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11  Casestudy elektronische 
belastingaangiften 

11.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de uitgevoerde casestudy besproken. 
Dit leidt tot beantwoording van de onderzoeksvraag: Welke factoren beïnvloeden 
de keuze van bedrijven voor toepassing van elektronisch berichtenverkeer met de 
overheid en wat zijn daarbij mogelijke effecten?  
Centraal in deze casestudy staat de adoptie van elektronische belastingaangiften 
voor ondernemers. Daarbij worden de inspanningen van de Belastingdienst vanaf 
1993 geanalyseerd; dit geeft de casestudy een longitudinaal karakter. In het bij-
zonder wordt aandacht besteed aan de effecten van de wettelijke verplichtstelling 
van de elektronisch wijze van aanleveren per 1 januari 2005. De casestudy zelf is 
uitgevoerd in 2006, resultaten zijn gepubliceerd in (Arendsen & Van Engers, 
2007). Als basis voor de survey is het in hoofdstuk 8 beschreven theoretische 
onderzoeksmodel  gehanteerd. In termen van de algemene onderzoeksaanpak: 
Toepassing van de theoretische modellen en toetsing van de hypothesen in de 
empirie levert inzicht in het adoptiegedrag van bedrijven, de factoren die daarop 
van invloed zijn en de mogelijke effecten op de administratieve lasten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 11.1 De casestudy gepositioneerd binnen de onderzoeksaanpak. 
 
In paragraaf 11.2 wordt allereerst de context geschetst waarbinnen het empirische 
onderzoek is uitgevoerd. De afbakening van de empirische studie binnen het 
theoretische onderzoeksmodel wordt in paragraaf 11.3 beschreven. Daarmee 
wordt aangegeven welke selectie van verbanden uit het gehele onderzoeksmodel 
in deze casestudy centraal staan. Paragraaf 11.4 beschrijft de onderzoeksmethode 
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aan de hand waarvan dataverzameling en data-analyse heeft plaatsgevonden. De 
resultaten van de data-analyse worden besproken in paragrafen 11.5 en 11.6, 
respectievelijk voor de periode tot 2005 en de periode vanaf de wettelijke 
verplichtstelling in 2005. De beantwoording van de onderzoeksvraag wordt 
samengevat in paragraaf 11.7. 

11.2 Context van de praktijksituatie 
Zoals ondermeer in de paragrafen 2.3 en 6.2 is uitgewerkt, spelen de 
belastingaangiften voor ondernemers een belangrijke rol in het berichtenverkeer 
tussen ondernemingen en de overheid. De omzetbelasting en loonbelasting 
stonden in 2003 bijvoorbeeld in de ‘Top-10’ van meest omvangrijke 
berichtenstromen naar de Nederlandse overheid (EIM, 2004). Een drietal 
aangiftestromen, te weten de omzet-, loon- en inkomsten/winstbelasting komt 
voor in de ‘Top-10’ van grootste veroorzakers van administratieve lasten 
(Ministerie van Financiën, 2004a). Deze berichtenstromen voor ondernemers zijn 
het onderwerp van deze casestudy99. Tabel 11.1 geeft ter illustratie een overzicht 
van aantallen belastingplichtigen en behandelde aangiften. 
 

Belastingsoort Aantal 
belastingplichtigen 

Aantal behandelde 
aangiften 

Inkomstenbelasting 9.201.000 7.374.000 
Vennootschapsbelasting 711.000 454.000 
Loonbelasting/heffingen 572.000 6.608.000 
Omzetbelasting 1.231.000 6.190.000 

 
Tabel 11.1 Overzicht belastingstromen in 2006, bron: (Belastingdienst, 2007a). 
 
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens deze stromen nader gekarakteriseerd, 
wordt de wettelijke verplichting van de elektronische wijze van aanleveren 
uitgewerkt en wordt de relatie beschreven met administratieve lastenverlichting. 

11.2.1 Karakterisering berichtenstromen 
Vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw stimuleert de Belastingdienst het op 
elektronische wijze aanleveren van aangiften door belastingplichtigen. 
Voor Douaneberichten is dit proces al eind jaren tachtig gestart met de in- en 
uitvoerprocessen, voor een belangrijk deel gestimuleerd vanuit de Europese Unie 
en dankzij de opkomst van EDI(-fact) standaarden in de logistieke sector. In 2003 
wordt 97% van de invoeraangiften en 87% van de uitvoeraangiften elektronisch 
aangeleverd (Ministerie van Financiën, 2004c). 
 
Voor particulieren wordt in 1996 de mogelijkheid gecreëerd om door middel van 
een diskette (de aangiftefloppy) aangifte inkomstenbelasting te doen. In 1996 
deden 353.000 particulieren aangifte met behulp van deze diskette, in 2001 was 
dit aantal toegenomen tot 2,3 miljoen.  

                                                           
99 De aangifte inkomstenbelasting door ondernemers (IB-winst) en de vennootschapsbelasting vormen 
de gezamenlijke berichtenstroom Winstbelasting. 
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De Belastingherziening 2001 en de mogelijkheid om via internet aangifte te doen, 
hebben een belangrijke extra impuls gegeven. Zo worden in 2002 al 3,9 miljoen 
elektronische aangiften inkomstenbelasting door particulieren gedaan (Ministerie 
van Financiën, 2003a). In 2003 wordt bijna 70% van de aangiften 
inkomstenbelasting elektronisch, via internet of via diskette, gedaan; in 2006 
wordt ruim 85% van de aangiften inkomstenbelasting op elektronische wijze 
ontvangen (Belastingdienst, 2007a). Ook ondernemers kunnen voor de aangifte 
IB-winst van deze voorziening gebruik maken. 
Voor de ondernemers is de elektronische aangifte overigens moeizaam van de 
grond gekomen. In 2002 was het aandeel van elektronisch berichtenverkeer nog 
slechts 3% van de totale stroom aangiften van bedrijven (Research voor Beleid, 
2002). Tot aan de wettelijke verplichtstelling van de elektronische aangifte in 
2005 kwam het merendeel van de aangiften op papier binnen.  
Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers echter wettelijk verplicht tot het op 
elektronische wijze aangeven van hun omzetbelasting en inkomsten- cq. 
vennootschapsbelasting. Vanaf 1 januari 2006 geldt deze verplichtstelling ook 
voor het aangeven van de loonheffing. 
 
De aangifte omzetbelasting betreft de aangifte van de zakelijk geïnde en betaalde 
BTW. Deze vindt veelal maandelijks plaats, maar kan ook per kwartaal of 
jaarlijks worden aangegeven. 
De winstaangifte is een verzamelterm voor de inkomstenbelasting voor 
ondernemers en de vennootschapsbelasting voor ondernemers. Het grootste 
verschil met de papieren situatie is het feit dat bij de elektronische winstaangifte 
in plaats van ongestructureerde jaarstukken (bijvoorbeeld een jaarverslag) de 
aanlevering van jaarcijfers wordt gestructureerd. 
De loonaangifte is vanaf 1 januari 2006 een nieuwe aangiftestroom richting 
Belastingdienst en vindt haar basis in de Wet administratieve lasten verlichting en 
vereenvoudiging in sociale verzekeringen (Walvis) en de Wet financiering sociale 
verzekeringen (Wfsv). Deze wetten en het overleg tussen de Belastingdienst, het 
UWV en de ministeries van SZW en Financiën over de samenwerking tussen de 
UWV en de Belastingdienst (SUB) hebben ertoe geleid dat de premieheffing en –
inning van de werknemersverzekeringen per 1 januari 2006 door de 
Belastingdienst wordt uitgevoerd. Anders dan bij de twee eerder genoemde 
belastingaangiften werd de verplichte elektronische aanlevering voorafgegaan 
door grootschalig procesherontwerp en een wijziging van het loonbegrip. De 
loonaangifte vervangt ondermeer de aangifte loonbelasting aan de 
Belastingdienst, de melding sociale verzekering (MSV) en de jaarloonopgaaf 
sociale verzekering aan de UWV en de verklaring werkgelegenheid en lonen naar 
het CBS. 
In 2007 blijkt dat deze loonaangifteketen nog niet stabiel is. Het gevolg is dat 
interne en externe afnemers van de loongegevens uit de polisadministratie van het 
UWV niet tijdig kunnen worden bediend (Tweede Kamer, 2007c). Maatregelen in 
dat kader zijn onder andere een hernieuwde uitvraag van loongegevens bij 
bedrijven en een reductie van het aantal gegevensrubrieken in de loonaangifte. 
De oorzaken en gevolgen van deze problematiek zijn binnen dit onderzoek geen 
onderwerp van studie. 
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De Nederlandse Belastingdienst was in de Europa de eerste die het mogelijk 
maakte om met behulp van (commerciële) softwarepakketten elektronisch 
aangifte voor bedrijven te doen. Deze toepassingen leiden tot elektronisch 
berichtenverkeer zoals in het onderhavige onderzoek gedefinieerd en afgebakend. 
Deze toepassing staat naast de mogelijkheid tot aangifte door middel van 
elektronische formulieren die onder meer via de website van de Belastingdienst 
beschikbaar zijn.  

11.2.2 Wettelijke verplichtstelling 
Eind 2003 wordt duidelijk dat de Belastingdienst wettelijke verplichtstelling van 
elektronische belastingaangifte voor ondernemers voorbereidt, hetgeen in het 
Belastingplan 2004 wordt geformaliseerd (Staatsblad, 2003). De aanleiding 
hiervoor is gelegen in een aantal factoren: 

� de trage adoptie van elektronische winstaangifte (Computable, 2003); 
� de mogelijkheid om in het kader van door het kabinet Balkenende II 

opgelegde bezuinigingen forse besparingen bij de Belastingdienst te 
realiseren (OECD, 2007); 

� verplichtstelling vanuit de EU van de elektronische aangifte VAT on e-
services per 1 juli 2003 (zie ook hoofdstuk 5) in welk kader de 
Belastingdienst reeds elektronisch formulieren op internet ontwikkelde. 

 
Vanaf 1996 bestond in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) reeds 
een wettelijke basis voor het doen van aangifte op elektronische wijze. In het 
Belastingplan 2004 wordt ten behoeve van de wettelijke verplichtstelling artikel 8 
van de AWR als volgt gewijzigd (Staatsblad, 2003): “Bij ministeriële regeling 
kan worden bepaald: a) voor welke belastingen of groepen van belastingplichti-
gen of inhoudingsplichtigen het doen van aangifte uitsluitend langs elektronische 
weg kan geschieden, en b) onder welke voorwaarden hiervan door de inspecteur 
bij voor bezwaar bevatbare beschikking ontheffing kan worden verleend.”  
Tevens wordt met deze wijziging voortgebouwd op het, op dat moment nog 
aanhangige, wetsvoorstel Wet elektronisch bestuurlijk verkeer, waarin duidelijk-
heid wordt gecreëerd over de toelaatbaarheid van elektronische gegevensverstrek-
king in het bestuurlijk verkeer (Staatsblad, 2004), zie ook paragraaf 5.5. 
In de Memorie van Toelichting op het Belastingplan 2004 wordt het voornemen 
geuit voor de feitelijke verplichtstelling van elektronisch aangifte van de inkom-
stenbelasting voor ondernemers; de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting 
met ingang van 2005 en van de loonaangifte per 1 januari 2006.  Met als redenen:  

� de snelle ontwikkelingen in de informatietechnologie en het gebruik 
van deze informatietechnologie deze vervolgstap mogelijk maken; 

� met aangifte uitsluitend langs elektronische weg een structurele 
administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven van ten minste 
50 miljoen euro wordt bereikt; 

� een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan de uit het Hoofdlijnen-
akkoord voortvloeiende volumetaakstelling voor de Belastingdienst100. 

                                                           
100 In dat kader worden besparingen van 750 fte genoemd, zie ook (OECD, 2007, p.174). 
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Voor particulieren is geen verplichte elektronisch aangifte voorzien: “… reeds 
75% van de particulieren doet langs elektronische wijze aangifte, maar er is altijd 
een groep particulieren die niet de overstap naar een elektronische aangifte maakt 
of kan maken. Verplichtstelling zou voor die groep belastingplichtigen te ver 
voeren” (Staatblad, 2003).  
 
