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12  Conclusies en aanbevelingen 

12.1 Inleiding 
In dit afsluitende hoofdstuk wordt de centrale onderzoeksvraag beantwoord. 
Daarbij wordt voortgebouwd op de beantwoording van de afzonderlijke 
deelvragen in de voorafgaande hoofdstukken. Zoals in de onderzoeksaanpak 
verwoord, is de beantwoording van de centrale vraag gebaseerd op de synthese 
van de empirische resultaten en de vergelijking van deze resultaten met de 
resultaten van de analyse van de Nederlandse overheidspraktijk. Dit levert 
evaluatieve kennis ten aanzien van de effectiviteit van het overheidsbeleid en 
wet- en regelgeving in het kader van de inzet van ICT bij administratieve 
lastenverlichting voor bedrijven. Tevens biedt het evaluatieve kennis ten aanzien 
van de bruikbaarheid van de geformuleerde theorie en het ontwikkelde 
instrumentarium binnen vervolgonderzoek. In figuur 12.1 is dit gevisualiseerd 
binnen de totale onderzoeksaanpak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figuur 12.1 Hoofdstuk 12 gepositioneerd binnen de onderzoeksaanpak. 
 
In paragraaf 12.2 worden de conclusies van het uitgevoerde onderzoek 
beschreven. Centaal staan daarbij de hypothesen zoals beschreven in het 
onderzoeksmodel in hoofdstuk 8. De vergelijking van de resultaten uit de 
empirische studies met de analyse van de Nederlandse praktijksituatie vormt de 
basis voor de reflectie in paragraaf 12.3. Deze reflectie plaats de specifieke 
onderzoeksresultaten in het bredere wetenschappelijke en maatschappelijke kader 
van deze studie. Dit vormt tevens de basis voor de aanbevelingen voor 
vervolgonderzoek in paragraaf 12.4. In paragraaf 12.5 is een korte afsluiting 
geformuleerd. 
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12.2 Conclusies 
In deze paragraaf worden conclusies geformuleerd ten aanzien van de adoptie-
beslissing van individuele bedrijven en de invloed van diverse factoren daarop. 
Basis hiervoor zijn de resultaten van de verschillende empirische studies binnen 
dit onderzoek. Waar mogelijk worden deze resultaten met elkaar in verbinding 
gebracht om zodoende hypothesen vanuit meerdere perspectieven te kunnen 
beoordelen. De conclusies worden achtereenvolgens beschreven in termen van: 

� de administratieve infrastructuur voor berichtenuitwisseling tussen 
bedrijven en de overheid; 

� het effect van beïnvloeding van vormgeving en gebruik door de overheid 
op het (adoptie)gedrag van bedrijven; 

� de invloed van andere factoren op de adoptiekeuze; 
� het effect op de administratieve lasten voor bedrijven. 

 
Deze elementen vormen onderdeel van de centrale onderzoeksvraag: 
Wat zijn de effecten van de beïnvloeding door de overheid van vormgeving en 
gebruik van de administratieve infrastructuur voor berichtenuitwisseling tussen 
het bedrijfsleven en de overheid op het gedrag en de administratieve lasten van 
bedrijven en welke factoren spelen daarbij een rol? 

12.2.1 De administratieve infrastructuur voor 
berichtenuitwisseling 

De administratieve infrastructuur is de weg waarlangs het berichtenverkeer tussen 
bedrijven en overheidsorganisaties plaatsvindt. Administratieve lasten zijn de 
kosten die bedrijven maken in het kader van dit, wettelijk verplichte, 
berichtenverkeer met de overheid. De vormgeving van de administratieve 
infrastructuur is daarbij van invloed op de hoogte van de administratieve lasten. 
Zowel overheidsorganisaties als bedrijven hebben invloed op de vormgeving van 
de administratieve infrastructuur door keuzen ten aanzien van de 
automatiseringsgraad van bedrijfsadministraties, de aard van het 
berichtentransport, de mate van uitbesteding en de inrichting van de 
administratief-logistieke overheidssystemen.  
Het gebruik van een specifieke administratieve infrastructuur in de praktijk is 
mede bepalend voor de feitelijke hoogte van de administratieve lasten voor 
individuele bedrijven. 
Vanuit de overheid worden de vormgeving en het gebruik van deze 
administratieve infrastructuur beïnvloed, mede vanuit de veronderstelling dat dit 
leidt tot reductie van administratieve lasten voor bedrijven. 
 
