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6  Toepassingen voor elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid 

6.1 Inleiding 
In het tweede deel van dit proefschrift wordt de onderzoeksvraag beantwoord: 
Met welke instrumenten en met welke resultaten heeft de Nederlandse overheid de 
vormgeving en het gebruik van elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijfsleven 
en overheid beïnvloed? 
In het vorige hoofdstuk stonden daarbij beleidsontwikkelingen centraal. Dit 
hoofdstuk richt zich op concrete toepassingen bij verschillende 
uitvoeringsorganisaties aan het begin van het onderzoek in 2003. In termen van 
de onderzoeksaanpak: Vergelijking van de theoretische modellen met beleid, 
regelgeving en uitvoering in Nederland, levert inzicht in en verklaringen van 
ontwikkelingen en resultaten in de praktijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 6.1 Hoofdstuk 6 gepositioneerd binnen de onderzoeksaanpak. 
 
De analyse van de concrete toepassingen is uitgevoerd op basis van een 
veldonderzoek bij ruim vijfentwintig verschillende praktijkcases. In dat kader is 
een specifieke beknopte enquête ontwikkeld en uitgevoerd. De eerste resultaten 
van het veldonderzoek zijn in 2003 gepubliceerd (EU Working Group, 2003), 
(Arendsen & Van Engers, 2003). 
In paragraaf 6.2 wordt de context van de verschillende toepassingen in de praktijk 
beschreven. Dit geeft een breed overzicht van de berichtenuitwisseling met 
Nederlandse overheidsorganisaties. Paragraaf 6.3 beschrijft de gehanteerde 
onderzoeksaanpak. In paragraaf 6.4 worden de onderzoeksresultaten 
gepresenteerd. Tot slot wordt in paragraaf 6.5 de beantwoording van de 
onderzoeksvraag samengevat. 
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6.2 Context van de praktijksituaties 
De in dit hoofdstuk onderzochte toepassingen zijn onder te verdelen naar een 
zevental (wetgevings)domeinen. Deze onderverdeling is gebaseerd op een 
overzicht dat de Europese Commissie hanteert bij de benchmarking van nationale 
ontwikkelingen op het terrein van de elektronische overheid. De belangrijkste 
overheidsdiensten voor bedrijven zijn daarbij: social contribution for employees, 
corporation tax, VAT, registration of a new company, submission of data to 
statistical offices, customs declarations and (environment-related) permits 
(European Commission, 2003), (IDABC, 2004).  
In deze paragraaf worden de onderzochte toepassingen gepositioneerd binnen de 
context van de wetgevingsdomeinen: premies werknemersverzekeringen, 
belastingaangiften voor ondernemers, meldingen bij de Kamers van Koophandel, 
enquêtes ten behoeve van bedrijfsstatistieken, grensoverschrijdend 
goederenvervoer, voertuigregistraties en landbouwaangiften. Daar waar mogelijk 
wordt een relatie gelegd met claims en activiteiten in het kader van de reductie 
van administratieve lasten op dat terrein. 

6.2.1 Premies werknemersverzekeringen 
De wetgeving op het gebied van de werknemersverzekeringen bevat veel 
informatieverplichtingen voor bedrijven. In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de 
Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, met ondermeer informatieverplichtingen 
met betrekking tot de afdracht van premies, in 2003 in de ’Top-10’ stond van 
veroorzakers van administratieve lasten voor bedrijven45. Tevens vinden we de 
daaraan gerelateerde berichtenstromen terug in de ‘Top-10’ van de ICTAL 
Landkaart. Het betreft cyclische informatieverplichtingen. 
Lange tijd waren uitvoeringsinstanties als Cadans, GUO en Gak in deze namens 
de overheid de ontvangers van het berichtenverkeer met de werkgevers, tot ze in 
het begin van de 21e eeuw zijn opgegaan in de Uitvoeringsinstelling 
Werknemersverzekeringen (UWV). De gegevensaanlevering vond veelal plaats 
vanuit geautomatiseerde salarissystemen bij de werkgever (of diens 
salarisservicebureau), via administratiekantoren of via gespecialiseerde 
intermediaire dienstverleners als ViaPrisma en Plato. Adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer door individuele bedrijven was matig. In 2003 bijvoorbeeld 
deed 58% van de werkgevers46 schriftelijk aangifte van de premies sociale 
verzekering (SUB, 2004). In het veldonderzoek zijn toepassingen ten behoeve 
van onderstaande gerelateerde berichtenstromen in beeld gebracht: 

� Melding sociale verzekering (MSV), ten behoeve van het verzamelen 
van dienstverbandgegevens bij in- en uitdiensttreding van een 
werknemer; 

� Jaarloonopgave, ten behoeve van de controle op de lonen en premies. 
 
                                                           
45 Zie tabel 1.1. 
46 Hier wordt bedoeld de werkgevers die zelf aangifte deden; zo’n 60% besteedde dit in 2003 uit 
(SUB, 2004). 
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Een belangrijke ontwikkeling ten tijde van het veldonderzoek was de samenwer-
king tussen het UWV en de Belastingdienst (SUB) waarbij onder andere 
controletaken van het UWV naar de Belastingdienst zijn overgegaan. Ook de wet 
WALVIS en de invoering van de daarmee samenhangende centrale polis-
administratie bij het UWV zorgden voor veranderingen in het berichtenverkeer. 
Vanaf 1 januari 2006 worden de gegevens door middel van een nieuw bericht, de 
loonaangifte, bij de Belastingdienst aangeleverd waarna een deel van de gegevens 
wordt doorgeleverd aan het UWV waar deze in de polisadministratie moeten 
worden opgenomen. Vanaf dat moment zijn de bovengenoemde berichtstromen 
komen te vervallen. In hoofdstuk 11 wordt nader ingegaan op de effecten van 
wettelijke verplichtstelling van de elektronische loonaangifte. 

6.2.2 Belastingaangiften voor ondernemers 
In hoofdstuk 2 is aangegeven dat het belastingrecht een bron is van veel 
informatieverplichtingen. Zo staan de informatieverplichtingen met betrekking tot 
de omzetbelasting, de loonbelasting en de inkomstenbelasting alle drie in de 
‘Top-10’ van veroorzakers van administratieve lasten (zie hoofdstuk 1). Over het 
algemeen is sprake van cyclische informatieverplichtingen, met een maandelijkse 
of jaarlijkse periodiciteit van aangiften. 
Zoals hiervoor aangegeven is er door de jaren heen veel aandacht geweest voor 
beleid en uitvoering rond het (elektronische) berichtenverkeer met de 
Belastingdienst. Vanaf 1993 is er voor bedrijven (en hun intermediairs) 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om bovengenoemde belastingsoorten via een 
specifieke Editax-toepassing op elektronische wijze bij de Belastingdienst aan te 
geven. De laatste jaren ontstaan meer en meer mogelijkheden om rechtstreeks 
vanuit de geautomatiseerde bedrijfsadministraties berichten naar de Belasting-
dienst te versturen. De adoptie van deze vormen van elektronisch berichtenver-
keer door bedrijven was lange tijd zeer matig; dit wordt gezien als een van de 
oorzaken voor de wettelijke verplichtstelling tot elektronisch aanleveren. 
In het veldonderzoek zijn toepassingen ten behoeve van onderstaande 
gerelateerde berichtenstromen in beeld gebracht: 

� Aangifte omzetbelasting via de Editax toepassing; 
� Winstaangifte, ten behoeve van de inkomsten- of 

vennootschapsbelasting met integratiemogelijkheden in 
standaardsoftwarepakketten; 

� Aangifte omzetbelasting, ten behoeve van buitenlandse ondernemingen 
in het kader van hun e-commerce activiteiten, EU-richtlijn 2002/38. 