Met een wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake 
rijksbelastingen 1994 wordt invulling gegeven aan de in het Belastingplan 2004 
mogelijk gemaakte verplichtstelling. Deze ministeriële regeling stelt de data vast 
en geeft een toelichting op de verschillende wijzen waarop aangifte kan worden 
gedaan (Ministerie van Financiën, 2004b). Begin juni 2004 wordt de eerste 
elektronische aangifte omzetbelasting gedaan met een door een 
softwareleverancier ontwikkeld pakket.  

11.2.3 Relatie met administratieve lastenverlichting 
Eind jaren negentig is in het kader van het project Elektronische Heerendiensten 
(EHD) voor een aantal belastingaangiften een eerste kwantificering gemaakt van 
de mogelijke administratieve lastenverlichting door gebruik van EDI (EIM, 
1998a). Daarbij is gebruik gemaakt van het Standaardkostenmodel Fiscale 
Administratieve Verplichtingen, dat door de Belastingdienst werd gebruikt bij de 
kwantificering van de administratieve lasten op fiscaal terrein101. De vraag was 
daarbij welke reductie bereikt kon worden door de elektronische uitwisseling van 
berichten in plaats van op papier, uitgaande van de toenmalige administratieve 
infrastructuur. De reductie in de berichtenuitwisseling (EDI) werd daarbij gezocht 
in logistieke activiteiten als archiveren, kopiëren, versturen e.d.. Daarbij werd 
verondersteld dat de informatie voor het versturen van een bericht “rechtstreeks 
op een beeldscherm beschikbaar is”, dus niet handmatig moest worden 
overgenomen op bijvoorbeeld een elektronisch formulier of via een andere 
toepassing. Tabel 11.2 laat zien dat over de geanalyseerde wetgevingsterreinen 
een mogelijke besparing van bijna 3% werd berekend. 
 
 

Wetgevingsterrein Lasten Lasten 
(EDI) 

Verschil 
(bedrag) 

Verschil 
(%) 

Loonheffing 1439,5 1411,4 28,2 2.0 
Inkomstenbelasting 727,6 705 22,6 3,1 
Vennootschapsbelasting 368,2 363,4 4,8 1,3 
Omzetbelasting 945 911,1 34 3,6 
Dividendbelasting 13,9 13,4 0,5 3,6 
Totaal fiscale wetgeving 4439,2 4315,4 124,1 2,8 

 
Tabel 11.2 Resultaten administratieve lastenverlichting door toepassing van EDI in 
miljoenen guldens per jaar (bron: EIM, 1998a). 
 

                                                           
101 Het model was op dat moment nog deels gevuld met gegevens uit 1993. 
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In het vervolgonderzoek Verlicht ICT administratief leed van bedrijven? in 
opdracht van het Ministerie van Financiën worden reductiemogelijkheden van 
verdere automatisering en standaardisering van bedrijfsadministraties onderzocht 
en gekwantificeerd (EIM, 1998b). Dit leidt tot indicaties voor besparingen bij de 
omzet- en loonbelasting van in totaal circa 375 miljoen gulden (170 miljoen euro) 
op jaarbasis. In een actualisering een jaar later in opdracht van het Electronic 
Commerce Platform Nederland (ECP.nl) wordt zelfs een potentiële 
lastenverlichting voor de loonbelasting becijferd van ongeveer 650 miljoen 
gulden (295 miljoen euro) op jaarbasis (EIM, 1999). Deze berekeningen zijn 
gebaseerd op de aannames van grootschalige implementatie van de EHD en/of 
IDEA concepten die naast automatisering van het transport een herziening 
betekenen van het proces van gegevensverkrijging en –verwerking (zie ook 
hoofdstuk 5). 
 
In de Memorie van toelichting op het Belastingplan 2004 wordt een relatie gelegd 
tussen de elektronische belastingaangiften en administratieve lastenverlichting: 
“Uit onderzoeken naar de effecten van elektronische communicatie tussen 
Belastingdienst en ondernemers, respectievelijk fiscale intermediairs, wordt 
geconcludeerd dat elektronisch aangeven leidt tot een structurele 
lastenvermindering voor het bedrijfsleven van ten minste 50 miljoen euro per 
jaar. De kosten die samenhangen met de eenmalige omschakeling naar een 
voorgeschreven vaste standaard voor de aanlevering zijn in deze studies niet 
meegenomen. De administratieve lastenreductie kan onder meer worden 
gerealiseerd omdat computerbestanden elektronisch kunnen worden verzonden 
zonder dat de gegevens eerst op papier moeten worden gezet. Elektronisch 
berichtenverkeer gaat sneller, waardoor de fysieke logistieke inspanning 
minimaal is en leidt tot een vereenvoudiging van het administratieve proces. 
Bovendien worden de gegevens zonder menselijke tussenkomst automatisch 
overgenomen waardoor de kans op fouten vrijwel tot nihil wordt beperkt” 
(Staatblad, 2003). 
 
De nulmeting per ultimo 2002 becijfert de jaarlijkse administratieve lasten van de 
omzetbelasting (inclusief factuurplicht) op 1428 miljoen euro per jaar en van de 
inkomsten- de vennootschapsbelasting gezamenlijk op 834  miljoen euro per jaar 
(Ministerie van Financiën, 2004a). De netto reductie wordt door het Ministerie 
van Financiën berekend op 2,9% voor de omzetbelasting102 en 5,6 % voor de 
inkomsten- en vennootschapsbelasting (Ministerie van Financiën, 2004d). Het 
lijkt erop dat daarmee vooral logistieke besparingen worden verwacht die 
aansluiten bij de conservatievere schattingen uit tabel 11.2. 
 
De verwachtingen van het bedrijfsleven ten aanzien van de mogelijke realisatie 
van de administratieve lastenreductie lijken in die periode niet hooggespannen. 
Onderzoek met betrekking tot de behoeften van ondernemers rondom de 
verplichte elektronische belastingaangifte onder ruim 250 bedrijven levert een 
                                                           
102 De administratieve lasten voor de aangifte omzetbelasting, als onderdeel van de totale lasten van de 
Wet op de Omzetbelasting, bedragen 367 miljoen euro per jaar (Actal, 2004b). Een besparing van 25 
miljoen euro per jaar betekent in dat geval een reductiepercentage van 7%. 
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gemengd beeld (Pieterson, 2004):  39% van de bedrijven verwacht dat de 
administratieve lasten zullen dalen, 28% is het hier mee oneens en 33% is 
neutraal. 
De enquête zoals beschreven in hoofdstuk 10 levert eenzelfde verdeeld beeld: 
45% van de respondenten verwacht (veel) minder administratieve lasten van de 
elektronische belastingaangifte, 46% verwacht geen of (veel) meer 
administratieve lasten (ICTAL, 2005). 
In 2004 wordt door het kabinet de verwachte administratieve lastenverlichting als 
gevolg van de veranderingen in het kader van de wet Walvis en de samenwerking  
tussen het UWV en de Belastingdienst becijferd op ongeveer 300 miljoen euro 
per jaar (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2004a, 2004b), 
(Ministerie van Financiën, 2004a, 2004d). In 2006 becijferen MKB-Nederland en 
het onderzoeksbureau EIM de administratieve lastenverlichting van Walvis in de 
praktijk op maximaal 73,5 miljoen euro op jaarbasis (MKB-Nederland, 2006). 
In 2004 zijn in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onder 1.058 
midden- en kleinbedrijven (en intermediairs) met 5 tot 100 werknemers de 
verwachtingen gemeten ten aanzien van de reductie van administratieve lasten als 
gevolg van invoering van de loonaangifte (EIM, 2004). Zoals eerder opgemerkt 
ging dit voor de bedrijven gepaard met wijzingen in de salarisadministratie. Een 
van de bevindingen in relatie tot het onderhavige onderzoek was dat 60% van de 
intermediairs en 45% van de uitbestedende bedrijven van mening was dat 
besparingen aan de kant van de intermediair (door automatisering van de 
loonadministratie) leidt tot mogelijkheden voor een lagere declaratie aan de klant. 
Daarbij verwacht 82% van de intermediairs en 70% van de bedrijven echter dat in 
dat geval eerder het niveau van de dienstverlening verbetert dan dat de declaratie 
feitelijk lager wordt. 
In hoofdstuk 5 werd al eerder op het bestaan van dit mechanisme gewezen. 
 
Eind 2006 rapporteert het kabinet in reactie op de motie Smeets (IPAL, 2006) de 
resultaten van een ex-post onderzoek naar de ‘Elektronische aangifte 
ondernemers’. Geconstateerd wordt dat de geraamde administratieve 
lastenreductie, “zowel kwantitatief als in de beleving”, nog niet volledig zijn 
gerealiseerd. Zo worden gegevens nog veelal handmatig overgezet van het ene 
systeem naar het andere. Het kabinet verwacht echter dat in 2007 een structurele 
reductie van 10% is gerealiseerd. Hoe dit zich verhoudt tot de eerder genoemde 
percentages wordt in de rapportage niet duidelijk gemaakt. 
Met een verwijzing naar de introductie van de XBRL-standaard bij de 
Belastingdienst in 2007  (zie ook hoofdstuk 5) wordt gewezen op een mogelijk te 
realiseren reductiepercentage van 49% in 2010103 (IPAL, 2006, p.10). Deze 
verwachting is gebaseerd op de aanname dat pakketintegratie104 de standaard zal 
worden voor bedrijven en intermediairs. 

                                                           
103 Uitgaande van de administratieve lasten van 834 + 367 = 1201 miljoen euro per jaar (zie ook de 
voetnoottekst met betrekking tot de aangifte omzetbelasting) zou dit een absolute besparing van 588 
miljoen euro per jaar betekenen. Het is niet duidelijk of dit een extra besparing betekent ten opzichte 
van de al eerder ingeboekte besparingen van 350 miljoen per jaar voor de invoering van XBRL 
(Ministerie van Financiën, 2006b). 
104 Zie ook hoofdstuk 3. 
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11.3 Afbakening onderzoeksmodel 
Basis voor de empirische studie is het theoretische onderzoeksmodel zoals in 
hoofdstuk 8 beschreven. In deze casestudy ligt de nadruk op de relatie tussen de 
overheidsdruk en de (resultaten van de) adoptiebeslissing. In beperktere mate is 
aandacht geschonken aan de perceptie van bedrijven. Figuur 11.2 visualiseert 
deze afbakening. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 11.2 Onderzoeksmodel Casestudy 
 
In hoofdstuk 8 is de verwachting geformuleerd dat individuele bedrijven geen 
positieve perceptie hebben van elektronisch berichtenverkeer met de overheid en 
dat een positieve perceptie van de voordelen wel een positief effect heeft op 
keuze voor elektronisch berichtenverkeer. 
In hoofdstuk 8 is ook aangegeven dat de invloed van de variabele overheidsdruk 
weinig is onderzocht. Binnen deze casestudy wordt, analoog aan de small scale 
survey in hoofdstuk 9,  zowel gekeken naar het effect van stimulerende als van 
regulerende maatregelen. De wettelijke verplichtstelling wordt beschouwd als de 
meest extreme vorm van (regulerende) overheidsdruk. Daarbij is in hoofdstuk 8 
de verwachting geformuleerd dat de gevoelde overheidsdruk een positieve 
invloed heeft op de adoptiebeslissing, maar dat wettelijke verplichtstelling niet 
leidt tot omvangrijke, versnelde adoptie van toepassingen van elektronisch 
berichtenverkeer. 
 