Elektronisch berichtenverkeer betekent een specifieke vormgeving van de 
administratieve infrastructuur. Individuele bedrijven versturen vanuit een 
geautomatiseerd informatiesysteem op elektronische wijze berichten die 
ontvangen worden binnen een geautomatiseerd poortsysteem van de 
geadresseerde overheidsinstelling. 
De Landkaart van de 250 meest omvangrijke berichtenstromen naar de 
Nederlandse overheid laat zien dat in 2003 ongeveer 100 stromen daarvan waren 
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gedigitaliseerd. De digitaliseringsgraad neemt sterk af naarmate de 
berichtenstromen kleiner in omvang worden. In naar schatting 15% van de 
berichtenstromen binnen deze Landkaart is sprake van elektronisch 
berichtenverkeer. 
 
Het adoptietempo en de adoptiegraad van deze vorm van berichtenverkeer onder 
individuele bedrijven verschilt sterk per type berichtenstroom. Berichtenstromen 
direct gerelateerd aan fysieke goederenstromen kennen bijvoorbeeld een hoger 
adoptietempo van elektronisch berichtenverkeer dan sociaal-fiscaal gerelateerde 
berichtenuitwisseling. De binnen dit onderzoek bestudeerde berichtenstromen aan 
bijvoorbeeld de Douane of de RDW, werden enkele jaren na de introductie in 
meer dan 95% van de gevallen verstuurd door middel van elektronisch 
berichtenverkeer. Dit in tegenstelling tot sociaal-fiscaal gerelateerde 
berichtenstromen naar onder andere de Belastingdienst138, het CBS en 
uitvoeringsorganisaties van werknemersverzekeringen. Acht jaar na de 
introductie van de mogelijkheid tot elektronische aanlevering van 
handelsstatistieken ontving het CBS nog steeds circa 40% op papier. De 
Belastingdienst ontving na 10 jaar stimuleringsbeleid in 2003 niet meer dan 
enkele procenten belastingaangiften van ondernemers op elektronische wijze. 
Een van de verklaringen voor deze verschillen is het feit dat investeringen in 
elektronisch berichtenverkeer met bijvoorbeeld inspectiediensten of de Douane 
direct bijdragen aan verbeteringen in het primaire, logistieke proces van 
ondernemingen en daarmee direct renderen, bijvoorbeeld omdat wachttijden van 
containers verminderen. 
Automatisering van de gegevensaanlevering aan de Belastingdienst en het CBS 
betreft voornamelijk secundaire, administratieve processen van bedrijven. Deze 
berichtenstromen en processen hebben in de empirische studies in het kader van 
dit proefschrift de nadruk gekregen. 
 
Analyse in 2003 van ruim twintig door de overheid geïntroduceerde en in 
ontwikkeling zijnde toepassingen voor elektronisch berichtenverkeer geeft zicht 
op de stand van zaken en trends met betrekking tot enkele vormgevingsaspecten. 
De toepassingen kunnen daarbij worden onderscheiden in toepassingen die al 
voor 2003 operationeel waren en die in 2003 nog in ontwikkeling waren en na 
2003 operationeel werden. 
In termen van aanleiding en doelstelling lopen de toepassingen van voor 2003 en 
na 2003 gelijk op. In meer dan de helft van de gevallen ligt daarbij de aanleiding 
in elektronificering van de gegevensdrager: papieren formulierenstromen worden 
vervangen door elektronisch berichtentransport. Vergroting van de mogelijkheden 
van de toepassing door inzet van ICT speelt daarbij een belangrijke rol en geven 
de gerelateerde veranderingen een sterk informatielogistiek karakter; met als 
belangrijkste interne doelen de verhoging van de datakwaliteit en verbeterde 
uitvoering van overheidsprocessen. Verlaging van de administratieve lasten voor 
bedrijven is een tweede belangrijke doelstelling. 