 
Naast de hierboven genoemde wet Walvis was een andere relevante ontwikkeling 
tijdens het veldonderzoek in 2003 de aankondiging van de wettelijke 
verplichtstelling van de elektronische belastingaangiften vanaf 2005. Dit 
betekende een doorontwikkeling van de oplossingen die op dat moment in het 
kader van de hier genoemde toepassingen werden geïntroduceerd: XML-
berichten, elektronische formulieren en een nieuw koppelvlak voor 
softwaresystemen, de zogenaamde  Belastingdienst Application Programming 
Interface (BAPI). In de casestudy van hoofdstuk 11 komen zowel de historie als 
de verplichtstelling uitgebreid aan de orde. 
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6.2.3 Gegevensverstrekking aan de Kamers van Koophandel 
De Kamers van Koophandel ondersteunen met het beheer van een aantal 
registraties de rechtszekerheid in het handelsverkeer en de informatievoorziening 
over en naar bedrijven.  
Zo is voor de meeste (startende) bedrijven de inschrijving in het Handelsregister 
verplicht om zodoende anderen in de gelegenheid te stellen zich te informeren 
over bijvoorbeeld de juridische (eigendoms-)structuur van het desbetreffende 
bedrijf en daarmee fraude te voorkomen. Ook de openbaarheid van jaarstukken 
draagt daartoe bij. Bedrijven in bepaalde grootteklassen zijn verplicht jaarlijks de 
jaarstukken bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Naast het beheer van de 
genoemde registraties, voeren de Kamers van Koophandel ook enquêtes uit en 
adviseren zij bedrijven met betrekking tot ondermeer vestigingsmogelijkheden. 
Ook andere overheidsorganen maken binnen hun administratieve processen 
gebruik van gegevens uit het Handelsregister (HR), bijvoorbeeld bij de 
identificatie van een bedrijf op basis van het HR-nummer. 
In het veldonderzoek zijn toepassingen ten behoeve van onderstaande 
gerelateerde berichtenstromen in beeld gebracht: 

� Inschrijven en muteren in het Handelsregister; 
� Deponeren jaarstukken. 

 
De Wet op de Jaarrekening die bedrijven verplicht tot het opstellen van een 
jaarrekening en het verstrekken van informatie hierover is met 1,5 miljard euro 
per jaar de grootste bron van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. 
Elektronische publicatie van de jaarcijfers voor het bedrijfsleven zal een 
besparing van 10 miljoen euro per jaar kunnen betekenen (Stevens, 2005). Een 
voorgestelde wijziging van de Handelsregisterwet en het Handelsregisterbesluit 
zou volgens het kabinet zelfs tot een besparing van 22 miljoen euro per jaar 
moeten leiden (Rijksvoorlichtingsdienst, 2005). 
Resultaten van het Nederlandse Taxonomie project moeten er voor zorgen dat de 
jaarrekening ook in XBRL-formaat via elektronisch berichtenverkeer naar de 
Kamer van Koophandel kunnen worden verstuurd. Zoals in hoofdstuk 5 is 
aangegeven beoogt dit project een omvangrijke administratieve lastenreductie. 

6.2.4 Enquêtes ten behoeve van bedrijfsstatistieken 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) produceert voor tal van terreinen 
statistische informatie, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van de demografie, de 
werkgelegenheid en de (buitenlandse) handel. Deze statistieken vormen de input 
bij beleidsvoorbereiding en besluitvorming binnen publieke en private 
organisaties. Veel van deze statistieken worden gebaseerd op cijfers die via 
enquêtes bij bedrijven worden verzameld. Deze berichtgevers zijn via de Wet op 
het Centraal bureau voor de statistiek (Staatsblad, 2004) en het Besluit 
gegevensverwerking CBS (Staatsblad, 2003) verplicht hieraan mee te werken. De 
bijbehorende administratieve lasten zijn naar verhouding laag: ultimo 2002 23 
miljoen euro per jaar (Gemengde Commissie Allez, 2003). De door bedrijven 
ervaren enquêtedruk zorgt echter wel voor veel irritatie. Enquêtes staan bovenaan 
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de ‘Top-10’ van verplichtingen waar bedrijven zich het meest aan ergeren 
(Ministerie van Financiën, 2006b).  
Vanaf midden jaren negentig van de vorige eeuw biedt het CBS bedrijven de 
mogelijkheid de enquêtegegevens op elektronische wijze aan te leveren (CBS, 
1995). Over het algemeen wordt daarbij gezocht naar de mogelijkheid om, in 
overleg met softwareleveranciers, aan te sluiten op bestaande geautomatiseerde 
systemen van bedrijven en hun intermediairs, zoals bijvoorbeeld grote 
salarisverwerkers. Ook zijn door het CBS zelf elektronische voorzieningen 
ontwikkeld. De adoptie door individuele bedrijven verloopt traag, zo vindt de 
aanlevering van buitenlandse handelsgegevens tot 2001 in bijna 40% van de 
gevallen nog op papier plaats. In het veldonderzoek zijn toepassingen ten behoeve 
van onderstaande gerelateerde berichtenstromen in beeld gebracht: 

� Enquête werkgelegenheid en lonen, ten behoeve van statistieken op het 
gebied van werk en inkomen; 

� Edi between statistics and enterprises, Edisent, generieke toepassing ter 
ondersteuning van meerdere specifieke enquêtes voor 
bedrijfsstatistieken; 

� Interactieve registratie voor de Internationale Handel,CBS-IRIS, ten 
behoeve van statistieken met betrekking tot de buitenlandse handel; 

� Blaise-Internet Services, generieke toepassing ter ondersteuning van 
HTML-gebaseerde uitvraag (web-formulieren) van specifieke enquêtes 
voor bedrijfsstatistieken. 

 
Een belangrijke ontwikkeling in de periode van het veldonderzoek was de 
realisatie van de polisadministratie bij het UWV. Deze registratie werd voor het 
CBS de bron voor werknemersgegevens, waarmee de enquête werkgelegenheid 
en lonen op termijn zou komen te vervallen. Dit past binnen de bredere strategie 
van het CBS om meer gebruik te maken van databronnen bij andere 
overheidsinstellingen en daarmee de directe uitvraag bij burgers en bedrijven te 
verminderen. Ook door het gezamenlijk uitvragen met andere partijen probeert 
het CBS de enquêtedruk te verminderen. Zo ontvangt het CBS bijvoorbeeld via 
Douaneaangiften statistische informatie. Dit concept van ‘eenmalige aanlevering, 
meervoudige doorlevering’ is ook geïmplementeerd in de gezamenlijke uitvraag 
van exportgegevens met het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel (HBAG); 
het bijbehorende bericht is in samenwerking met het productschap Tuinbouw en 
de Belastingdienst ontwikkeld. Met dit concept werd het CBS een van de eerste 
gebruikers van de Overheidstransactiepoort (HBAG, 2005). In hoofdstuk 9 
worden de resultaten beschreven van een binnen dit onderzoek uitgevoerde 
survey naar de adoptie van de IRIS enquêtetoepassing. 
Ook de resultaten van het Nederlandse Taxonomie project moeten er op termijn 
voor zorgen dat financiële enquêtegegevens ook in XBRL-formaat via 
elektronisch berichtenverkeer naar het CBS kunnen worden verstuurd. 