Binnen deze casestudy staat de adoptiebeslissing van het individuele bedrijf 
centraal. De adoptie van elektronisch berichtenverkeer (electronic data exchange) 
betekent in dit geval dat het bedrijf zelf, op elektronische wijze, de 
belastingaangifte doet vanuit een geautomatiseerd bedrijfssysteem. In hoofdstuk 8 
is aangegeven dat binnen het empirische deel van het onderzoek aandacht wordt 
besteed aan het effect van wettelijke verplichtstelling op de kanaalkeuze, zoals 
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het gebruik van elektronische formulieren en specifieke applicaties via websites, 
of uitbesteding; beide mogelijk resultaat van een non-adoptie beslissing. 
De synthese in paragraaf 8.3 beschrijft meerdere non-adoptie mogelijkheden: 

� niets doen, in veel gevallen betekent dit vasthouden aan de papieren 
aangifte; in geval van wettelijke verplichting van de elektronische 
belastingaangifte is dit geen optie; 

� toepassing van een andere wijze van elektronische aanlevering, 
bijvoorbeeld via een downloadbaar aangifteformulier via de website van 
de Belastingdienst; 

� uitbesteden van de elektronische belastingaangifte, eventueel gepaard 
gaand met uitbesteding van de daaraan gerelateerde administratieve 
werkzaamheden zoals het uitvoeren van berekeningen. 

 
In het onderzoeksmodel zijn de eerste twee mogelijkheden, niets doen en een 
andere wijze van elektronisch aanleveren, samengenomen onder de noemer 
alternative channels. De mogelijkheid van outsourcing is als aparte variabele in 
het model opgenomen. In hoofdstuk 8 is dit aspect van de administratieve 
infrastructuur als een apart te bestuderen mechanisme beschreven. In dat kader 
worden in deze casestudy binnen het onderzoeksmodel relaties geëxploreerd met 
de factoren overheidsdruk en karakteristieken van uitbestedende bedrijven. 
 
De doelstelling van de casestudy is een nadere praktijktest van het ontwikkelde 
onderzoeksmodel alsmede een exploratie van de van de geformuleerde 
verwachtingen. 
In de volgende paragraaf wordt de operationalisering van het gebruikte 
onderzoeksmodel beschreven. 

11.4 Onderzoeksmethode 
Elgarah (Elgarah, 2005) pleit op basis van haar meta-analyse van de literatuur 
over elektronisch berichtenverkeer voor meer nadruk op het longitudinale 
karakter van de onderzoeken. Zij pleit daarbij tevens voor een combinatie van 
(generaliseerbare) surveys met (longitudinale) casestudies om zodoende een 
completere en rijker inzicht te krijgen in het karakter en de impact van 
elektronisch berichtenverkeer. 
Binnen dit onderzoek leende de praktijk van elektronische belastingaangiften zich 
goed voor een casestudy: de elektronische belastingaangiften hebben betrekking 
hebben op een beperkte verzameling berichtenstromen, contact met direct 
betrokkenen was mogelijke en tevens was er toegang tot veel kwalitatief en 
kwantitatief onderzoeksmateriaal. 
Omdat gebruik kon worden gemaakt van een serie aan onderzoeken vanaf eind 
jaren negentig heeft de casestudy een longitudinaal karakter: de kwantitatieve en 
kwalitatieve ontwikkeling van de adoptiestrategieën is over de periode van 1993 
tot en met 2006 gevolgd. 
Van extra waarde is het feit dat gebruik kon worden gemaakt van een grote 
hoeveelheid kwantitatief materiaal op basis waarvan enkele statistisch 
onderbouwde uitspraken gedaan konden worden. Dit vergroot de 
betrouwbaarheid van dit deelonderzoek. 
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Deze casestudy is grotendeels uitgevoerd door middel van deskresearch van 
bestaande bronnen, aangevuld met interviews met betrokkenen en een enkele 
analyse op het kwantitatieve onderzoeksmateriaal. In die zin beantwoordt het 
goed aan de typering van een casestudy zoals die door Rasmussen gebruikt wordt 
als geschikte onderzoeksstrategie voor de bestudering van een contemporain 
fenomeen binnen een real-life context: “an exploration … over time through 
detailed, in-depth data collection involving multiple sources of information rich 
in context” (Rasmussen et al., 2006).  
De nadere uitwerking van de gehanteerde onderzoeksmethode bestaat 
achtereenvolgens uit de operationalisering van het onderzoeksmodel, de wijze 
van dataverzameling en de gebruikte instrumenten voor de analyse van de data. 

11.4.1 Operationalisering onderzoeksmodel 
Het doel van de operationalisering is anders dan bij de hiervoor uitgewerkte 
empirische studies niet het vooraf meetbaar maken van variabelen. De casestudy 
is gebaseerd op de analyses van al eerder uitgevoerde metingen. Het doel van 
deze operationalisering is dan ook om deze bestaande metingen te kunnen 
interpreteren in termen van het onderzoeksmodel. 
In het kwalitatieve deel van de analyse is in het kader van de overheidsdruk 
gezocht naar stimulerende en regulerende maatregelen van de Belastingdienst ter 
bevordering van de adoptie van elektronisch berichtenverkeer. Zoals eerder 
gesteld wordt de wettelijke verplichtstelling van de elektronische wijze van 
aanleveren gezien als de uiterste vorm van regulering 
Een aantal van de beschikbare bronnen bevat metingen met betrekking tot de 
ontwikkeling van kennis, houding en gedrag van bedrijven ten aanzien van de 
elektronische belastingaangiften (Motivaction, 2005, 2006). Bij metingen is 
gevraagd naar onder meer de algemene indruk, de perceptie van de mogelijke 
veranderingen, en verwachte voor- en nadelen. Doel van de metingen was de 
effecten van de communicatiestrategie van de Belastingdienst te kunnen 
beoordelen en deze strategie waar nodig aan te passen. Daar waar bruikbaar zijn 
de gegevens gehanteert voor exploratie van de variabelen perception en perceived 
benefits. 
 
In het kwantitatieve deel van de casestudy ligt de nadruk op het effect van de 
verplichtstelling van elektronische aangifte, oftewel het resultaat van de 
adoptiebeslissing. De analyse is uitgevoerd aan de hand van de volgende vragen: 

� wat was het aangiftegedrag voor de verplichtstelling? 
o via welk kanaal (papier, website, applicatie) 
o deed het bedrijf zelf aangifte of werd dit uitbesteed? 

� wat was het aangiftegedrag na de verplichtstelling? 
o via welk kanaal (website, applicatie) 
o deed het bedrijf zelf aangifte of werd dit uitbesteed? 

� welke veranderingen in aangiftegedrag zijn opgetreden? 
o is een verklaring te geven in termen van innovatiespecifieke 

factoren 
o bestaan er verschillen tussen de soorten belastingaangiften? 
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In het kader van dit onderzoek ontstond de gelegenheid binnen de afsluitende 
kwantitatieve Monitor, in het kader van de loonaangifte, in maart 2006 enkele 
specifieke vragen toe te voegen. Deze vragen zoomen in op het effect van de 
verplichte elektronische aanlevering op het uitbestedingsgedrag van de bedrijven, 
(Motivaction, 2006): 

� besteedt u de loonaangifte sinds 1 januari 2006 volledig uit of doet u het 
volledig zelf105?  

� wat was voor u de belangrijkste reden om nu uw loonaangifte volledig of 
deels uit te besteden106?  

 
In de volgende paragraaf worden de verschillende databronnen nader beschreven. 

11.4.2 Dataverzameling 
De data zoals die aan de resultaten van de casestudy ten grondslag liggen, zijn 
vooral via deskresearch verzameld. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende 
type rapportages. Daar waar relevant en beschikbaar wordt hieronder per 
onderzoeksrapportage de doelstelling, de steekproefgrootte en de verdeling naar 
bedrijfsgrootte vermeld. De verschillende typen rapportages zijn: 

� beleidsrapportages vanuit het Miniserie van Financiën in het kader van 
de elektronische aangiften in het algemeen en de wettelijke 
verplichtstelling in het bijzonder (Ministerie van Financiën, 1998, 1999, 
2004b), (MKB-Nederland, 2000); 

� onderzoeksrapportages in het kader van de relatie met administratieve 
lastenverlichting; deze rapportages hadden naast een indicatief kwantita-
tief karakter ook een kwalitatief karakter (EIM, 1998a, 1998b, 1999); 

� kwalitatieve externe onderzoeksrapportages in het kader van de 
bevordering van het elektronisch berichtenverkeer (Research voor 
Beleid, 1997, 2002), (Belastingdienst, 2002, 2005), (EIM, 2002); 

� kwantitatieve externe onderzoeksrapportages specifiek gericht op de 
monitoring en evaluatie van de verplichte elektronische aangiften. 
Gegeven de omvangrijke onderzoekspopulaties zijn op basis hiervan 
statistisch significante uitspraken te formuleren (Pieterson, 2004), 
(Motivaction, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b, 2005c, 2006). Aanvullend is 
daarbij gebruik gemaakt van de cijfers uit de jaarlijks uitgevoerde 
Fiscale Monitor (Ministerie van Financiën, 2004c, 2005c, 2006a, 
2007b). 

 
Ter ondersteuning van het desk research zijn tevens gesprekken gevoerd met 
opdrachtgevers van de gebruikte onderzoeksrapporten of de betreffende 
toepassing. Tevens is gebruik gemaakt van materiaal dat is vergaard tijdens de 
interviews in het kader van het in hoofdstuk 5 gepresenteerde eerste 
veldonderzoek. Hieronder worden van de gebruikte grootschalige kwantitatieve 
externe onderzoeksrapportages de sample karakteristieken beschreven. 

                                                           
105 vraag 33, definitieve formulering van het enquêtebureau. 
106 vraag 34. 
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Monitor Elektronische Aangifte  (Motivaction, 2004a, 2004b, 2005a). 
Doel van deze monitors was om de ontwikkelingen in kennis, houding en gedrag 
bij ondernemers en intermediairs te meten ten aanzien van de verplichte 
elektronische aangiften omzet- en winstbelasting. Hiertoe is in het aanloopjaar 
naar de verplichte aanlevering een drietal metingen uitgevoerd, in februari 2004 
(n=1250), in juni 2004 (n=625) en in oktober 2004 (n=1261). In de loop van 2004 
werd het al mogelijk om elektronisch aan te geven; per 1 januari 2005 was dit 
verplicht. In januari 2005 is een vierde meting verricht (n=1256). In  tabel 11.3 is 
ter illustratie de bedrijfsomvang van de onderzoekspopulatie van de laatste twee 
monitors weergegeven. 
 

Bedrijfsomvang 
(aantal medewerkers) 

Oktober 2004 Januari 2005 Bedrijven in 
Nederland107 

0 t/m 4 63% 61% 85% 
5 t/m 9 11% 14% 6% 

10 t/m 49 16% 18% 7% 
50 en meer 10% 7% 2% 

 
Tabel 11.3 Verdeling naar bedrijfsomvang, gebaseerd op: (Motivaction, 2005a). 
 
Evaluatie aangifte Omzetbelasting (Motivaction, 2005b). 
In de maand februari 2005 werd voor het eerst door 220.000 belastingplichtigen 
de aangifte omzetbelasting elektronisch aangeleverd108. Doel van de evaluatie 
was inzicht geven in de ervaringen van maandaangevers met het elektronische 
aangifteproces. De steekproeftrekking is gebaseerd op een volledig overzicht van 
alle bij de Kamers van Koophandel ingeschreven bedrijven. De totale 
steekproefomvang was n=503, verdeeld over: 

� ondernemers Internet/website (n=264); 
� aangevers via softwarepakket ondernemers (n= 57); 
� softwarepakket intermediairs (n=182). 

 
Bedrijfomvang 
(medewerkers) 

Totaal 
(n=503) 

Ondernemers 
Internet 
(n=264) 

Ondernemers 
software  
(n=57) 

Intermediairs 
software 
(n=182) 

1-9 56% 39% 50% 83% 
10-19 13% 16% 25% 5% 
20-49 12% 19% 11% 3% 

50 en meer 19% 26% 14% 9% 
 
Tabel 11.4 Verdeling naar bedrijfsomvang in de evaluatie elektronische omzetaangifte, 
gebaseerd op: (Motivaction, 2005b). 
 
In april 2005 is door het onderzoeksbureau Motivaction een gestandaardiseerde 
telefonisch enquête afgenomen. Tabel 11.4 geeft de verdeling naar 
bedrijfsomvang weer van de steekproef.  