                                                           
138 Formeel gezien is de Douane onderdeel van de Belastingdienst. In dit geval zijn ze onderscheiden 
om het verschil tussen de typen berichtenstromen toe te lichten. 
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In termen van standaardisatie en interoperabiliteit verschillen de groepen 
toepassingen van voor 2003 en na 2003 aanzienlijk. De toepassingen van voor 
2003 zijn onafhankelijk van elkaar ontwikkeld waarbij de helft is gebaseerd op 
specifieke, gesloten, standaarden. Beheerkosten en gebrekkige ICT-
interoperabiliteit vormen in dat geval belemmerende factoren. De recentere 
toepassingen van na 2003 maken gebruik van internationale, open standaarden. 
Daarbij vormen in plaats van ICT-interoperabiliteit, de berichtendefinities het 
belangrijkste standaardisatiethema. Tevens ligt meer nadruk op de toepassing van 
generieke voorzieningen en de architectuur van de elektronische overheid. Dit 
laatste is in lijn met ontwikkelingen ten aanzien van interoperabiliteit die laten 
zien dat op netwerk- en transportniveau een hoge mate van ICT-standaardisatie is 
bereikt en dat onderzoek en praktijk zich meer en meer richten op de 
standaardisatie van berichten en processen.  
 
Vanaf het begin van de 21e eeuw ontstaan alternatieve vormen van elektronische 
gegevensuitwisseling, vaak in combinatie met (gedeeltelijke) handmatige 
verwerking, zoals e-mail verkeer met bijlagen en het gebruik van formulieren op 
websites. Ook overheidsorganisaties maken van deze mogelijkheden gebruik. 
Tegenover de adoptie van elektronisch berichtenverkeer door individuele 
bedrijven staat de mogelijkheid van non-adoptie. Non-adoptie wordt in dit 
onderzoek onderscheiden in enerzijds het gebruik van alternatieve 
transportkanalen zoals papier en elektronische webformulieren en anderzijds in 
de uitbesteding van berichtenverkeer met de overheid aan derde, intermediaire 
partijen. Deze intermediaire partijen spelen een belangrijke rol in het 
berichtenverkeer naar de overheid. Hun dienstverlening wordt daarbij 
onderscheiden in communicatiediensten met betrekking tot de logistiek van het 
elektronisch berichtenverkeer en business diensten met betrekking tot 
administratie en andere (ondersteunende) bedrijfsprocessen. 
Dit onderzoek laat zien dat uitbesteden van het berichtenverkeer met de overheid 
voor veel bedrijven een serieuze optie is; de bedrijfsgrootte speelt daarbij een 
belangrijke rol. Zo besteedde bijvoorbeeld in 2004 41% van de bedrijven met 
minder dan 50 medewerkers alle belastingzaken uit, dit gold voor 22% van de 
bedrijven met meer dan 50 medewerkers. 
Een andere empirische studie laat zien dat kleinbedrijven139 meer dan grotere 
bedrijven een voorkeur hebben voor uitbesteding van de afhandeling van 
overheidsdiensten; deze voorkeur gaat boven het gebruik van elektronisch 
berichtenverkeer of een alternatief kanaal. 
Dezelfde studie wijst uit dat bedrijven die reeds uitbesteedden eerder geneigd zijn 
meer uit te besteden bij een groeiende beschikbaarheid van elektronische 
overheidsdiensten dan de bedrijven die niet reeds uitbesteedden. Mogelijk 
vormen die elektronische overheidsdiensten eerder een hindernis dan een steun 
voor de betreffende bedrijven. 
 
Deze laatste bevinding is een voorbeeld van een, hoogstwaarschijnlijk onbedoeld 
en onvermoed, effect dat overheidshandelen in deze situatie kan hebben op het 
gedrag van bedrijven. 
                                                           
139 De grens lag in dat geval bij 8 medewerkers in plaats van 10 medewerkers. 
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12.2.2 Effect van beïnvloeding door de overheid op gedrag van 
bedrijven 

Vanuit de overheid vindt beïnvloeding plaats van zowel de vormgeving als van 
het gebruik van de administratieve infrastructuur in het algemeen en van 
toepassingen van elektronisch berichtenverkeer in het bijzonder. 
Door gerichte beïnvloeding van de feitelijke vormgeving van elektronisch 
berichtenverkeer proberen overheidsorganisaties de toepassing van deze 
voorzieningen te vergemakkelijken en te stimuleren. Ten aanzien van dit aspect is 
een verschuiving zichtbaar in het optreden van de overheid. Waar in het verleden 
overheidsorganisaties als marktpartij eigen, specifieke infrastructuren en 
oplossingen introduceerden, komt meer en meer de nadruk te liggen op 
overheidsbrede generieke voorzieningen en open internationale standaarden140.  
 