6.2.5 Grensoverschrijdend goederenvervoer 
Rondom het vervoer van goederen vindt veel gegevensuitwisseling plaats. Niet 
alleen tussen bedrijven onderling maar ook met overheidsinstanties. Veelal betreft 
het hier gebeurtenis gebonden berichtenverkeer waarbij de verplaatsing van 
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goederen de aanleiding vormt. De informatieverplichtingen kunnen zowel 
betrekking op de goederen als op het vervoermiddel (voertuig, vliegtuig of 
vaartuig) en hebben over het algemeen hun oorsprong in wetgeving die 
randvoorwaarden stelt aan het maatschappelijk verkeer. Risicoborging op het 
terrein van milieu, volksgezondheid of veiligheid is daarbij de achterliggende 
doelstelling. 
In geval van grensoverschrijdend goederenvervoer neemt het aantal verschillende 
informatieverplichtingen aanzienlijk toe. Niet alleen de Douane legt 
verplichtingen op maar ook (lucht)havenautoriteiten en tal van 
overheidsinspecties. Dit betekent in de praktijk berichtenverkeer met betrekking 
tot onder andere Douaneaangiften, de aangifte van havengelden, vooraanmelding 
van aankomst, de bemanningslijst, meldingen gevaarlijke stoffen en eventuele 
aanvullende aangiften in verband met inspecties (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 2003a), (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2003b). Veel van deze 
berichten zijn of worden gestandaardiseerd binnen internationale organisaties als 
de International Maritime Organisation (IMO) en de World Customs 
Organisation (WCO). Procedures en (informatie)systemen verschillen echter 
veelal per (lucht)haven. 
In het veldonderzoek zijn toepassingen ten behoeve van onderstaande 
gerelateerde berichtenstromen in beeld gebracht: 

� Invoeraangifte Douane, ten behoeve van het invoeren, betalen van 
invoerheffingen en de vrijgave van goederen voor het vrije verkeer; 

� Uitvoeraangifte Douane, ten behoeve van het uitvoeren van goederen, 
de controle op vereiste vergunningen en de vrijgave van goederen voor 
het verlaten van de EU; 

� Aangifte Douane binnenbrengen in de Europese Unie, ten behoeve van 
de aangiftebehandeling van binnen komende vervoermiddelen en hun 
lading; 

� Controle op landbouwgoederen bij import en export naar een nieuwe 
toekomst (CLIENT),  ter ondersteuning van inspecties van goederen door 
de Plantenziektenkundigedienst of de Rijksdienst voor Vee en Vlees; 

� Aanvraag ligplaats (pre arrival notification, ten behoeve van de 
binnenkomst van een schip in de haven van Amsterdam; 

� Melding gevaarlijke stoffen (dangerous goods manifest), ten behoeve 
van inspecties in de haven van Amsterdam. 

 
Douane biedt vanaf eind jaren tachtig van de vorige eeuw de mogelijkheid van 
elektronische aangiften. Elektronische berichtenverkeer is mede dankzij de 
adoptie van EDI-toepassingen binnen logistieke ketens voor veel bedrijven 
gemeengoed. Een belangrijke rol bij dit berichtenverkeer met de overheid spelen 
intermediaire aanbieders van diensten met betrekking tot geautomatiseerde 
gegevensuitwisseling. Portinfolink47 in de Rotterdamse haven en Cargonaut48 op 
Schiphol zijn hier voorbeelden van. Naast berichtenverkeer met 
overheidsinstanties verzorgen zij ook veel gegevensuitwisseling tussen de 

                                                           
47 www.portinfolink.com 
48 www.cargonaut.nl 
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verschillende bedrijven in de logistieke transportketen en streven zo naar een 
overkoepelend community systeem, zoals bijvoorbeeld het Electronic Port 
Clearance systeem (EPC) zoals beoogd in de Amsterdamse haven 
(Rijkswaterstaat, 2002). 
Een belangrijke ontwikkeling ten tijde van het veldonderzoek in 2003 was de 
introductie van het hierboven genoemde CLIENT systeem door het Ministerie 
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Staatscourant, 2004). Dit systeem had 
als doel het controleproces en de (administratieve) logistiek bij invoer en uitvoer 
van landbouwgoederen te verbeteren. Met Douane zijn hiertoe processen, uit te 
vragen gegevens en de technische infrastructuur op elkaar afgestemd (Mathijssen 
et al., 2004). Een belangrijke plek binnen de technische infrastructuur was er voor 
de Overheidstransactiepoort als ‘elektronisch postkantoor’ bij het eenmalig 
uitvragen en meervoudig doorleveren van de gegevens van bedrijven. In de 
toelichting op de Wijziging diverse veterinaire regelingen, wordt becijferd dat het 
verrichten van een elektronisch aangifte in dit kader naar verwachting 10% 
efficiënter wordt dan de aangifte op papier (Staatscourant, 2004). Dit leidt bij een 
verwacht aantal van 80.000 elektronische berichten tot een besparing aan 
administratiekosten voor het bedrijfsleven van in totaal 53.000 euro per jaar, 
welgeteld 1.766 euro per deelnemend bedrijf per jaar. 

6.2.6 Voertuigregistraties 
De RDW, voorheen de Rijksdienst voor het wegverkeer, is als 
uitvoeringsinstantie het centrale punt voor de registratie van voertuigen, zoals 
bijvoorbeeld gerelateerd aan de afgifte van kentekenbewijzen. In dat kader zijn er 
veel verplichte berichtenstromen tussen bedrijven en de RDW. Zo wordt met 
verzekeraars gegevens over WA-verzekeringen uitgewisseld en melden auto-
importeurs de nieuw geïmporteerde auto’s aan. Veel berichtenverkeer vindt plaats 
met individuele garagebedrijven, zoals met betrekking tot de voorraad auto’s, de 
aan- en afmelding van APK-keuringen (6 miljoen berichten in 2003) en rond de 
tenaamstelling van kentekenbewijzen (3 miljoen berichten in 2003). De RDW 
wordt in het algemeen gezien als een voorloper waar het gaat om de inzet van 
ICT in het kader van procesinnovaties. Zo kan vanaf 2002 de tenaamstelling van 
kentekenbewijzen rechtstreeks vanuit een garagebedrijf worden afgehandeld in 
plaats van (door de nieuwe eigenaar) op het postkantoor. 
In het veldonderzoek zijn toepassingen ten behoeve van onderstaande 
gerelateerde berichtenstromen in beeld gebracht: 

� Aanmelding nieuwe geïmporteerde auto’s, ten behoeve van accurate 
registratie van voertuigen in Nederland; 

� Aan- en afmelding van de APK keuring, ter ondersteuning van milieu- en 
veiligheidinspectie door garagebedrijven en eventuele controle door de 
RDW; 

� Tenaamstelling van kentekenbewijs, ten behoeve van de registratie van 
het eigenaarschap van het voertuig vanuit het garagebedrijf. 
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6.2.7 Landbouwaangiften 
Landbouw- en veeteeltbedrijven hebben te maken met een grote hoeveelheid 
informatieverplichtingen. Deze hebben over het algemeen betrekking op met 
milieumaatregelen, (Europese) subsidies, vergunningen en voedselkwaliteit. De 
verplichte mestboekhouding bijvoorbeeld veroorzaakte bij veel bedrijven een 
grote administratieve last. Zowel tussen bedrijven onderling, binnen de 
productieketens, als met de overheid vindt veel berichtenverkeer plaats, meer en 
meer op elektronische wijze. Over het vervoer van dierlijke meststoffen 
bijvoorbeeld moet gerapporteerd worden door middel van een 
mestvervoersbewijs, vee moet geïdentificeerd en geregistreerd worden en 
subsidies en premies worden verstrekt op basis van landbouwtellingen en de 
opgaven van het gebruik van gewaspercelen (Boerderij, 2003). In het 
veldonderzoek is deze toepassing in beeld gebracht: 

� Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, ten behoeve van de controle op 
mesttransporten. 