                                                           
107 Bedrijven in Nederland volgens opgaaf van het CBS, www.statline.cbs.nl, Zie ook tabel 9.3. 
108 Aan de hand van de cijfers van de maand januari 2005. 
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Evaluatie aangifte Winstbelasting (Motivaction, 2005c). 
In het kader van de winstaangifte moesten voor 1 april 2005 de eerste onderne-
mers hun aangifte inkomstenbelasting (IB) elektronisch hebben ingediend en voor 
1 juni de aangifte vennootschapsbelasting (VpB). Doel van het onderzoek was in-
zicht te geven in de ervaringen van ondernemers die zelf via de website van de 
Belastingdienst de winstaangifte hebben gedaan. Nadat duidelijk werd dat ook 
intermediairs gebruik maakten van de website voor het doen van aangifte voor 
klanten109, is ook een kleine groep intermediairs in de steekproef meegenomen. 
 
De Belastingdienst heeft ten behoeve van de evaluatie een bestand aangeleverd 
met bedrijven die via de website aangifte deden. Deze steekproef van 1688 
bedrijven leverde uiteindelijk 411 bruikbare evaluaties110 verdeeld over: 

� Ondernemers vennootschapsbelasting ( n=95); 
� Ondernemers inkomstenbelasting (n=252); 
� Intermediairs (n=64). 

 
Opmerkelijk is de zeer grote hoeveelheid zeer kleine ondernemingen (waarvan 
73% eenmanszaken) en zeer kleine intermediaire kantoren (63% eenmanszaak), 
zoals in tabel 11.5 wordt getoond. De percentages liggen bij deze evaluatie boven 
die van de landelijke verdeling (zie tabel 11.3). De website wordt vooral gebruikt 
door (zeer) kleine ondernemers.  
 

Bedrijfsomvang  Totaal (n=411) Ondernemers Intermediairs 
1-9 95% 95% 89% 

10-19 2% 1% 6% 
20-49 1% 0% 3% 

50 en meer 2% 4% 2% 
 
Tabel 11.5  Verdeling naar bedrijfsomvang in  de evaluatie elektronische winstaangifte, 
gebaseerd op: (Motivaction, 2005c). 
 
In april 2005 is door het onderzoeksbureau Motivaction een gestandaardiseerde 
telefonisch enquête afgenomen. Ondanks dat de steekproef van de intermediairs 
vrij klein was, zijn toch significante verschillen tussen deze groep en de 
individuele bedrijven weer te geven. 
 
Monitor Loonaangifte, SUB-Monitor-eindmeting (Motivaction, 2006). 
Doel van de SUB-monitor was om de ontwikkelingen in kennis, houding en 
gedrag bij ondernemers en intermediairs te meten ten aanzien van de verplichte 
elektronische loonaangifte. Hiertoe zijn 5 metingen uitgevoerd: een 0-meting eind 
2003 (n=1004), december 2004 (n=1004), juni 2005 (n=1003), oktober 2005 
(n=1000) en in maart 2006 de eindmeting (n=1007). In de eindmeting konden de 
eerste feitelijke effecten op het aangiftegedrag van bedrijven worden gemeten van 
de invoering per 1 januari 2006. 

                                                           
109 Aangifte via de website was oorspronkelijk alleen bedoeld voor individuele ondernemers. 
110 Een respons van 24%. 
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In totaal zijn in de eindmeting door middel van een gestratificeerde steekproef 
1007 werkgevers ondervraagd. De steekproef is getrokken naar omvang van de 
werkgeversklasse. Omdat er sprake is van een disproportioneel getrokken 
steekproef is een weging op de resultaten toegepast op basis van de werkelijke 
verhouding binnen de markt. 

11.4.3 Analyse-instrumenten 
De resultaten van de uitgevoerde enquêtes zijn beschikbaar in tabellenboeken 
behorende bij de hierboven genoemde onderzoeken (Motivaction, 2004a, 2004b, 
2005a, 2005b, 2005c, 2006). Daarbij is door de onderzoekers aangegeven waar, 
in het geval van de Monitors, ten opzichte van voorgaande metingen significante 
verschillen optreden. In het kader van deze casestudy zijn met betrekking tot de 
loonaangifte enkele aanvullende analyses uitgevoerd, zie paragraaf 11.6.4. 

11.5 Resultaten: stimulering vanaf 1993 
In de periode vanaf 1993 heeft de Belastingdienst via verschillende projecten en 
toepassingen intermediairs, ondernemers en softwareontwikkelaars proberen te 
stimuleren tot ontwikkeling en gebruik van elektronische vormen van 
belastingaangiften. In deze paragraaf worden de ervaringen met deze aanpak 
beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan de specifieke toepassing, de 
doelgroep en de resultaten en leerervaringen. 

11.5.1 EDItax 
Met behulp van de EDItax applicatie konden aangiften voor de inkomsten-, loon- 
en omzetbelasting elektronisch naar de Belastingdienst worden gestuurd. Hiertoe 
moest ofwel de papieren aangifte handmatig worden overgenomen in de EDItax 
module of wel via een floppy disk worden overgezet vanuit de geautomatiseerde 
bedrijfsadministratie. Vanaf 1993 tot eind 2003 leverde de Belastingdienst 
softwaremodules aan intermediairs en specificaties aan softwareleveranciers voor 
integratie in commerciële softwarepakketten. 
 
EDItax was een afzonderlijke (stand alone) toepassing en werd beschouwd als 
een verlengstuk van de Belastingdienstinfrastructuur bij de intermediair. Dit deels 
vanwege beveiligingsredenen en anderzijds omdat softwareleveranciers zich in 
eerste instantie toelegden op automatisering van bedrijfstoepassingen en –
administraties111. EDItax was in die zin een toepassing met echte negentigerjaren 
EDI-karakteristieken: gebaseerd op het X400 transport protocol, de Edifact 
berichtenstandaard en een door een centrale organisatie, de Belastingdienst, 
gedicteerde communicatie-infrastructuur. 
 
In 1997 is onderzoek gedaan naar gebruik en belemmeringen van EDItax bij 
fiscale adviseurs. De totale doelgroep van middelgrote (10 t/m 49 medewerkers) 
en kleinere kantoren bedraagt 4750 kantoren, waarvan volgens de Belastingdienst 

                                                           
111 Dit in tegenstelling tot het Douane domein waar elektronisch berichtenverkeer door de adoptie van 
EDI al gemeengoed was. 
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op dat moment zo’n 350 kantoren (7%) EDItax gebruikten. Voor het onderzoek is 
een steekproef van 938 kantoren gebruikt met een 37% respons (Research voor 
Beleid, 1997). De belangrijkste verklarende adoptiefactoren uit het onderzoek 
hebben vooral betrekking op de organisational readiness: 

� grotere kantoren maken meer gebruik van EDItax, voor bijvoorbeeld 
middelgrote kantoren ligt dit percentage op 20% en voor de kleine 
kantoren beneden de 7%; 

� van de kantoren die aangeeft de IT-ontwikkelingen snel te volgen, 
gebruikt 15% EDItax, tegen slechts 3% van de afwachtende kantoren. 
De groep kleine gebruikers komt als het meest innovatief naar voren en 
de groep kleine niet-gebruikers als het minst innovatief; 

� er bestond een statistisch significante relatie met het gebruik van 
softwarepakketten voor het samenstellen van aangiften. Het blijkt dat 
kantoren die gebruik maken van dergelijke pakketten vaker EDItax 
gebruiken. 

 
In het onderzoek wordt daarnaast aandacht besteed aan stimulering van de non-
adopters: “van belang is dus de vraag hoe de Belastingdienst de niet-gebruikers 
zou kunnen bereiken om hen te stimuleren tot gebruik van het programma” 
(Research voor Beleid, 1997). De belangrijkste wensen van niet-gebruikers zijn 
compatibiliteit, eenvoudig in gebruik (complexiteit) en integratie in commerciële 
programmatuur. Daarnaast lijkt uitbreiding van inhoudelijke mogelijkheden 
(toegevoegde waarde) een aangrijpingspunt om niet-gebruikers te interesseren. 
Op grond van een aantal uit het onderzoek naar voren gekomen discriminerende 
variabelen112 is door de onderzoekers berekend dat zo’n 10% van de toenmalige 
(eind 1997) niet-gebruikers een goede startpositie leek te hebben voor het gebruik 
van EDItax (Research voor Beleid, 1997).  
 
Aanvullend onderzoek naar de ervaringen van fiscaal intermediairs met EDItax 
vindt plaats in 2002. Tevens worden daarbij wensen en afwegingen 
geïnventariseerd ten aanzien van elektronisch berichtenverkeer met de 
Belastingdienst in het algemeen. Waar eerder onderzoek gericht was op het 
feitelijk gebruik (Research en Beleid, 1997) is dit onderzoek meer gericht op 
toekomstig gebruik: hoe verder na EDItax? 
Uit de totale geschatte populatie van intermediairs van circa 19.000 kantoren is 
een steekproef getrokken van 887 kantoren ten behoeve van een telefonische 
enquête. Er zijn 438 enquêtes afgenomen, een respons van 49% (Research voor 
Beleid, 2002).  
Van de geënquêteerde kantoren heeft 80% 10 of minder werknemers, 15% tussen 
de 11 en 50 en 5% meer dan 50 werknemers. De kantoren werken over het 
algemeen zowel voor particulieren als voor ondernemingen. Deze intermediairs 
dienen verschillende soorten aangiften in, voeren vrijwel allemaal 
bedrijfsadministraties en stellen jaarrekeningen op. 
 
 
                                                           
112 Zoals de attitude met betrekking tot automatisering, aanwezigheid van geschikte infrastructuur en 
het gebruik van aangiftesoftware. 
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Respondenten Aantal Percentage 
Gebruiker 2.459 13% 

Bezitter maar niet gebruiker 1.694 9% 
Niet-bezitter 14.833 78% 

Totaal 18.986 100% 
 
Tabel 11.6 Geschatte bezit en gebruik van EDItax in 2002, n=431 (bron: Research voor 
Beleid, 2002). 
 
Uit het onderzoek blijkt dat in 2002 naar schatting 4.153 intermediairs EDItax 
heeft geadopteerd en dat 14.833 kantoren (78% van de populatie) EDItax niet 
heeft geadopteerd, zie tabel 11.6.  
De aanleiding voor veel intermediairs voor het gebruik van EDItax vormde de 
mogelijkheid van elektronische terugmelding vanuit de Belastingdienst van een 
Elektronische Kopie Aanslag (EKA) waarmee zij hun dienstverlening aan de 
ondernemer konden verbeteren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat ruim 
40% van de daadwerkelijke gebruikers van EDItax het programma niet voor het 
indienen van aangiften gebruikt maar slechts voor het ontvangen van deze 
elektronische kopieën aanslagen, zie ook tabel 11.7. Overigens wilde 80% van de 
gebruikers graag het gebruik van elektronische gegevensuitwisseling 
intensiveren. 
 

Type bericht 1997 1998 1999 2000 2001  
(jan-sept) 

Kopie aanslagen 
van Belastingdienst  

129.089 630.411 1.118.465 1.276.000 1.448.084 

IB-aangiften 821 20.382 32.960 46.100 49.292 
LB-aangiften 46.347 75.712 99.925 121.722 138.891 
OB-aangiften 15.765 33.784 53.825 65.441 64.812 

 
Tabel 11.7 Aantal elektronisch berichten via intermediairs per berichttype per jaar 
(aangepast, bron: Research voor Beleid, 2002). 
 
Van de totale doelgroep verstuurde 1.397 kantoren (7%) daadwerkelijk aangiften 
via EDItax. Dat terwijl de ongeveer 300.000 ondernemers die ten minste een 
soort belastingaangifte zelf verzorgden, op dat moment (medio 2002) jaarlijks 
totaal ongeveer 4,7 miljoen aangiften instuurden (Belastingdienst, 2002). Voor 
deze individuele ondernemer was (vrijwel) geen elektronische aangifte 
voorziening beschikbaar. 
 
