past binnen die procesgerichte benadering. 
Kosten worden immers gemaakt in de uitvoering van activiteiten en processen. 
Mede onder invloed van de introductie van nieuwe (families van) standaarden 
verschuift deze nadruk. Zowel binnen het bedrijfskundig als binnen het 
informatiekundig onderzoek ontstaat oog voor vragen met betrekking tot onder 
meer: andere wijzen van besturing, diensten (services) en de rol van 
waardeoverdracht binnen relaties, samenwerking binnen netwerken en 
interactieve wijzen van gegevensuitwisseling. 
 
In termen van de aangrijpingspunten voor de reductie van administratieve lasten 
zoals beschreven in hoofdstuk 2 biedt dit de volgende mogelijkheden.  
Toepassing van de dienstenbenadering heeft effecten op de besturing en 
verantwoordelijkheid voor processtappen, zoals het verplaatsen van processen 
naar de overheid of het omkeren van processen door hergebruik van gegevens die 
al beschikbaar zijn binnen de overheid.  
XML als metataal speelt een belangrijke rol bij vergroting van de mogelijkheden 
tot harmonisering en standaardisering van gegevens- en berichtdefinities. Het 
ontstaan van domeinspecifieke XML-talen heeft een grote standaardiserende 
werking bij de inrichting van administraties, de definitie van berichten- en 
gegevensuitwisseling en hergebruik van gegevens binnen de overheid. De op 
Internet-gebaseerde standaarden (TCP/IP) leiden tot goed toegankelijke en goed 
koppelbare (openbare) netwerken. Netwerk- en transportdiensten worden in de 
vorm van gestandaardiseerde koppelvlakken onderdeel van standaardsoftware. 
Dit leidt over het algemeen tot een reductie van kosten voor aanschaf, aansluiting 
en beheer van informatielogistieke-voorzieningen. 
 
Vanuit het bedrijfskundige onderzoeksperspectief wordt gepleit voor meer 
onderzoek met een longitudinaal karakter gericht op de fundamentele, lange 
termijn effecten van de introductie van elektronisch berichtenverkeer, zoals 
wijzigingen in de samenwerkings- en sturingsrelaties; de zogenaamde tweede 
orde effecten. 
Dit onderzoek beantwoordt voor een deel aan deze vraag. De analyses van 
aspecten van beleid en uitvoering met betrekking tot elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid in de hoofdstukken 5, 6 en 11 hebben een 
meerjarig karakter. Deze analyses beslaan een periode van zo’n 25 jaar startend 
                                                           
24 De literatuurreview laat zien dat dit zeker geldt voor onderzoek uitgevoerd voor 2003. 
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aan het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Daarnaast wordt zowel bij 
de modelontwikkeling in de hoofdstukken 7 en 8 als in de empirische analyses in 
hoofdstukken 10 en 11 aandacht besteed aan veranderingen in de relatie tussen 
overheidsorganisaties, individuele bedrijven en intermediaire dienstverleners. 
Overigens kenmerken deze analyses zich veeleer door een procesgerichte 
benadering in plaats van door een dienstengerichte benadering. 