 
Zoals hiervoor in hoofdstuk 5 is aangegeven, is door Bureau Heffingen (later 
Dienst Regelingen) een basisinfrastructuur gerealiseerd ten behoeve van 
elektronisch berichtenverkeer. Met behulp van een ‘Drieluik’ adapter kan vanuit 
een bedrijfsapplicatie een bericht naar de elektronische poort van LNV  worden 
gestuurd. Deze toepassing is gebaseerd op de specificaties zoals die in het project 
Elektronische Heerendiensten zijn ontwikkeld (Ministerie van Landbouw, 2003). 

6.3 Onderzoeksmethode 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvraag is gekozen voor een beknopt 
veldonderzoek naar de vormgeving en het gebruik van de toepassingen van 
elektronische berichtenverkeer, in de praktijk. Dit leid tot een breed gefundeerde 
schets van de uitvoeringspraktijk rond 2003. 
In deze paragraaf wordt de onderzoeksmethode uitgewerkt in achtereenvolgens 
de gekozen operationalisering, de wijze van dataverzameling en de data-analyse. 

6.3.1 Operationalisering 
Ter ondersteuning van het veldonderzoek is begin 2003 een vragenlijst 
ontwikkeld. De vragenlijst bestaat uit drie delen. 
Allereerst zijn vragen opgenomen met betrekking tot het gebruik van de 
toepassing zoals: de status, de betrokken bedrijven, de aantallen berichten (per 
type kanaal). Dit zijn algemene vragen naar de feitelijke karakteristieken van het 
berichtenverkeer en de toepassing49). 
Ten tweede zijn vragen geformuleerd ten aanzien van de vormgeving van de 
toepassingen, zoals: de doelstelling van de toepassing, de vormgeving van de 
administratieve infrastructuur en het gebruik van standaarden. Deze vragen zijn 
een concretisering van de resultaten van de theoretische analyse op dat moment50. 
                                                           
49 In de vragenlijst wordt de term ‘interface’ gebruikt om aan te duiden dat sprake is van een raakvlak 
tussen twee organisaties, een inter-organisatiesysteem, zie hoofdstuk 3. Elektronisch berichtenverkeer 
is een ‘specific implementation’ van de interface. 
50 Zie met name de paragrafen 2.5, 2.6, 3.3, 3.4, 4.3 en 4.5. 
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Tevens is daarbij een vraag opgenomen met betrekking tot de regulering van 
vormgeving en/of gebruik van de toepassing. 
Het derde deel van de vragenlijst heeft betrekking op de beoordeling van de 
toepassing in het licht van de zich ontwikkelende elektronische overheid. De 
vragen richten zich op toekomstige ontwikkelingen in termen van nieuwe 
doelstellingen en voordelen51 en op belemmerende (informatiekundige) 
factoren52.  
De vragenlijst bestaat uit twee typen vragen, vragen waarbij een keuze uit een 
aantal alternatieven moet worden gemaakt en vragen waarbij een totaal aantal 
punten verdeeld moet worden over een aantal te kiezen alternatieven.  
De vragenlijst is in het Engels gesteld omdat bij aanvang van het onderzoek het 
plan bestond deze ook met betrekking tot buitenlandse cases af te nemen. Dit plan 
is gaandeweg het onderzoek bijgesteld. Een eerste versie van de vragenlijst is in 
februari 2003 te Wenen getoetst binnen de EU Working Group Change 
Management and Cross Institutional Issues. Dit heeft geleid tot een grondige 
herziening van formuleringen waarbij met name de vraag met betrekking tot het 
aangrijpingspunt bij de inrichting van de gegevensaanlevering53 is aangepast en 
de vragen aangaande de toekomstige ontwikkelingen zijn toegevoegd. Daarnaast 
is de vragenlijst op de standaardisatie- en implementatieonderwerpen getoetst bij 
een expert op het gebied van elektronisch berichtenverkeer binnen de Belasting-
dienst. De definitieve versie van de vragenlijst is opgenomen in Bijlage A. 
 
Ter voorbereiding op de interviews is de definitieve versie van de vragenlijst ter 
review ingevuld door vier deskundigen van het Centrum voor ICT van de 
Belastingdienst (B/CICT). Onafhankelijk van elkaar hebben zij deze ingevuld 
voor de toepassing Aangifte omzetbelasting, ten behoeve van buitenlandse 
ondernemingen, waar zij op dat moment bij betrokken waren. Vergelijking van de 
antwoorden leerde dat de vragen met betrekking tot het aangrijpingspunt bij de 
inrichting van de gegevensaanlevering, de trigger en de gerelateerde 
standaardisatie initiatieven het meest eenduidig beantwoord werden. Vooral de 
beantwoording van de vragen met betrekking tot de doelstellingen en de 
belemmerende factoren liet een afwijkend patroon zien. Dit is deels te verklaren 
uit de nogal diverse achtergrond van de geënquêteerden en hun afstand tot 
(beleidsvorming rond) de elektronische overheid als geheel. Tijdens de daarop 
volgende interviewronde is in het bijzonder aandacht geschonken aan 
verduidelijking van deze specifieke vragen. 

6.3.2 Dataverzameling 
In de periode van mei 2003 tot en met november 2003 zijn half open interviews 
afgenomen met betrekking tot 28 toepassingen voor berichtenverkeer tussen 
bedrijven en overheidsinstellingen. Alle geïnterviewden waren namens de 
desbetreffende overheidsorganisatie nauw betrokken bij de toepassing, 
bijvoorbeeld in de rol van opdrachtgever, beleidsverantwoordelijke, 
informatiemanager of projectmanager. 
                                                           
51 Zie paragraaf 3.3. 
52 Zie de paragrafen 3.4 en 4.5. 
53 In de vragenlijst aangeduid als ‘the allignment of the interface’. 
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De vragenlijst bood de gesprekslijn voor de half open interviews. De vragenlijst 
is voorafgaand aan de interviews toegestuurd en tijdens het interview met de 
gesprekpartner(s) aangevuld of ingevuld. Het merendeel van de interviews is op 
de werkplek van de betrokkene afgenomen, slechts met betrekking tot het domein 
van de voertuigregistratie is volstaan met een telefonische wijze van interviewen. 
 
In het totaal zijn 28 vragenlijsten ingevuld. Zeven ingevulde enquêtes konden bij 
nader inzien niet worden gebruikt voor verdere verwerking en wegen dus niet 
mee in de uiteindelijke resultaten; twee vragenlijsten bijvoorbeeld betroffen een 
papieren berichtenstroom en een vragenlijst betrof een korte pilot die reeds was 
uitgefaseerd. Een overzicht van de scores is opgenomen in Bijlage B54. 

6.3.3 Data-analyse 
De analyse van de verzamelde data is kwalitatief van opzet en beoogd geen 
statistisch onderbouwing van de resultaten. Overigens is het veldonderzoek 
dusdanig breed uitgevoerd dat er wel sprake is van een goed beeld van de 
uitvoering in 2003. Ten behoeve van de analyse is de populatie onderzochte 
toepassingen in twee groepen verdeeld, zie tabel 6.1.  
 