EDItax werd in 2004 uitgefaseerd; per 1 januari 2004 werd daartoe gestopt met 
uitlevering en ondersteuning van het systeem. Op dat moment was het systeem 
technisch verouderd, niet integreerbaar met bestaande administratiepakketten en 
sloot het onvoldoende aan op de werkprocessen bij de intermediairs. Uiteindelijk 
werd er 1 a 2% van de aangiften jaarlijks via EDItax verstuurd, jaarlijks ongeveer 
200.000 aangiften loonbelasting en 200.000 aangiften omzetbelasting, vooral via 
intermediairs en een enkele grote onderneming. 
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11.5.2 Viola 
In 1998 wordt vanuit het Ministerie van Financiën een eerste onderzoek verricht 
naar de marktomvang, marktkenmerken en de waardering voor een te 
ontwikkelen internetvoorziening voor de aangifte van loon- en omzetbelasting 
(Ministerie van Financiën, 1998). Onderzoek onder zo’n 375 ondernemers leerde 
dat op dat moment een zeer klein marktpotentieel113 voor een internetvoorziening 
bestond.  De belangrijkste adoptiefactoren bleken het zelf aangifte doen zonder 
tussenkomst van een intermediair en de penetratiegraad van internetaansluitingen. 
 
Rond diezelfde periode wordt met zo’n 2000 ondernemers de mogelijkheid 
beproefd om op beveiligde wijze via het internet een elektronisch formulier in te 
vullen met on line controles. De oplossing, Viola, Via Internet Omzet en 
Loonbelasting Aangeven, bood tevens mogelijkheden voor het raadplegen van 
historie en voor betaalmogelijkheden. Viola was het eerste aangifte- en 
betaalsysteem waar de betaling werkelijk on line werd uitgevoerd. De betaling 
werd direct afgeboekt en direct bijgeboekt bij de Belastingdienst. Deze pilot voor 
het doen van aangiften via internet is met 15 respondenten geëvalueerd. De 
belangrijkste conclusie was: “voor wat betreft het fysiek invullen van de aangifte 
lijkt het programma geen concrete voordelen op te leveren boven de papieren 
aangifte” (Ministerie van Financiën, 1999). Daarnaast werden belemmeringen 
genoemd als: de zware beveiliging114, de  onbekendheid binnen de 
gebruikersgroep en de moeizame werking van het elektronisch betalen. Mede op 
basis van deze bevindingen is het systeem niet grootschalig uitgerold (Pieterson, 
2004). 

11.5.3 Elektronische Winstaangifte 
In 2000 start de Belastingdienst met een proef Elektronische Winstaangifte via de 
intermediaire partijen. Deze winstaangifte is een andere benaming voor de 
inkomstenbelasting voor ondernemers en de vennootschapsbelasting voor 
ondernemers. Het grootste verschil met de papieren situatie is het feit dat bij de 
elektronische winstaangifte in plaats van ongestructureerde jaarstukken, zoals een 
jaarverslag, de aanlevering van jaarstukken wordt gestructureerd. Dit betekent dat 
de Belastingdienst de betreffende aangiften gemakkelijker kan afhandelen met 
minder fouten en onduidelijkheden en minder vragen aan ondernemers. Tevens 
vergemakkelijkt en verbetert dit het toezicht. 
Net als bij de voorgaande toepassingen is gekozen voor een verleidingsstrategie 
naar het bedrijfsleven. Ook in een gezamenlijke nota uit die tijd met MKB 
Nederland en VNO NCW over de stimulering van ICT in het bedrijfsleven 
onderstrepen de partijen samen de notie dat “het gebruik van elektronische 
aangifte vergaand gestimuleerd moet worden” en dat dit met een “breed aanbod 
van betrouwbare diensten bereikt kan worden” (MKB Nederland, 2000). 
 
Met de proef wil het ministerie tevens de verdere vormgeving van het 
elektronisch aangeven verbeteren. De Elektronische Winstaangifte is dan ook een 

                                                           
113 Circa 8% van de ondernemers. 
114 Op basis van PKI en smartcard. 
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van de eerste toepassingen die gebruik maakt van het nieuwe technisch 
koppelvlak115, een elektronisch formulier en een koppeling naar de achterliggende 
IT-systemen. In de eerste versies wordt nog gewerkt met Edifact 
berichtstructuren, vanaf 2003 met XML berichtstructuren. Softwareleveranciers 
doen in eerste instantie niet van harte mee; ze zijn druk met de implementatie van 
de Belastingherziening 2001 of zien geen markt omdat veel intermediairs op dat 
moment nog werken met verouderde MS-DOS systemen. 
 
Aan het eerste deel van de proef doen vier softwareleveranciers en circa 100 
fiscale intermediair mee. De ervaringen met de elektronische winstaangifte 
worden in een aantal peilingen gemeten.  
Het aantal ingediende elektronische winstaangiften bleef in de proef achter bij de 
verwachtingen. In de tweede peiling, juni 2002, is dit nader geanalyseerd. Als 
oorzaken voor het lage aantal aangiften worden genoemd: software nog niet ter 
beschikking, software nog niet geïnstalleerd of software nog niet gebruikt (EIM, 
2002). 
 
De laatste peiling bij de fiscale intermediairs wordt de zomer van 2002 uitgevoerd 
en focuste op de ervaren verschillen die voor en na de elektronisch aangifte optre-
den. Gekozen is voor een telefonische enquête op basis van een van tevoren opge-
stelde vragenlijst. Met 76 van de 103 participerende intermediairs is een compleet 
gesprek gevoerd, 36 van die 76 fiscale intermediairs hebben daadwerkelijk elek-
tronische winstaangiftes ingediend. De conclusies uit de proef zijn (EIM, 2002): 

�  68% van de intermediairs had een positieve indruk: belastingaanslagen 
worden sneller opgelegd en de kans op fouten wordt kleiner waardoor 
een efficiënter werkproces ontstaat; 

� 56% van de feitelijke gebruikers ervaart de aansluiting van de software 
op de bedrijfsadministratie als matig tot slecht, met als reden dat 
dezelfde gegevens meerdere keren moeten worden ingevoerd; 

� een derde van de intermediairs geeft aan dat het werkproces moeilijker is 
geworden; zij vinden dat er in wezen een verschuiving  van 
werkzaamheden plaatsvindt van de Belastingdienst naar de intermediair; 
de structurering vindt plaats bij de intermediair; 

� 78% van de geënquêteerde geeft aan dat er geen gevolgen voor de 
hoogte van de declaratie worden verwacht; en dus geen ruimte voor 
lastenverlichting; daaraan gerelateerd verwacht 74% geen 
kostenvoordelen te kunnen behalen en geeft 46% aan dat er 
kostennadelen ontstaan; 

� 53% van de intermediairs is van mening dat de omvang van de 
administratieve lasten voor de onderneming gelijk blijft, 29% verwacht 
dat deze zullen stijgen, ook hier weinig verschillen tussen wel/geen 
ervaring; 

� naar mate de intermediairs ervaring hebben opgedaan met de 
elektronische aangifte, neem de bereidheid sterk tot om dit wederom zo 
te doen, ze ontwikkelen een positievere houding. 

                                                           
115 Belastingdienst Advanced Programming Interface, BAPI. 
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In de memorie van toelichting op het Belastingplan 2004 wordt over de 
Winstaangifteproef gerapporteerd: “De resultaten van de proef zijn positief. 
Knelpunten bij de proef waren de late oplevering van de software, 
installatieproblemen en de als omslachtig ervaren beveiligingsprocedure. Had 
men deze startproblemen eenmaal overwonnen, dan ervoer men de grote 
voordelen van elektronisch aangeven: snelheid, minder fouten” (Staatsblad, 
2003). 
 
De elektronische winstaangifte kwam per 1 april 2003 landelijk beschikbaar. 
Voor bevordering van de adoptie werd door de Belastingdienst gekozen werd 
voor een stimuleringsstrategie. Dit leidde op voorhand niet tot grote aantallen 
elektronisch ingediende winstaangiftes. Een half jaar na de introductie zijn er 
zo’n 5.000 aangiften elektronisch binnengekomen; in 2003 werden in totaal 7.000 
(van de 1,1 miljoen) elektronische winstaangiftes gedaan (Pieterson, 2004). 

11.5.4 Een vicieuze cirkel 
Op basis van de ervaringen met de bovengenoemde systemen en projecten 
formuleert de Belastingdienst in 2001 een aantal richtlijnen voor de rol die de 
Belastingdienst wil spelen bij de bevordering van elektronisch berichtenverkeer 
(Research voor Beleid, 2002): 

� de Belastingdienst is in beginsel geen softwareleverancier; 
� zij zorgt voor een laagdrempelige voorziening in de vorm van 

elektronische formulieren die via internet verkrijgbaar zijn; 
� verdergaande voorzieningen moeten worden geleverd door marktpartijen 

die bekend zijn met de betrokken marktsegmenten. Deze marktpartijen 
kunnen meerwaarde leveren doordat het interactieproces met de 
Belastingdienst wordt geïntegreerd met de interne processen en 
systemen van de intermediairs; 

� de Belastingdienst wil deze marktwerking stimuleren. 
 
Deze richtlijnen lijken een poging tot het doorbreken van de vicieuze cirkel die is 
ontstaan. 
De toepassing van elektronische belastingaangifte blijkt moeilijk ‘verkoopbaar’: 
veel software is nog niet beschikbaar, de aansluiting op bestaande 
bedrijfsadministraties is moeizaam en de voordelen voor bedrijven lijken niet 
groot. De meest zichtbare voordelen zoals een betere controlemogelijkheid liggen 
daarentegen aan de kant van de Belastingdienst. Dit leidt tot weinig vraag bij 
potentiële gebruikers, in dit geval de doelgroep van de intermediaire 
dienstverleners, die in veel gevallen zelf ook nog niet klaar zijn voor de 
toepassing van dit soort vernieuwingen. Deze beperkte (intentie tot) adoptie en 
het lage marktpotentieel maakt softwareleveranciers huiverig te investeren in de 
ontwikkeling en marketing van nieuwe toepassingen. Bovendien zijn zij veelal 
druk met het verwerken van de gevolgen van wetwijzingen in bestaande 
toepassingen. Potentiële afnemers hebben als gevolg weinig keuze uit 
toepassingen en worden nauwelijks geprikkeld door concurrerende 
softwareleveranciers. Daarmee is de cirkel rond. 
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Figuur 11.3 De vicieuze adoptiecirkel. 
 
Met de nieuw geformuleerde, gedifferentieerde aanpak die de Belastingdienst 
voor ogen staat, wordt gepoogd de vicieuze cirkel te doorbreken. Twee elementen 
zijn daarbij leidend. Allereerst wordt meer aandacht gegeven aan de rol en positie 
van de individuele ondernemer. Voor deze zogenaamde ‘zelfaangevers’ zullen 
aangiftefunctionaliteiten via elektronische formulieren op de internetsite van de 
Belastingdienst worden aangeboden. Daarmee wordt een nieuw kanaal gecreëerd 
en daarmee een alternatief voor de elektronische dienstverlening van intermedi-
airs. Daarnaast wordt de marktwerking gestimuleerd. Naar softwareleveranciers 
wordt bijvoorbeeld gecommuniceerd dat de strategie er op gericht is om in 2006 
30% van de aangiften voor ondernemers op elektronische wijze binnen te krijgen. 
Daarnaast worden softwareleveranciers opgeroepen om oplossingen te bieden die 
aansluiten op de administratiepakketten van ondernemers en intermediairs, 
waarbij de Belastingdienst terughoudend wil optreden als mogelijke concurrent 
met de uitlevering van eigen software (Belastingdienst, 2002). 
In 2003 blijkt deze strategie nog weinig effect te sorteren, getuige de lage 
adoptiegraad van ondermeer de elektronische winstaangifte. “De Belastingdienst 
baalt”, zoals een vaktijdschrift opmerkt (Computable, 2003), met name omdat 
daarmee potentiële efficiencyvoordelen binnen de eigen uitvoering niet kunnen 
worden gerealiseerd. 
 