Overheidsorganisaties hebben een duidelijk belang bij de verschuiving van 
papieren naar elektronisch berichtenverkeer met bedrijven. Ontvangst van 
elektronische berichten biedt mogelijkheden voor: 

� kostenbesparing in de uitvoering van interne administratieve processen 
dankzij een verhoogde kwaliteit van de input; 

� vergroting van de effectiviteit van handhavende taken doordat gegevens 
sneller en in geautomatiseerd verwerkbare vorm beschikbaar zijn; 

� vergroting van het dienstverlenend imago, zowel bestuurlijk bij het 
realiseren van doelstellingen in het kader van de ontwikkelende 
elektronische overheid als naar bedrijven in hun rol van afnemers van 
elektronische diensten. 

 
Bevordering van het gebruik van elektronisch berichtenverkeer is in dat kader een 
verklaarbaar streven. Daarbij wordt gebruik gemaakt van communicatieve 
beïnvloeding gericht op overtuigen, economische beïnvloeding gericht op 
financiële prikkels en juridische beïnvloeding gericht op dwang. Bedrijven 
overhalen tot gebruik van elektronisch berichtenverkeer door te wijze op 
potentiële administratieve lastenverlichting is daarbij een veel gehanteerde 
communicatieve beïnvloedingsstrategie. In het kader van dit proefschrift is 
onderzocht of ook in de ogen van bedrijven van een dergelijke lastenverlichting 
sprake is. 
 
De resultaten van een veldonderzoek onder ruim 20 toepassingen voor 
elektronisch berichtenverkeer wijzen op een toenemende mate van regulering. De 
overheid is in 2003 vaker dan daarvoor in de rol van wetgever betrokken 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. Ruim een kwart van de ervaren belemmeringen bij de 
verdere vormgeving van de onderzochte toepassingen zijn van juridische aard. De 

                                                           
140 Het tempo en de mate waarin dit gebeurt, worden verschillend gewaardeerd. Zo wordt verschillend 
gedacht over de vraag of bijvoorbeeld authenticatie met behulp van DigiD een publieke taak moet 
blijven of dat in dat geval meer van bestaande private voorzieningen, zoals bancaire cards, gebruik 
moeten worden gemaakt. 
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belemmeringen betreffen in 2003 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. 
Mede als gevolg van moeizame adoptie van elektronisch berichtenverkeer is ook 
ten aanzien van het gebruik sprake van een toenemende mate van regulering. 
Voor enkele toepassingen die vanaf 2003 door het CBS, de Belastingdienst en 
binnen het landbouwdomein zijn geïntroduceerd, is sprake van wettelijke 
verplichting van de elektronische gegevensaanlevering. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 12.2 Het theoretische onderzoeksmode met de onderzochte relaties. 
 