Operationeel voor 2003 Operationeel vanaf 2003 
Melding sociale verzekering 1990 Aangifte omzetbelasting 

ecommerce 
2003 

Jaarloonopgave 90-er Winstaangifte 2003 
Aangifte omzetbelasting Editax 1993 Muteren Handelsregister  2003 
Enquête werkgelegenheid en 
lonen 

1995 Deponeren jaarstukken 2005 

Enquête buitenlandse handel,IRIS 1993 Aangifte Douane Binnenbrengen 2004 
Edisent, CBS 1993 Client LNV 2003 
Blaise IS, CBS 2001 Aanvraag ligplaats (pilot) 2003 
Invoeraangifte Douane 1989 Melding gevaarlijke stoffen 2003 
Uitvoeraangifte Douane 1996 Afleverbewijs dierlijke 

meststoffen 
2003 

Aan- en afmelding APK keuring 1984 
Aanmelding geïmporteerde auto’s 80-er 
Tenaamstelling kentekenbewijs 2002 

 

 
Tabel 6.1 De toepassingen uit het veldonderzoek in twee groepen onderverdeeld. 
 
De ene groep bestaat uit toepassingen die (veelal ruim) voor 2003 operationeel 
waren. De andere groep bestaat uit toepassingen die net, in 2003, operationeel 
waren of waarvan de invoering in 2003 of erna gepland stond. De analyse uit 
hoofdstuk 5 laat zien dat aan het begin van de 21e eeuw een omslag plaats vond in 
denken en doen ten aanzien van ICT en administratieve lasten. De 
vooronderstelling achter de opdeling was dat bij gevolg de twee groepen 
toepassingen onderling verschilden, zowel op het niveau van de doelstellingen als 
op het niveau van de implementatie. 

                                                           
54 Daar waar de geënquêteerden bij een vraag een ‘x’ hebben geplaatst is dit in verband met de 
verwerking van de resultaten in een ‘1’ gewijzigd. 
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Bij het verwerken van de vragenlijsten zijn de antwoorden per vraag vertaald in 
percentages. Voor de vragen waarbij een keuze uit een of meerdere alternatieven 
moest worden gemaakt, geven de percentages de verhouding weer tussen het 
aantal scores per alternatief en het totaal aantal scores van de vraag. Voor de vra-
gen waarbij een totaal aantal punten verdeeld moest worden over een of meerdere 
alternatieven, geven de percentages de verhouding weer tussen het totaal aantal 
punten per alternatief en het totaal aantal te vergeven punten van de vraag. 

6.4 Resultaten 
De resultaten in deze paragraaf presenteren de perceptie vanuit het perspectief 
van de overheid. Waar de groepen uit tabel 6.1 in de resultaten van elkaar 
verschillen, worden ze onderscheiden gepresenteerd. 

6.4.1 Gebruikskarakteristieken 
Alle onderzochte toepassingen betreffen berichtenverkeer tussen bedrijven en een 
overheidinstantie. Het kwantificeren van de aantallen berichten en de verdeling 
over de verschillende communicatiekanalen bleek in veel gevallen moeilijk; de 
cijfers waren of niet bekend binnen de organisatie of moeilijk te achterhalen. 
Duidelijk is wel dat er een zeer grote variatie bestond. 
Het aantal elektronische berichten dat via de toepassingen passeert, varieert van 6 
miljoen berichten met betrekking tot APK keuringen en de ruim 3 miljoen 
elektronische Douane invoeraangiftes tot 200.000 Editax aangiftes en naar 
schatting 140.000 vervoersbewijzen dierlijke meststoffen. 
In tabel 6.2 is een overzicht gegeven van de omvang van de berichtstroom zoals 
die in de ICTAL Landkaart (zie hoofdstuk 5) is terug te vinden. De onderzochte 
berichtenstromen jaarloonopgave, melding sociale verzekering, aangifte 
omzetbelasting, afmelding APK keuring, de invoer aangifte en de uitvoer aangifte 
bevinden zich onder de 30 meest omvangrijke berichtenstromen uit de Landkaart. 
 

Operationeel voor 2003 Operationeel vanaf 2003 
Melding sociale verzekering 3,7 Aangifte omzetbelast. ecommerce - 
Jaarloonopgave (SFB/GUO/..) 30 Winstaangifte (IB, VpB) 0,9 
Aangifte omzetbelasting  11,5 Muteren Handelsregister  1,1 
Enquête werkgelegenheid en loon 0,14 Deponeren jaarstukken 0,6 
Enquête buitenlandse handel 0,16 Aangifte Douane Binnenbrengen - 
Edisent, CBS - Cliënt LNV - 
Blaise IS, CBS - Aanvraag ligplaats (pilot) - 
Invoeraangifte Douane 2,7 Melding gevaarlijke stoffen 0,12 
Uitvoeraangifte Douane 3,2 Afleveringsbewijs meststoffen 1 
Aan- en afmelding APK keuring 6 
Aanmelding geïmporteerde auto’s - 
Tenaamstelling kentekenbewijs 2,5 

 
Een aantal toepassingen was niet eenduidig te 
matchen  met een of meerdere berichten-
stromen; deze zijn gemarkeerd met een ‘-‘. 

 
Tabel 6.2 De onderzochte berichtenstromen en het volume in de ICTAL Landkaart, in 
miljoenen berichten per jaar, ultimo 2002. 
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Het percentage elektronische berichten op het totaal van de berichtenstroom 
varieert van 100% elektronische berichten voor een aantal RDW stromen, 97%  
elektronische Douane invoeraangiftes en 85% Cliëntberichten (6 weken na 
implementatie op Schiphol) tot naar schatting 20% elektronische 
vervoersbewijzen in het eerste jaar en 2% Editax aangiftes omzetbelasting. 
In geval van levering via derden is sprake van zogenaamde bulkberichten. Bij 
aanlevering van werknemersgegevens via salarisbureaus of via werkgevers zoals 
de enquête Werkgelegenheid en Lonen is niet alleen het aantal elektronische 
berichten bepalend maar veeleer de omvang van de berichten; 30% van de in 
digitale vorm ontvangen berichten bevat meer dan de helft van de 
enquêtegegevens. 

6.4.2 Regulering 
Het aan de toepassingen gerelateerde berichtenverkeer is in alle gevallen 
gebaseerd op een informatieverplichting en vormt daarmee per definitie een 
administratieve last voor de betrokken bedrijven. Bij beantwoording van de vraag 
naar de wettelijke basis van de toepassing was een keuze mogelijk uit een of 
meerdere alternatieven55: 

� specifieke wetgeving met betrekking tot de elektronische overheid, zoals 
bijvoorbeeld privacy, beveiliging, innovatie en standaardisatie; 

� wetgeving met betrekking tot het gerelateerde berichtenverkeer waarbij 
het bieden van de mogelijkheid tot papieren aanlevering verplicht is; 

� wetgeving met betrekking tot het gerelateerde berichtenverkeer waarbij 
elektronische aanlevering verplicht is; 

� geen onderliggende wetgeving; de toepassing vindt haar basis in 
efficiency en/of effectiviteit van de uitvoering binnen de overheid. 

 
Regulering voor 2003

12%

29%

18%

41%
e-overheid wetgeving

papier verplicht

electronisch verplicht

geen wetgeving

Regulering vanaf 2003

34%

33%

33%

0%

e-overheid wetgeving

papier verplicht

electronisch verplicht

geen wetgeving

 
 
Figuur 6.2 Regulering van de toepassingen. 
 