Overigens is de Belastingdienst niet de enige partij die last heeft ondervonden van 
deze vicieuze adoptiecirkel. Ook het interdepartementale project Elektronische 
Heerendiensten ondervond in diezelfde periode soortelijke adoptieproblemen (zie 
hoofdstuk 5). Dat project is rond 2002 beëindigd mede omdat opgestelde specifi-
caties niet of nauwelijks door softwareleveranciers werden geïmplementeerd. 
Ook voor het meer recente Nederlands Taxonomie Project en de bijbehorende 
implementatie van belastingaangiften in XBRL formaat (zie hoofdstuk 5) vormt 
een dreigende vicieuze adoptiecirkel een issue. Het kabinet Balkenende III geeft 
eind 2006 in dat kader aan: “Toonaangevende softwareleveranciers hebben al 
aangegeven de XBRL-taxonomie zonder meerkosten voor ondernemers in hun 
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pakketten te zullen verwerken” (Ministerie van Financiën, 2006b). “Invoering 
van XBRL zal in nauw overleg met de markt moeten plaatsvinden.” 
(Belastingdienst, 2007c)116.  
Leveranciers van salarissoftware117 stellen zich september 2007 op het standpunt 
dat zij “op dit moment niet zitten te wachten op een verandering in bericht 
(XBRL) … dan is over vijf jaar de tijd om aan XBRL te beginnen”.  

11.6 Resultaten: verplichting vanaf 2005 
Eind 2003 besluit de Belastingdienst tot de wettelijke verplichtstelling van de 
elektronische wijze van belastingaangifte door bedrijven. In deze paragraaf 
worden de resultaten gepresenteerd van de analyse van de effecten van de 
wettelijke verplichtstelling. In termen van het onderzoeksmodel wordt ach-
tereenvolgens aandacht geschonken aan de perceptie van bedrijven en de effecten 
op de adoptiebeslissing. De analyse is met name gebaseerd op de kwantitatieve 
externe onderzoeksrapportages zoals beschreven in paragraaf 11.4.2. 

11.6.1 Percepties van de bedrijven 
Begin 2005 zijn bedrijven gevraagd naar hun houding ten opzichte van het 
verplicht elektronisch aangeven van belasting. Tabel 11.8 geeft voor de 
verschillende soorten belastingaangiften de verschillen in houding weer. Een 
groot deel van de bedrijven heeft een positieve houding, een aanzienlijk deel staat 
neutraal ten opzichte van deze ontwikkeling of heeft hier nog geen mening over. 
 
De zelfaangevers zijn over de gehele linie uitgesprokener dan de bedrijven die 
uitbesteden. Een veel grote percentage van de bedrijven die op dat moment zelf 
de belastingaangifte verzorgden had een positieve houding ten opzicht van 
verplicht elektronisch aangeven dan bedrijven die uitbesteden. Ook heeft een 
groter percentage van de zelfaangevers een negatieve houding, zij het dat het 
verschil in percentages voor dit aspect niet zo groot is. 
 

Belasting Omzet 
n=1240 

Inkomsten 
n=553 

Vennootschap 
n=520 

Loon 
n=839 

Houding Uitbe-
steed 

Zelf Uitbe- 
steed 

Zelf Uitbe-
steed 

Zelf Uitbe-
steed 

Zelf 

(zeer) 
negatief 

12% 
69 

11% 
74 

13% 
54 

15% 
16 

9% 
39 

16% 
12 

10% 
57 

13% 
36 

neutraal 
/weet niet 

44% 
264 

30% 
195 

39% 
178 

28% 
29 

36% 
161 

13% 
10 

38% 
213 

22% 
64 

(zeer) 
positief 

44% 
263 

59% 
375 

48% 
216 

57% 
58 

55% 
244 

71% 
54 

52% 
285 

65% 
186 

 
Tabel 11.8 Houding ten opzichte van verplicht elektronisch aangeven van belastingen, 
n=1250, januari 2005, bron: (Motivaction, 2005a; tabel 2-A). 
 

                                                           
116 www.belastingdienst.nl/oswo, oktober 2007. 
117 Dit is in eerste instantie niet de primaire doelgroep, die veeleer bestaat uit leveranciers van 
boekhoudsoftware in relatie tot het opstellen van jaarrekening en winstaangifte. 
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Opmerkelijk is dat voor alle belastingsoorten de verhouding uitbesteders-
zelfaangevers nagenoeg even groot is voor de groep met een (zeer) negatieve 
houding en de groep met een (zeer) positieve houding. In termen van percentage 
uitbesteders geeft dit het volgende beeld: 

� loonbelasting: 61% met negatieve houding besteedt uit, 60% met 
positieve houding besteedt uit; 

� vennootschapsbelasting: 77% met negatieve houding besteedt uit, 81% 
met positieve houding besteedt uit; 

� inkomstenbelasting: 78% met negatieve houding besteedt uit, 79% met 
positieve houding besteedt uit; 

� omzetbelasting: 49% met negatieve houding besteedt uit, 41 % met een 
positieve houding besteed uit. 

 
Dit duidt erop dat er geen relatie bestaat tussen de houding ten opzichte van 
verplicht elektronisch aangeven en de keuze voor zelfdoen of uitbesteden. Het 
uitbestedingspercentage is onder andere afhankelijk van de belastingsoort. 
 
Er zijn weinig kwantitatieve onderzoeksgegevens beschikbaar met betrekking tot 
de invloed van de adoptiefactoren op het aangiftegedrag van bedrijven. De door 
de Belastingdienst uitgevoerde monitors concentreerden zich vooral op de kennis 
en de houding van bedrijven en hoe deze met gerichte communicatie waren te 
beïnvloeden. Centrale vragen waren daarbij of bedrijven op de hoogte waren van 
de verplichtstelling en welke media zij gebruikten om zich te laten informeren. 
Beïnvloeding van het feitelijke gedrag was secundair, te meer omdat de vraag of 
bedrijven elektronisch zouden gaan aangeven formeel niet meer aan de orde was. 
Op basis van de beschikbare cijfers zijn dan ook niet of nauwelijks uitspraken te 
doen over de invloed van de adoptiefactoren op de kanaalkeuze. Wel zijn 
uitspraken te doen over de waardering van de gebruikte kanalen in termen van 
innovatiespecifieke karakteristieken als complexiteit en tevredenheid. 
 
 

Tevredenheid 
van individueel 
bedrijf 

Omzet  via 
website 
(n=264) 

Omzet via 
softwarepakket, 

(n=57) 

Winst via 
website  
(n=347) 

Loon118 
volledig/deels 
zelf (n=258) 

Zeer ontevreden 2% 2% 6% 5% 
Ontevreden 5% 7% 11% 14% 
Neutraal 8% 30% 13% 24% 
Tevreden 65% 44% 48% 47% 
Zeer tevreden 19% 18% 22% 1% 
Geen mening 1% - - 9% 

 
Tabel 11.9  Tevredenheid proces elektronisch aangeven, gebaseerd op: (Motivaction, 
2005b), (Motivaction, 2005c), (Motivaction, 2006). 
 

                                                           
118 Voor de loonaangifte is geen onderscheid aan te brengen tussen de aangifte met een softwarepakket 
of via de website. 
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Vergelijking van de waarderingen voor de aangifte omzetbelasting laat zien dat 
bedrijven die een softwarepakket gebruiken minder tevreden zijn en een grotere 
complexiteit ervaren dan de bedrijven die via een elektronisch formulier 
aangeven. 
De individuele bedrijven die via toepassingen voor elektronisch berichtenverkeer 
aangifte doen en dit aangifteproces als complex ervaren, zijn allen kleine 
bedrijven met minder dan 20 medewerkers in dienst (Motivaction, 2005b). 
 

Complexiteit 
zelfaangevers 

Omzet via 
website 
(n=264) 

Omzet via 
softwarepakket 

(n=57) 

Winst via 
website 
(n=347) 

Loon 
volledig/deels 
zelf (n=258) 

Makkelijk 78% 58% 51% 39% 
Neutraal 19% 35% 35% 37% 
Moeilijk 2% 7% 14% 16% 
Geen mening 1% - - 8% 

 
Tabel 11.10 Complexiteit aangifte proces, gebaseerd op: (Motivaction, 2005b), 
(Motivaction, 2005c), (Motivaction, 2006). 
 
Vergelijking van de aangiftesoorten onderling laat zien dat over de gehele linie 
het proces rond de loonaangifte als complexer wordt ervaren dan de andere 
processen. Er zijn geen gegevens beschikbaar met betrekking tot de 
onderverdeling van de loonaangifte naar het gebruik van een softwarepakket en 
een elektronisch formulier. Zoals al eerder aangegeven is de grotere 
procescomplexiteit te verklaren uit de vele veranderingen die Walvis/SUB met 
zich meebracht, anders dan de verplichting tot elektronisch aanleveren sec. 
 
Vergelijking van de waarderingen voor het kanaal website laten zien dat 
bedrijven over de omzetaangifte meer tevreden zijn en over de winstaangifte 
meer ontevreden. Daarbij ervaart 14%  van de individuele bedrijven de 
winstaangifte via de website als moeilijk. Het onderscheidende kenmerk van het 
elektronische formulier ligt voor de ondernemer in de snelheid en gemak van 
invullen. Dit stemt overeen met de conclusies uit het in hoofdstuk 10 
gepresenteerde onderzoek (ICTAL, 2005).  
Zodra er meer handelingen of complexiteit ontstaan zoals het downloaden van 
extra software of navigeren in een complex formulier, zoals in het geval van de 
winstaangifte, verschillen de scores op tevredenheid en complexiteit tussen 
elektronisch formulier en softwarepakket minder.  
 
Later onderzoek laat zien dat, in verhouding tot bovenstaande cijfers, sprake lijkt 
van een groeiende tevredenheid. In 2006 geeft 91% van de geënquêteerde 
individuele bedrijven (n=222) aan het invullen van de elektronische aangifte 
(zeer) eenvoudig te vinden. Het betreft hier totaalcijfers over alle aangiftestromen 
en kanalen heen (Ministerie van Financiën, 2006a). 
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11.6.2 Uitbesteding van de elektronische belastingaangifte 
Bij de afbakening van het onderzoeksmodel in paragraaf 11.3 is aangegeven dat 
een individueel bedrijf de keuze heeft uit drie mogelijkheden om elektronische 
aangifte van belastingen te doen, namelijk gebruik van een geautomatiseerd 
administratiepakket met de mogelijkheid tot elektronisch berichtenverkeer, 
gebruik van een elektronisch formulier via de website van de Belastingdienst of 
uitbesteding. 
 
De ontwikkeling van de mate van uitbesteding van belastingzaken in de periode 
2002 – 2007 wordt in tabel 11.11 gepresenteerd. De belastingzaken betreffen in 
dit geval onder meer het verzorgen van de belastingadministratie, uitvoeren van 
berekeningen, het invullen van de aangifte en het versturen van de aangifte.  
 

Uitvoering 
belastingzaken 

Bedrijven 
2002 

2004 
(n=534) 

2005 
(n=519) 

2006  
(n=529) 

2007  
(n=517) 

behandelen zelf 
alle belastingzaken 

17% 15% 14% 13% 11% 

besteden sommige 
belastingzaken uit 

50% 55% 58% 49% 50% 

besteden alles uit 33% 30% 28% 38% 39% 
 
Tabel 11.11 Ontwikkeling in de uitbesteding van belastingzaken 2002 – 2007, bron: 
(Ministerie van Financiën, 2003, 2004c, 2005c, 2006a, 2007b119). 
 
Figuur 11.4 visualiseert de ontwikkeling. Het percentage bedrijven dat alle 
belastingszaken zelf uitvoert, daalt stelselmatig. De trendmatige daling van het 
percentage bedrijven dat alles uitbesteedt, verandert medio 2005 in een stijging; 
een groter percentage bedrijven besteedt alles uit. 
 
Grote en kleine ondernemingen verschillen daarbij significant van elkaar. Zo 
besteedden bijvoorbeeld 41% van de kleine bedrijven en 22% van de grote120 
bedrijven in 2004 alles uit (Ministerie van Financiën, 2004). In januari 2005 
besteedde 50% van de bedrijven met minder van 10 medewerkers de aangifte 
omzetbelasting uit; 5% van de bedrijven met meer van 50 medewerkers deed dit 
ook (Motivaction, 2005a). Ook met betrekking tot de loonaangifte geldt dat 
bedrijven tot 50 medewerkers significant vaker de salarisadministratie uitbesteden 
(Motivaction, 2006). 
In de enquête uit hoofdstuk 10 geeft 73% van de bedrijven aan de afhandeling 
van overheidsdiensten aan derden uit te besteden. Het betreft met name midden- 
en kleinbedrijven met minder dan 100 medewerkers (ICTAL, 2005). 
 