Het effect van de beïnvloeding op het gedrag van bedrijven is in dit onderzoek 
gemodelleerd en gemeten in termen van de (non-)adoptie van elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid. Het theoretische onderzoeksmodel wordt 
weergegeven in figuur 12.2. Adoptie wordt daarbij beschouwd als een 
organisatiebeslissing van het bedrijf, een moment en geen fase. Het resultaat van 
deze beslissing is ofwel de adoptie van elektronisch berichtenverkeer met de 
overheid ofwel non-adoptie in termen van de in de voorgaande deelparagraaf 
beschreven opties. Een tweede gedragselement is de feitelijke integratie van de 
geadopteerde toepassing binnen de processen en systemen van het individuele 
bedrijf tijdens de implementatiefase na de adoptiebeslissing. Dit aspect bleek 
tijdens de uitvoering van de empirische studies moeilijk meetbaar. 
De beïnvloeding van de overheid is gemodelleerd en gemeten in termen van 
overheidsdruk, een verbijzondering van de variabele external pressure. Daarbij is 
de hypothese geformuleerd: gevoelde overheidsdruk heeft een positief effect op de 
adoptiebeslissing. 
De effecten zijn in twee empirische studies onderzocht waarbij onderscheid is 
gemaakt in stimulerende en regulerende beïnvloeding. Voorbeelden van 
stimulering zijn voorlichting, subsidies en gratis software, voorbeelden van 
regulering zijn heffingen, vergunningen en geboden. 
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In dit onderzoek is weinig tot geen ondersteuning gevonden voor de hypothese 
dat gevoelde overheidsdruk een positief effect heeft op de adoptiebeslissing. Het 
in hoofdstuk 9 beschreven empirische onderzoek laat zien dat adopters nauwelijks 
stimulatie van overheid hebben ervaren. De beslissing tot adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer was in ruim 30% genomen zonder enige 
aanmoediging vanuit de overheid (in dit geval het CBS) en in 50% van de 
gevallen na ontvangst van informatie.  
Non-adopters hebben een significant sterkere invloed of druk vanuit de overheid 
ervaren om tot adoptie over te gaan. Dat is verklaarbaar omdat door de jaren heen 
gerichter over deze toepassing is gecommuniceerd, met name in de richting van 
non-adopters. Ondanks de ervaren grotere druk adopteren de non-adopters niet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 12.3 De vicieuze adoptiecirkel. 
 
Analyse van 10 jaar stimuleringsbeleid vanuit de Belastingdienst leidt binnen dit 
onderzoek tot de definitie van de ‘vicieuze adoptiecirkel’, zie figuur 12.3. 
Toepassingen voor elektronisch berichtenverkeer141 bleken weinig aantrekkelijk: 
de software kwam laat beschikbaar en de aansluiting op bestaande 
bedrijfsadministraties was moeizaam. Daarbij lagen de meest zichtbare voordelen 
zoals betere controlemogelijkheden en besparingen aan de kant van de 
Belastingdienst. Dit leidde tot weinig vraag bij potentiële gebruikers, die in veel 
gevallen zelf ook nog niet klaar waren 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. Potentiële afnemers hadden als gevolg 
weinig keuze uit aantrekkelijke toepassingen van concurrerende 
softwareleveranciers.  
 
 
 

                                                           
141 Tot 2003 hoofdzakelijk gericht op belastingaangiften via intermediaire en (zeer) grote individuele 
bedrijven. 
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Dit onderzoek laat zien dat de wettelijke verplichtstelling van de elektronische 
belastingaangifte voor individuele ondernemers is te beschouwen als een poging 
deze  vicieuze cirkel te doorbreken met als belangrijkste doel efficiencywinst aan 
de kant van de overheid. Softwareleveranciers worden opgeroepen om 
oplossingen voor elektronisch berichtenverkeer aan te bieden en de 
Belastingdienst biedt op haar internetsite aangiftefunctionaliteiten via 
elektronische formulieren voor individuele ondernemers. 
Deze wettelijke verplichtstelling van elektronische aanlevering van berichten is 
de meest extreme, regulerende, vorm van overheidsdruk. Daarbij is, als 
aanscherping van de voorgaande hypothese, de verwachting geformuleerd: 
wettelijke verplichtstelling van elektronische aanlevering van berichten leidt niet 
tot omvangrijke versnelde adoptie van elektronisch berichtenverkeer door 
individuele ondernemers. 
 
Deze verwachting wordt bevestigd op basis van kwantitatieve analyses in de 
casestudy die is uigevoerd als onderdeel van dit onderzoek. Na de wettelijke 
verplichtstelling is sprake van een stabiele, relatief lage adoptiegraad  van 
elektronisch berichtenverkeer door individuele bedrijven. Het percentage 
individuele bedrijven dat via een softwarepakket de belastingaangifte doet, 
wijzigt in de periode 2005 – 2007 niet of nauwelijks: 17% voor de loonaangifte 
en 4 tot 7 % voor de overige aangiftestromen. De ervaren overheidsdruk heeft in 
dit geval noch een duidelijk positief effect noch een duidelijk negatief effect op 
de beslissing tot adoptie van elektronisch berichtenverkeer. Daar waar bedrijven 
kiezen voor toepassing van elektronisch berichtenverkeer lijkt dit in positieve zin 
samen te hangen met de beschikbaarheid van en integratie binnen bestaande 
softwarepakketten. Zo zijn de omzetbelasting en de loonaangifte met relatief de 
hoogste percentages gebruik van softwarepakketten, het meest eenvoudig af te 
leiden van de gegevens uit bestaande boekhoudpakketten en salarissoftware. 
 