De resultaten verschillen aanzienlijk over de groepen toepassingen, zie figuur 
6.256. Voor de toepassingen van voor 2003 geldt dat 41% geen relatie had met 
andere wetgeving dan die met betrekking tot de inhoud van de informatie-
verplichting. Op één na alle scores op dit alternatief relateren aan toepassingen 

                                                           
55 De in dit hoofdstuk verwoorde enquêtevragen zijn een vertaling van de vragen uit de Engelse 
vragenlijst, zie Bijlage A. 
56  De bijbehorende legenda volgt de opdeling van het cirkeldiagram ‘met de klok mee’ waarbij het 
eerste item in de legenda op ‘12 uur’ begint. 
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die voor 1996 operationeel waren. Er is duidelijk sprake van een toenemende 
mate van regulering. Voor de toepassingen vanaf 2003 is namelijk vaker sprake 
van verplichte elektronische gegevensaanlevering (33% i.p.v. 18%) en vaker van 
een relatie met wetgeving op het gebied van de elektronische overheid (34% i.p.v. 
12%). 
 
Voor wat betreft wetgeving ten aanzien van de elektronische overheid wordt 
gerefereerd aan de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet elektronisch 
bestuurlijk verkeer en aan de Wet op de elektronische handtekening57. 
De mogelijkheid van elektronische aanlevering van berichten wordt per 
wetgevingsdomein verschillend gereguleerd, bijvoorbeeld: 

� voor aanlevering van de meldingen sociale verzekering werd in de 
Sociale Verzekeringswet van 1987 uitgegaan van een papieren 
aanlevering. Elke nieuwe vormen van aanlevering moest via een apart 
reglement worden geaccordeerd; 

� de mogelijkheid van elektronische aanlevering van Douane aangiften is 
in de Douane wetgeving geregeld, artikel 32 van de Douane regeling 
stelt: “aangiften kunnen door degenen die daartoe een vergunning is 
verleend, elektronisch worden ingediend”; 

� de elektronische winstaangifte is mogelijk gemaakt door een wijziging 
van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen, zie 
ook hoofdstuk 11; 

� in de ministeriële regeling statistieken goederenvervoer (Staatscourant, 
2004, artikel 3) wordt aangegeven dat de opgave van de gegevens plaats 
moet vinden in de vorm van computerbestanden. De verstrekking van de 
computerbestanden moet plaatsvinden door middel van een door het 
CBS goedgekeurde procedure voor elektronische gegevensoverdracht 
(artikel 4), zie ook hoofdstuk 9; 

� voor het gebruik van de elektronische vooraanmelding (Cliënt) moet 
door het bedrijf een aanvraag worden ingediend voor instemming van de 
Minister (Staatscourant, 2004); 

� vervoersbewijzen dierlijke meststoffen moeten vanaf 1 januari verplicht 
elektronisch worden ingediend bij Dienst Regelingen zoals in artikel 64 
van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet is bepaald (Ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, 2005). 

 
Zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven, beïnvloedt Europese regelgeving de 
ontwikkeling van toepassingen van elektronische gegevensaanlevering, zoals: 

� de ontwikkeling van de toepassing Omzetbelasting e-commerce is voor 
alle EU-landen verplicht door middel van de EU-Verordening 792/2002 
en de Guideline VAT on e-commerce EU 2002/38; 

� de realisatie van de Cliënt toepassing hangt samen met richtlijn 
2000/29/EG en 2002/89/EG waarvan de implementatie op 1 januari 
2005 moest zijn afgerond; 

                                                           
57 Zie ook paragraaf 4.4. 
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� de elektronische enquête buitenlandse handel (IRIS) is gestart naar 
aanleiding van de totstandkoming van de Europese interne markt op 1 
januari 1993. De uitvraag van deze gegevens betreffende het 
goederenverkeer is gebaseerd op de verordening 638/2004 van het 
Europese Parlement: “om dit voor de informatieplichtigen gemakkelijker 
te maken, scheppen de Commissie en de lidstaten de nodige 
voorwaarden ter bevordering van de automatische gegevensverwerking 
en elektronische gegevensoverdracht“ (Europese Unie, 2004); 

� op het deponeren van jaarstukken en het muteren van het 
Handelsregister is EU richtlijn 68/151/EU van toepassing. Voor het 
deponeren van jaarstukken is in 2005 de Nederlandse implementatie 
voorgesteld. 

 
De resultaten wijzen op een toenemende invloed van de overheid in de rol van 
wetgever bij de vormgeving en het gebruik van elektronisch berichtenverkeer. De 
wijze waarop dit gebeurt is fragmentarisch en rond 2003 met name opgezet vanuit 
afzonderlijke wetgevingsdomeinen. 

6.4.3 Doelstelling van de toepassing 
Aan de introductie van elektronisch berichtenverkeer kunnen bij de betreffende 
overheidsorganisatie verschillende doelstellingen ten grondslag liggen. Bij 
beantwoording van de vraag naar de doelstelling van de toepassing konden 
punten worden verdeeld over meerdere alternatieven58: 

� vergroting van de compliance, dat wil zeggen de mate waarin de 
bedrijven uit eigen beweging de informatieverplichtingen naleven; 

� bevorderen effectiviteit van de wetgeving, in termen van specifiek 
geformuleerde (kwantitatieve) doelstellingen; 

� verhoging van de kwaliteit van de gegevens en daarmee een verlaging 
van de foutkosten binnen de uitvoeringsprocessen van de 
overheidsorganisaties; 

� verbetering van de kwaliteit van de diensten van de toepassing59; 
� verlaging van de administratieve lasten van bedrijven; 
� verbetering van de prestaties van de achterliggende overheidsprocessen, 

in termen van bijvoorbeeld doorlooptijd, verwerkingscapaciteit, … 
� standaardisatie in het gebruik van transportprotocollen, methoden en 

technieken. 
 
Zowel voor de totale populatie als voor de twee onderscheiden groepen geldt dat 
de nadruk van de toepassingen ligt op de verbetering van het functioneren van de 
overheid, in termen van de alternatieven ‘vergroting van de kwaliteit van de 
gegevens’ en ‘verbetering van de prestaties van de overheidsprocessen’. Voor de 
toepassing van voor 2003 betrof dit 52% (37% + 15%) en voor de toepassingen 
vanaf 2003 was dit 47% (20% + 27%), zie figuur 6.3. 

                                                           
58 Het alternatief dat het meest van toepassing was, kreeg de meeste punten. Alternatieven die niet van 
toepassing waren, ontvingen geen punten. 
59 Zie ook de uitwerking in hoofdstuk 4 van de elektronische poort van de overheid. 
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Daarbij is wel sprake van een verschuiving van de nadruk in de tijd. De nadruk 
bij de toepassingen voor 2003 ligt op het directe operationele voordeel 
verbetering van de gegevenskwaliteit en bij de toepassingen vanaf 2003 op het 
meer strategische voordeel van de verbetering van de overheidsprocessen. Dit 
sluit aan bij de constatering van Young et al.: “EDI is niet langer een manier om 
papier en data entry kosten te voorkomen, maar een methode voor 
informatielogistiek die de verbetering van de relaties tussen de (handels)partijen 
ondersteunt” (Young et al., 2000). In hoofdstuk 2 is al gewezen op het feit dat de 
vormgever van dit soort relaties het best in staat is significante voordelen te 
realiseren. 
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Figuur 6.3 Doelstellingen van de toepassingen.  
 