 

 
 

                                                           
119 De percentages uit de Fiscale Monitor betreffen over het algemeen metingen halverwege dat 
betreffende jaar. 
120 Het verschil tussen grote en kleine bedrijven ligt in dit geval bij de grens van 50 medewerkers. 
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Figuur 11.4 De ontwikkeling van de uitbesteding in de tijd, visualisering van tabel 11.11. 
 
In het kader van de introductie van de wettelijke verplichtstelling van 
elektronische belastingaangifte in 2005, is bedrijven gevraagd naar de feitelijk 
uitbesteding van de belastingaangifte: “besteedt uw bedrijf de aangifte uit of doet 
uw bedrijf dit zelf?”. Tabel 11.12 presenteert per type belastingaangifte de 
ontwikkeling in de tijd van het percentage bedrijven dat de aangifte uitbesteedt.  
 

Type belastingaangifte Percentage uitbesteding 
 Juni 2004 Oktober 2004 Januari 2005 

Omzetbelasting121 40% 42% 48% 
Inkomstenbelasting122 82% 81% 81% 

Vennootschapsbelasting123 86% 78% 85% 
Loonbelasting124 59% 59% 66% 

 
Tabel 11.12 Feitelijke uitbesteding van de belastingaangifte in de tijd, gebaseerd op: 
(Motivation, 2005a). 
 
In het geval van de omzetbelasting en loonbelasting is een significante stijging te 
zien van de feitelijk uitbesteding van het doen van belastingaangifte 
(Motivaction, 2005a). 
De winstbelasting (inkomsten- en vennootschapsbelasting) blijft nagenoeg op 
hetzelfde hoge uitbestedingspercentage. 
De jaren erna geven een bevestiging of versterking van deze trends. Net als voor 
de belastingzaken in het algemeen geldt dat sprake is van een stijging van de 
uitbesteding van belastingaangiften. Tabel 11.13 presenteert de cijfers met 
betrekking tot uitbesteding van de aangiften in de jaren 2006 en 2007.  

                                                           
121 n = 625, 1261, 1256. 
122 n = 316, 610, 554. 
123 n = 254, 494, 524. 
124 n = 415, 801, 844. 



 292 

 
 

 Helemaal zelf Zelf (extern 
voorbereid) 

Helemaal 
uitbesteed 

 
Belastingaangifte 2006 2007 2006 2007 2006 2007 
Omzetbelasting125 53%  50% 5% 4% 42% 46% 

Inkomstenbelasting126 18%  12% 2%  2% 80% 86% 
Vennootschap127 12% 9% 5% 6% 83% 84% 
Loonbelasting128 18%  18% 6% 8% 75% 74% 

 
Tabel 11.13 Uitbesteding van belastingaangiften in 2006 en 2007, bron: (Ministerie van 
Financiën, 2006a, 2007b). 
 
Na een daling in 2006 neemt de uitbesteding van de aangifte omzetbelasting weer 
toe naar het niveau van het moment van de verplichtstelling. 
Voor de loonaangifte geldt dat na verplichtstelling van elektronisch aangeven in 
2006 het percentage uitbesteden in dat jaar verder stijgt en in 2007 stabiliseert. 
De aan de winstbelasting gerelateerd aangiften blijven op het zelfde hoge niveau 
van uitbesteding, waarbij de aangifte inkomstenbelasting in 2007 vaker wordt 
uitbesteed. 
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Figuur 11.5 Uitbesteding van belastingaangiften in de tijd, bron: tabellen 11.12 en 11.13. 
 
In figuur 11.5 wordt deze ontwikkeling van de uitbesteding van de verschillende 
typen belastingaangiften129 gevisualiseerd. De figuur is gebaseerd op de cijfers uit 
de tabellen 11.12 en 11.13. 

                                                           
125 n = 485, 472. 
126 n = 200, 178. 
127 n = 294, 304. 
128 n = 411, 367. 
129 De aangifte loonbelasting is vanaf 1 januari 2006 de loonaangifte. 
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11.6.3 De adoptiebeslissing van zelfaangevers 
In januari 2005 is onderzocht op welke wijze de individuele bedrijven hun 
belastingaangiften omzetbelasting en winstbelasting vanaf het moment van de 
verplichtstelling per 1 januari 2005 zouden indienen (Motivaction, 2005a). In 
maart 2006 is dit voor de loonaangifte onderzocht. Tabel 11.14 presenteert deze 
adoptiebeslissing.  
 

Aangiftekanaal Omzetaangifte 
(n=1256) 

Winstaangifte 
(n=1256) 

Loonaangifte 
(n=1007)130 

Softwarepakket 11% 6% 17% 
Website Belastingdienst 38% 13% 7% 
Uitbesteden 36% 61% 76% 
Weet niet/overig 15% 20% - 

 
Tabel 11.14  Adoptiebeslissing bij aanvang verplichtstelling, gebaseerd op (Motivaction, 
2005a, tabel 21-A, 22-A), (Motivaction, 2006)131. 
 
De percentages voor uitbesteden zijn, met name voor de winstaangifte, aan de 
lage kant vergeleken met de cijfers die in de vorige paragraaf zijn gepresenteerd. 
Dit kan samenhangen met het hoge percentage “weet niet / overig”, die overigens 
weer opmerkelijk hoog zijn gezien het feit dat in veel gevallen een maand later de 
eerste aangiften omzetbelasting al verstuurd moesten worden. 
De belangrijkste constatering met betrekking tot de kanaalkeuze van individuele 
bedrijven is de relatief lage adoptiegraad van elektronisch berichtenverkeer. Dit 
wordt bevestigd door een andere meting in 2005. De Fiscale Monitor over dat jaar 
laat zien dat van de individuele bedrijven die zelf aangifte doen (n=327) 24% 
daarvoor een softwarepakket gebruikt en 76% gebruik maakt van de website van 
de Belastingdienst (Ministerie van Financiën, 2005c).  
 
In het geval van eenvoudiger aangiften, zoals de aangifte omzetbelasting, wordt 
eerder gekozen voor gebruik van elektronische formulieren. In geval van 
complexe aangiften wordt eerder gekozen voor uitbesteden, zoals in het geval van 
de complexe winstaangifte (Stevens, 2005a, p.27). Daar waar gebruik wordt 
gemaakt van een oplossing voor elektronisch berichtenverkeer lijkt dit in 
positieve zin samen te hangen met de beschikbaarheid van en integratie binnen 
bestaande softwarepakketten. De omzetbelasting is relatief eenvoudig af te leiden 
uit de gegevens uit bestaande boekhoudpakketten en de loonaangifte uit 
salarissoftwarepakketten. 

                                                           
130 Voor de loonaangifte per 1 januari 2006 geldt dat 73% van de bedrijven de aangifte geheel 
uitbesteed. Van de resterende 27% van de werkgevers die (deels) zelf aangifte hebben gedaan, heeft 
(Motivaction, 2006): 

� 62% dit met een softwarepakket gedaan, oftewel 17% van de totale populatie; 
� ongeveer een kwart van hen gebruik gemaakt van een elektronisch formulier op de website 

van de Belastingdienst, oftewel 7% van de totale populatie; 
� het overige deel, 12%, geeft aan de aangifte niet zelf gedaan te hebben, oftewel 3% van de 

totale populatie; dit is opgeteld bij de 73% uitbesteders: 76% van de totale populatie. 
131 De antwoorden “zowel pakket als formulier” zijn gelijkelijk over die beide categorieën verdeeld. 
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Het relatieve lage gebruik van elektronisch berichtenverkeer in vergelijking tot 
het gebruik van elektronisch formulieren was niet in lijn met de verwachtingen 
van de Belastingdienst.  
 
De aangiftestroom tot en met mei 2005 laat zien dat 50% van de winstaangiften 
(in plaats van de door de Belastingdienst geschatte 15%) en tevens 72% van de 
omzetaangiften (in plaats van de geschatte 65%)132 via de elektronische 
formulieren op de website van de Belastingdienst binnen kwamen 
(Belastingdienst, 2005). 
Anders dan verwacht, gebruikten veel intermediairs in plaats van 
geautomatiseerde administratiepakketten blijkbaar de elektronische formulieren 
om voor hun cliënten aangifte te doen. Deze voorzieningen via de website van de 
Belastingdienst waren oorspronkelijk slechts bedoeld voor individuele 
ondernemers. Deze keuze van intermediairs is overigens geheel in lijn met het in 
de voorgaande paragraaf geschetste adoptiegedrag. 
 

 Omzetaangifte Inkomsten Vennootschap Loonaangifte 
Aangifte- 
kanaal 

2006 
n=270 

2007 
n=255 

2006 
n=38 

2007 
n=25 

2006 
n=45 

2007 
n=46 

2006 
n=95 

2007 
n=96 

 
Softwarepakket 10% 13% 21% 28% 36%  39% 63% 56% 
Website  
Belastingdienst 

90% 85% 79%  72% 64% 48% 37% 35% 

Weet niet - 2% - - - 13% - 9% 
 
Tabel 11.15  Aangiftegedrag zelfaangevers in 2006 en 2007, gebaseerd op (Ministerie van 
Financiën, 2006a, 2007b). 
 
Tabel 11.15 laat het feitelijke gebruik zien van de aangiftekanalen in 2006 en 
2007 door de individuele zelfaangevende bedrijven. Voor drie van de vier 
belastingsoorten is sprake van een toename in het percentage zelfaangevers dat 
via softwarepakketten belastingaangifte doet. Voor de loonaangifte is sprake van 
een afname van het percentage gebruik van het softwarepakket met een nagenoeg 
gelijkblijvend percentage gebruik van de website. Voor de loonaangifte en de 
aangifte vennootschapsbelasting geldt een onzekerheidsmarge gelet op het hoge 
percentage “weet niet”. 
Nadere analyse laat zien dat deze verschuivingen te verklaren zijn vanuit de 
kleiner wordende populatie zelfaangevers (zei figuur 11.5) en niet zo zeer door 
een groei van het aantal individuele bedrijven dat via softwarepakketten 
belastingaangifte doet.  Combinatie van de ontwikkeling van de uitbesteding van 
belastingaangiften, zie tabellen 11.12 en 11.13 en de ontwikkeling van de 
adoptiekeuze van zelfaangevers, zie tabellen 11.14 en 11.15, levert het beeld 
zoals gepresenteerd in tabel 11.16. In Bijlage G wordt hiervan de nadere 
onderbouwing gepresenteerd. Het percentage individuele bedrijven dat via een 
softwarepakket de belastingaangifte doet, is voor alle aangiftestromen stabiel. De 
vergroting van de uitbesteding gaat daarmee vooral ten koste van het gebruik van 
de website door individuele ondernemers. 
                                                           
132 Deze percentages verschillen van die in de tabel omdat ook in geval van uitbesteden de 
intermediairs moesten kiezen tussen gebruik van een softwarepakket of een elektronisch formulier. 
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Aangifte via softwarepakket 2005 2006 2007 
Omzetbelasting 12%133 6% 7% 
Inkomstenbelasting 6% 4% 4% 
Vennootschapsbelasting 6% 6%  7% 
Loonaangifte 17%134 16% 16% 

 
Tabel 11.16 Ontwikkeling van het percentage individuele bedrijven dat aangifte doet met 
behulp van een softwarepakket 

11.6.4 Nadere analyse loonaangifte 
De trend in toename van de uitbesteding van de loonaangifte wordt bevestigd in 
analyses van feitelijk aangiftegedrag in 2006, enige maanden na de verplicht-
stelling van de elektronisch loonaangifte per 1 januari 2006 (Motivaction, 2006). 
Zoals in paragraaf 11.4 aangegeven, is ten behoeve van dit onderzoek een vraag 
toegevoegd met betrekking tot de keuze tot uitbesteden: “besteedt u de loonaan-
gifte sinds 1 januari 2006 volledig uit of doet u het volledig zelf?”. 
Voor 1 januari 2006 besteedde 49% van de werkgevers de aangifte loonbelasting 
volledig uit (Motivaction, 2006)135. Zowel zelfaangevers als bedrijven die al 
(deels) uitbesteedden, zijn na 1 januari 2006 meer gaan uitbesteden: na 1 januari 
2006 besteedt 73% van de werkgevers de loonaangifte volledig uit (Motivaction, 
2006)136.  In oktober 2005 gaf 92% van de zelfaangevers aan de salarisadministra-
tie (met de bijbehorende loonaangifte) niet te gaan uitbesteden. In maart 2006 
bleek 24% van deze groep de loonaangifte echter wel volledig te hebben 
uitbesteed per 1 januari 2006. Van de groep die tot aan het moment van de 
verplichtstelling nog op papier aangifte deed, is 60% dit na de verplichtstelling 
gaan uitbesteden (Motivaction, 2006). In oktober 2005 verwachtte 76% van de 
(deels) uitbesteders dat zij de salarisadministratie volledig zouden gaan 
uitbesteden in verband met de verplichtstelling. In maart 2006 bleek dat ruim 
90% van hen alles uitbesteedde (Motivaction, 2006). 
Tevens is in de monitor ten behoeve van dit onderzoek een vraag toegevoegd met 
betrekking tot de redenen van uitbesteding: “wat was voor u de belangrijkste 
reden om nu uw loonaangifte volledig of deels uit te besteden?”  
De respondenten die voor 1 januari 2006 hun aangifte zelf deden en dit nu 
uitbesteden noemen als belangrijkste redenen (Motivaction, 2006): 

� de aangifte werd teveel werk (31%); 
� ligt in het verlengde van wat ze al deden/uitbesteedden (19%); 
� de aangifte werd te moeilijk (15%). 