De reductie van administratieve lasten kent een nagenoeg gelijkblijvende nadruk 
van ongeveer 25% van de uitgebrachte scores. De reductie van administratieve 
lasten is de voornaamste doelstelling van de toepassingen na 2003. 
In de scores ten aanzien van juridische doelstellingen is een verschuiving 
zichtbaar van nadruk op specifieke (kwantitatieve) doelstellingen naar verbetering 
van de naleving. 

6.4.4 Vormgeving van de administratieve infrastructuur 
De vormgeving van de administratieve infrastructuur wordt, zoals in hoofdstuk 2 
is uitgewerkt, ondermeer bepaald voor de hoedanigheid van de gegevensdrager, 
de mate van uitbesteding en de aard van de administratief-logistieke systemen 
binnen de overheid. In relatie tot de reductie van administratieve lasten is het 
daarbij van belang of bij de vormgeving de nadruk ligt op efficiency van de 
gegevensuitvraag (de informatielogistiek) of op de herverdeling van taken en 
verantwoordelijkheden (de besturing) binnen de keten60. 
 
 
 
 

                                                           
60 Zie paragraaf 2.6. 
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Bij beantwoording van de vraag naar de aanleiding en nadruk van de vormgeving 
van de elektronische toepassing konden punten worden verdeeld over meerdere 
alternatieven61: 

� vervanging van papier; 
� technologische vernieuwing van de bestaande toepassing, met als doel de 

vergroting van de kwaliteit van het uitvraagproces; 
� de introductie van een gegevensmakelaar (broker) in het bedrijven-

domein via welke gestandaardiseerd berichtenverkeer mogelijk werd; 
� de introductie van een gegevensmakelaar (broker) binnen de overheid; 
� herontwerp van overheidsprocessen dat resulteerde in een nieuwe wijze 

van en nieuwe toepassing voor elektronische gegevensuitwisseling; 
� ketenherinrichting waarbij de overheid gegevens ophaalt uit de 

bedrijfsadministraties; 
� ketenherinrichting waarbij de overheid gegevens presenteert die ze via 

derden heeft ingewonnen. 
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Figuur 6.4 Vormgeving van de administratieve infrastructuur. 
 
Er is sprake van een grote nadruk op de vervanging van bestaande papieren 
berichtenstromen, de zogenaamde hoedanigheid van de gegevensdrager. In zowel 
de totale populatie als de twee afzonderlijke groepen is de score hier rond de 
50%, zie figuur 6.4. Dit duidt op een sterke focus op eerste orde effecten door de 
inzet van ICT. Dit wordt versterkt door de relatief hoge scores in beide groepen 
op het tweede alternatief, de technologische vernieuwing van de toepassing zelf. 
 
Voor beide groepen toepassingen wordt een relatie aangegeven met het 
herontwerp van overheidsprocessen. Drie van de nieuwe toepassingen vanaf 2003 
maken gewag van een relatie met een overheidsbroker, de 
Overheidstransactiepoort. 
Binnen de groep toepassingen vanaf 2003 is geen enkele relatie gescoord met 
mogelijkheden voor ketenherinrichting. Binnen toepassingen voor 2003 is 
daarentegen wel enige relatie gescoord met ketenherinrichting. Het betreft hier 
met name RDW-gerelateerde berichtenstromen. In paragraaf 6.2 is al aangegeven 
dat de RDW in het algemeen gezien wordt als een voorloper waar het gaat om de 
inzet van ICT in het kader van procesinnovaties. 
                                                           
61 In de Engelse vraagstelling is dit geformuleerd als ‘the allignment of the interface with business 
processes’. 
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6.4.5 Standaardisatie 
Keuzen ten aanzien van standaardisatie en interoperabiliteit beïnvloeden de 
vormgeving van toepassingen van elektronisch berichtenverkeer. Bij 
beantwoording van de vraag naar de invloed van standaardisatiethema’s op de 
vormgeving konden punten worden verdeeld over meerdere alternatieven: 

� de standaardisatie van datadefinities in wet- en regelgeving; zoals voor 
begrippen als inkomen, bedrijf, etc.; 

� de standaardisatie van sector specifieke berichten binnen bijvoorbeeld de 
zorg, Douane en landbouw; 

� de standaardisatie van ICT-interoperabiliteit; 
� de standaardisatie op het gebied van de architectuur van de 

elektronische overheid, zoals bijvoorbeeld ten aanzien van generieke 
diensten en poorten. 

 
Er is een duidelijke verschuiving zichtbaar in de invloed van 
standaardisatiethema’s op de implementatie van de toepassingen, zie figuur 6.5. 
Bij toepassingen die vanaf 2003 operationeel werden, lag relatief veel minder 
nadruk op ICT-interoperabiliteit (17%, daarvoor 44%) en veel nadruk op thema’s 
met betrekking tot standaardisatie van berichten en de architectuur van de 
elektronische overheid (24%, daarvoor 9%). Dit is in lijn met de ontwikkeling 
zoals geschetst in hoofdstuk 3 waar duidelijk werd dat op netwerk- en transport 
niveau een hoge mate van standaardisatie is bereikt en dat onderzoek en praktijk 
zich meer en meer richten op de standaardisatie van berichten en processen.  
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Figuur 6.5 Standaardisatiethema’s. 
 
De scores met betrekking tot de vraag naar de feitelijke implementatie van de 
toepassing bevestigen dit beeld. Was bij de toepassingen van voor 2003 nog de 
helft van de berichtenstandaarden custom made (niet Edi/Edifact of XML), voor 
de toepassingen vanaf 2003 gold dit voor geen van de toepassingen meer. Bij 
deze meest recente toepassingen was de ene helft van de berichten inmiddels 
gedefinieerd op basis van XML en de andere helft  van de berichtenstandaarden 
was (nog steeds) gebaseerd op Edi/Edifact standaarden. 
Overigens groeit ook het aantal e-mail en web-gebaseerde toepassingen. Via 
Blaise-IS (2001) bijvoorbeeld ontvangt de geënquêteerde een vragenlijst per e-
mail die vervolgens op een later moment ingevuld via een elektronische 
verbinding (http-upload) kan worden teruggestuurd. Deze toepassing zou naar 
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verwachting na 2003 uitgebreid worden met de mogelijkheid van on-line aangifte 
via een website. 
Drie van de onderzochte toepassingen na 2003 werden gebaseerd op elektroni-
sche formulieren en/of e-mail verkeer: omzetbelastingaangifte e-commerce, 
deponeren jaarstukken en het muteren Handelsregister. Overigens vallen deze 
toepassingen buiten de definitie van elektronisch berichtenverkeer zoals 
gehanteerd binnen dit onderzoek. Voor de volledigheid van het op te bouwen 
beeld anno 2003 zijn ze wel meegenomen in dit explorerende veldonderzoek. 
 
Voor wat betreft de implementatie van de toepassingen is er tevens een 
voorzichtige beweging zichtbaar naar gebruik van meer generieke voorzieningen. 
Zo maken Cliënt en de Douane invoeraangifte gebruik van de 
Overheidstransactiepoort en de berichtenstroom dierlijke meststoffen hanteert een 
herbruikbare softwaremodule. 

6.4.6 Toekomstige ontwikkelingen en belemmeringen 
Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van beleid, wet- en regelgeving en de 
uitvoering beïnvloeden de doorontwikkeling van de toepassingen. Tijdens het 
veldonderzoek is gevraagd waar de toekomstige ontwikkeling van de toepassing 
naar verwachting op gericht zal zijn. Als belangrijkste toekomstige 
ontwikkelingen worden door de gehele populatie genoemd: standaardisatie (26%), 
verbetering van overheidsprocessen (21%) en verlaging van de administratieve 
lasten voor bedrijven (19%). In tabel 6.3 is aangegeven hoe deze ontwikkelingen 
door de groepen wordt gescoord. 
 

Nadruk ontwikkeling Alle 
toepassingen 

Toepassingen 
voor 2003 

Toepassingen 
 v.a. 2003 

Standaardisatie 26% 31% 17% 
Overheidsprocessen 21% 22% 20% 
Administratieve lasten 19% 13% 26% 

 
Tabel 6.3 Nadruk van de doorontwikkeling.  
 
Voor de toepassingen die voor 2003 operationeel waren, ligt daarbij de nadruk op 
standaardisatie (31%). Voor de toepassingen die vanaf 2003 operationeel werden, 
ligt de nadruk op de reductie van de administratieve lasten (26%).  
 
Kijkend naar de factoren die naar de mening van de geïnterviewden de 
toekomstige ontwikkeling belemmeren, treden zeer grote verschillen tussen de 
groepen toepassingen op. Bij beantwoording van de vraag naar belemmeringen 
voor doorontwikkeling konden punten worden verdeeld over meerdere 
alternatieven: 

� gebrek aan adequate wetgeving op het gebied van de elektronische 
overheid en elektronische gegevensuitwisseling, zoals bijvoorbeeld: 
privacy, beveiliging, eigenaarschap, etc.; 

� de verplichting tot het in stand houden van de mogelijkheid tot 
aanlevering op papier; 
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� de kosten van implementatie en beheer van de toepassing; 
� gebrek aan medewerking van softwareleveranciers; 
� gemis aan gestandaardiseerde begripsdefinities in wet- en regelgeving; 
� ontbreken van standaarden op het gebied van ICT-interoperabiliteit; 
� ontbreken van sectorale berichtenstandaarden; 
� ontbreken van een gestandaardiseerde architectuur voor de elektronische 

overheid; 
� gebrek aan duidelijke richting en attitude bij e-overheidsinitiatieven. 
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Figuur 6.6 Belemmeringen. 
 
De verschillen zijn deels te verklaren op basis de verschillen in de levenscyclus 
van de toepassingen. Voor de toepassingen die in 2003 operationeel waren zijn de 
kosten voor implementatie en beheer de grootste belemmering (32%). Bij de 
andere groep speelt deze factor nauwelijks. De leeftijd van de systemen, het 
gebruik van gesloten standaarden, maar ook het feit dat deze systemen zich reeds 
in de beheerfase bevinden, zijn hiervoor verklaringen 
Voor de toepassingen die vanaf 2003 operationeel werden, is de richting en 
attitude van de overheidsinitiatieven op dit gebied de belangrijkste belemmering 
(40%). Dit speelt bij de andere groep veel minder een rol (12%). De verklaring 
lijkt te zijn dat met name in de plannings- en ontwikkelfase waarin de projecten 
zich bevinden, veel samenwerking met andere initiatieven nodig is en dat dit als 
moeizaam wordt ervaren. Dit mogelijk door gebrek aan duidelijke richting. Dit 
laatste is niet geheel duidelijk omdat het ontbreken van een gestandaardiseerde 
architectuur voor de elektronische overheid door geen van beide groepen als een 
grote belemmering wordt ervaren. 
Ten aanzien van de rol van standaardisatie zijn er ook duidelijke verschillen 
waarneembaar. De oudere toepassingen van voor 2003 ervaren het gebrek 
standaarden op het gebied van ICT-interoperabiliteit als een belemmering (15%), 
het ontbreken van berichtenstandaarden wordt nauwelijks als een belemmering 
ervaren (2%). Dit in tegenstelling tot de recentere toepassingen vanaf 2003, die 
veeleer het gebrek aan (sectorale) berichtenstandaarden als een belemmering 
ervaren (19%) en ICT-standaarden niet als een belemmering ervaren (0%). 
Overigens ervaren beide groepen belemmeringen van juridische aard. De factoren 
wetgeving elektronische overheid, de verplichting tot instandhouding van een 
papieren aanlevermogelijkheid en begripsdefinities in wet- en regelgeving scoren 
samen 26% (15% + 3% + 8%) respectievelijk 30% (10% + 9% + 11%). 
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6.5 Samenvatting 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord: Met welke instrumenten 
en met welke resultaten heeft de Nederlandse overheid de vormgeving en het 
gebruik van elektronisch berichtenverkeer tussen bedrijfsleven en overheid 
beïnvloed? 
De beantwoording van deze vraag is gebaseerd op analyse van de uitvoerings-
praktijk binnen zeven wetgevingsdomeinen in 2003.  
 
Bij de vormgeving van de toepassingen van elektronisch berichtenverkeer voor en 
ook rond 2003 ligt een sterke nadruk op eerste orde effecten door de inzet van 
ICT. De vervanging van bestaande papieren berichtenstromen en de 
technologische vernieuwing van de toepassing zelf zijn daarbij de belangrijkste 
vormgevingsaspecten. Alhoewel voor de onderzochte toepassingen na 2003 
administratieve lastenverlichting als voornaamste doelstelling wordt aangemerkt, 
staat in de praktijk (verbetering van) het functioneren van de overheid zelf 
centraal. 
In lijn met de ontwikkeling zoals geschetst in hoofdstuk 3, verschuift ten aanzien 
van standaardisatie de nadruk van ICT-interoperabiliteit naar de standaardisatie 
van berichten en processen. Er is daarbij sprake van een toenemende mate van 
regulering. Toepassingen vanaf 2003 hebben bijvoorbeeld veel vaker te maken 
met wetgeving op het gebied van de elektronische overheid. Ruim een kwart van 
de ervaren belemmeringen bij de verdere vormgeving van de toepassingen zijn 
van juridische aard en betreffen het gebrek aan adequate  wetgeving op het terrein 
van de elektronische overheid, de verplichting tot instandhouding van een 
papieren aanlevermogelijkheid en het gemis aan uniforme begripsdefinities in 
wet- en regelgeving. 
 
Het gebruik van elektronisch berichtenverkeer rond 2003 door individuele 
bedrijven varieert sterk. Met name bij informatieverplichtingen gerelateerd aan 
fysieke goederenbewegingen is sprake van zeer hoge adoptiepercentages van 
elektronisch berichtenverkeer. De adoptie van elektronisch berichtenverkeer in 
het sociaal-fiscale en statistiekdomein62 kwam veel moeizame, of helemaal niet, 
op gang. Mede als gevolg daarvan is ook ten aanzien van het gebruik sprake van 
een toenemende mate van regulering. Voor de toepassingen vanaf 2003 is vaker 
sprake van wettelijke verplichting van de elektronische gegevensaanlevering. 
 
De resultaten van dit veldonderzoek wijzen op een toenemende invloed van de 
overheid in de rol van wetgever bij de vormgeving en het gebruik van 
elektronisch berichtenverkeer. De wijze waarop dit gebeurt is fragmentarisch en 
rond 2003 met name opgezet vanuit afzonderlijke wetgevingsdomeinen. 

                                                           
62 In het vervolg van het onderzoek ligt de nadruk op sociaal-fiscale en statistiek gerelateerde 
berichtenstromen. Twee van de drie empirische analyses hebben betrekking op de Belastingdienst en 
het CBS. Uit een internationale verkenning bleek dat ten aanzien van het thema ICT en 
administratieve lastenverlichting ook in het buitenland veel nadruk lag op belastingen en statistiek 
(Zijden et al., 1998), (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2004).  
 