                                                           
133 Zoals tabel 11.14  laat zien, is door het hoge percentage “weet niet” sprake van een grote 
onzekerheidsmarge. 
134 Dit percentage voor de loonaangifte betreft het moment 1 januari 2006. 
135 73% van de bedrijven besteedde de berekening van de gegevens uit, waarvan 78% tevens het 
invullen van het aangifteformulier, waarvan 86% tevens het insturen van de aangifte naar de 
Belastingdienst. 
136 Het percentage komt nagenoeg overeen met die uit tabel 11.15, die gebaseerd is op een andere 
bron. 
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Kosten, gemak en complexiteit lijken daarmee belangrijke factoren die de keuze 
voor verdere uitbesteding van deze belastingaangifte beïnvloeden. 

11.7 Samenvatting 
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag beantwoord: Welke factoren 
beïnvloeden de keuze van bedrijven voor toepassing van elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid en wat zijn daarbij mogelijke effecten?  Deze 
vraag is beantwoord aan de hand van een casestudy naar effecten van stimulering 
en regulering van de adoptie van elektronische belastingaangifte door bedrijven 
vanaf 1993 tot en met de wettelijke verplichtstelling vanaf 2005. Deze 
verplichtstelling vormt een trendbreuk in het optreden van de overheid bij de 
inrichting van het berichtenverkeer tussen bedrijven en de overheid. 
 
Onderzoeksaanpak 
De uitgevoerde casestudy levert in vergelijking tot de survey en enquête in de 
voorgaande hoofdstukken, een diepere kijk op achterliggende mechanismen die 
een rol spelen bij de adoptiebeslissing van individuele bedrijven. Door middel 
van bestudering van achterliggende bronnen, gesprekken met betrokkenen en 
specifiek kwantitatief onderzoek ontstaat een rijk beeld van de relatie tussen 
initiatieven van de Belastingdienst, de rol van softwareleveranciers en 
intermediaire dienstverleners en de keuzen van individuele bedrijven. Het 
longitudinale karakter van het onderzoek helpt daarbij om de samenhang van 
keuzen in de tijd zichtbaar te maken.  
Het onderzoeksmodel is binnen deze casestudy vooral van nut gebleken bij het 
afbakenen van de onderzoeksoptiek en bij het vertalen van bevindingen in termen 
van het model. Er was geen onderzoeksmateriaal beschikbaar op basis waarvan 
relaties tussen adoptiefactoren en de adoptiebeslissing (kwantitatief) konden 
worden geanalyseerd. 
 
Stimulering 
Het vanaf 1993 door de Belastingdienst137 gevoerde stimuleringsbeleid voor de 
adoptie van elektronische belastingaangiften door bedrijven heeft weinig tot geen 
effect gehad. Tot aan 2003 is de focus vooral gericht geweest op de doelgroep 
van intermediaire (fiscale) dienstverleners. Ondanks een dikwijls positieve per-
ceptie binnen de doelgroep blijven de feitelijke adoptiepercentages tot aan 2003 
beperkt tot enkele procenten. Voor individuele ondernemers waren tot dat tijdstip 
nauwelijks mogelijkheden voor elektronisch berichtenverkeer beschikbaar. 
De in hoofdstuk 8 geformuleerde verwachting dat de gevoelde overheidsdruk een 
positieve invloed heeft op de adoptiebeslissing van individuele bedrijven is aan de 
hand van de analyse van de stimulerende maatregelen dan ook niet te 
onderbouwen. 
De analyse van stimulerende maatregelen geeft wel inzicht in enkele factoren die 
van invloed zijn bij de adoptie en in de rol die intermediaire partijen daarbij 
spelen. Een belangrijke factor is de matige organisational readiness van 

                                                           
137 Douane wordt hier buiten beschouwing gelaten. 
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intermediaire dienstverleners en individuele bedrijven. Onderzoek van 
toepassingen eind jaren negentig laat bijvoorbeeld zien dat slechts een beperkt 
percentage bedrijven klaar is voor adoptie en gebruik. Bedrijfsgrootte en IT-
volwassenheid hebben daarbij een positieve invloed op de adoptiebeslissing.  
Kostenbesparing lijkt niet of nauwelijks een adoptiefactor voor intermediairs. De 
matige aansluiting op de bedrijfsadministratie biedt zo wie zo weinig 
mogelijkheden voor reductie van administratieve lasten. Intermediairs verwachten 
dan ook geen lagere declaraties voor hun klanten (iets dat ook niet direct in het 
belang van de intermediairs zelf is). Gebruik van de toepassingen werd met name 
gestimuleerd door mogelijkheden voor verbetering van hun dienstverlening aan 
de klant-ondernemer.  
Een mogelijk belemmerende factor lijkt het feit dat de voordelen van de 
aangeboden oplossingen duidelijker aanwijsbaar zijn aan de kant van de 
Belastingdienst. Dankzij de geautomatiseerde aanlevering van beter 
gestructureerde en vooraf gecontroleerde gegevens zijn forse schaalgrootte 
voordelen in de uitvoering realiseerbaar. Daarnaast biedt de elektronische 
aanlevering snellere en betere controlemogelijkheden voor de Belastingdienst.  
 
Lange tijd heeft zo een vicieuze adoptiecirkel bestaan. Bedrijven adopteerden IT-
oplossingen niet omdat toepassing weinig aantrekkelijk was. Omdat bedrijven 
niet adopteerden en nauwelijks gereed waren, investeerden softwareleveranciers 
niet in productontwikkeling waardoor toepassingen onaantrekkelijk bleven. Het is 
in het belang van de Belastingdienst deze cirkel te doorbreken.  
De wettelijke verplichtstelling van de elektronische wijze van belastingaangifte 
door individuele bedrijven is het geforceerd doorbreken van de vicieuze 
adoptiecirkel. Het voornaamste doel is daarbij het realiseren van besparingen in 
de uitvoering van de Belastingdienst. Een bijkomend effect is een toename van de 
vraag naar toepassingen voor elektronische aangifte en het ontstaan van 
marktwerking op dat terrein. 
 
De adoptiebeslissing in het kader van de verplichtstelling 
In hoofdstuk 8 is de verwachting geformuleerd dat  wettelijke verplichtstelling 
niet leidt tot omvangrijke, versnelde adoptie van toepassingen van elektronisch 
berichtenverkeer. 
Deze verwachting wordt in deze casestudy bevestigd. Na de wettelijke 
verplichtstelling blijft sprake van een relatief lage adoptiegraad van elektronisch 
berichtenverkeer. Het percentage individuele bedrijven dat via een 
softwarepakket de belastingaangifte doet, is voor alle aangiftestromen in de 
periode 2005 – 2007 stabiel: 17% voor de loonaangifte en 4 tot 7 % voor de 
overige aangiftestromen. Daar waar gebruik wordt gemaakt van een oplossing 
voor elektronisch berichtenverkeer lijkt dit in positieve zin samen te hangen met 
de beschikbaarheid van en integratie binnen bestaande softwarepakketten. 
 
De trendmatige daling van het percentage bedrijven dat alles uitbesteedt, 
verandert medio 2005 in een stijging; een groter percentage bedrijven besteedt 
alles uit. Grote en kleine ondernemingen verschillen daarbij significant van 
elkaar: kleine bedrijven besteden meer uit.  
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Evenals voor de belastingzaken in het algemeen geldt dat na de wettelijke 
verplichtstelling sprake is van een stijging van de uitbesteding van 
belastingaangiften. De loonaangifte en in mindere mate de aangifte 
omzetbelasting en inkomstenbelasting vertonen in de periode na de 
verplichtstelling een stijging van het uitbestedingspercentage.  
De stijging van het percentage uitbestedingen is gedeeltelijk te verklaren uit het 
feit dat bedrijven aangeven dat dit goedkoper is, aansluit op wat ze al deden 
(compatibel) en minder complex is dan zelfdoen. Een andere verklarende 
variabele die naar alle waarschijnlijkheid een rol speelt, maar die niet is 
onderzocht, is het groeiende aantal kleine bedrijven. 
De website van de Belastingdienst is voor individuele bedrijven die zelf aangifte 
doen een belangrijk kanaal geworden voor de elektronische belastingaangifte. In 
2005 gebruikt meer dan 75% van de individuele bedrijven de website van de 
Belastingdienst voor de belastingaangifte. In 2006 is dit voor de omzetbelasting 
zelfs 90%.  
 
Administratieve lastenverlichting: tussen politieke wenselijkheid en 
uitvoerbaarheid 
Berekeningen van de mogelijke reductie van administratieve lasten door middel 
van elektronische belastingaangiften variëren vanaf eind jaren negentig van de 
vorige eeuw tussen de tientallen en honderden miljoenen euro’s per jaar. 
In hoofdstuk 5 is aangegeven dat de inzet van ICT slechts onder een aantal 
specifieke condities tot (omvangrijke) reductie van administratieve lasten kan 
leiden. Deze casestudy laat zien dat de relatief conservatieve ingeschatte 
besparing van enkele procenten door ‘elektronisch aangeven ondernemers’ in de 
praktijk al moeilijk realiseerbaar is. Door omvangrijk gebruik van elektronische 
formulieren (omzetbelasting) en/of grote mate van uitbesteding (winstbelasting) 
hebben weinig individuele bedrijven de kans op directe efficiencyvoordelen van 
geautomatiseerde integratie tussen aangiftesystemen en hun reguliere 
bedrijfssystemen. 
De door de verschillende kabinetten gecommuniceerde veel omvangrijkere 
besparingen van honderden miljoenen euro’s per jaar voor belastingaangiften zijn 
gebaseerd op aannames als: 

� beschikbaarheid van voldoende geïntegreerde softwaretoepassingen; 
� de adoptie van geïntegreerde softwaretoepassingen; 
� harmonisatie van gegevensuitvraag over overheidsorganisaties heen; 
� intermediaire partijen die besparingen realiseren en deze doorgeven aan 

individuele ondernemers. 
 
Zoals ook in hoofdstuk 5 is gesteld lijkt het gegeven de complexiteit van deze 
veranderingen en gelet op de in dit hoofdstuk geschetste ervaringen uit het 
verleden niet realistisch om voor 2010 omvangrijke aanvullende besparingen bij 
individuele bedrijven te verwachten. 
 
Het nu al inboeken van deze besparingen lijkt eerder ingegeven door politieke 
wenselijkheid dan door resultaten tijdens de uitvoering. 