De website van de Belastingdienst is voor individuele bedrijven die zelf aangifte 
doen een belangrijk nieuw 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%. In 2007 doet 72% van de zelfaangevers de aangifte 
inkomstenbelasting-winst via de website van de Belastingdienst. 
 
Een ander effect van de wettelijke verplichtstelling betreft de mate van 
uitbesteding van belastingaangiften. De trendmatige daling van het percentage 
bedrijven dat alle belastingszaken uitbesteedt, verandert rond met moment van de 
verplichtstelling, medio 2005, in een stijging; een groter percentage bedrijven 
besteedt alles uit. Daarbinnen is sprake 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. 
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De vergroting van de uitbesteding tot en met 2007 heeft een daling in het gebruik 
van de website door individuele ondernemers tot gevolg. Blijkbaar kiezen 
bedrijven die in de eerste onzekere jaren na de verplichtstelling hadden gekozen 
voor de website als aangiftekanaal bij de ‘overstap’ eerder voor uitbesteden (van 
onzekerheid) dan voor adopteren en integreren van toepassingen voor 
elektronisch berichtenverkeer. Daarbij wordt in het geval van eenvoudiger 
aangiften, zoals de aangifte omzetbelasting, eerder gekozen voor gebruik van 
elektronische formulieren op de website. In geval van complexe aangiften wordt 
eerder gekozen voor uitbesteden, zoals in het geval van de complexe 
winstaangifte. 
De lage adoptiegraad van elektronisch berichtenverkeer is een aanwijzing dat 
weinig individuele bedrijven er op vertrouwen voordelen te kunnen realiseren 
binnen een elektronische hiërarchische relatie met overheidsorganisaties. Liever 
kiest men voor de website of een commerciële relatie met een intermediaire 
dienstverlener.  
De stijging van het percentage uitbestedingen is tevens te verklaren uit de 
metingen bij bedrijven zelf. Deze geven voor bijvoorbeeld de loonaangifte aan 
dat uitbesteden goedkoper is, het aansluit op wat ze al deden 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. Kleine bedrijven besteden vaker administratieve taken uit dan grote 
bedrijven. 
 
Toepassing van elektronisch berichtenverkeer lijkt een gerichte keuze van 
individuele bedrijven die hier daadwerkelijk voordelen mee willen en kunnen 
behalen. Beïnvloeding van de overheid van die keuze lijkt niet of nauwelijks 
effectief. In de volgende deelparagraaf worden conclusies geformuleerd ten 
aanzien van de rol die andere factoren daarbij spelen. 

12.2.3 De invloed van andere factoren 
Dit onderzoek laat zien dat innovatiespecifieke factoren en met name de mate van 
gereedheid van het individuele bedrijf van invloed zijn op de beslissing tot 
adoptie van elektronische berichtenverkeer met de overheid. De 
innovatiespecifieke factoren, innovation specific factors, zie figuur 12.2, worden 
in sterke mate bepaald door de gekozen vormgeving van elektronische 
berichtenverkeer vanuit de overheid. De mate van gereedheid van het bedrijf, 
organisational readiness, wordt bepaald door bedrijfsspecifieke karakteristieken 
zoals bedrijfsgrootte en de beschikbaarheid van middelen. 
De innovatiespecifieke factoren zijn in dit onderzoek geoperationaliseerd in 
termen van verwachte voordelen en complexiteit. Daarbij zijn de hypothesen 
geformuleerd en getoetst dat individuele bedrijven geen positieve perceptie 
hebben van elektronisch berichtenverkeer met de overheid maar dat een positieve 
perceptie van de voordelen wel een positief effect heeft op de adoptiebeslissing. 
 
Een enquête onder ruim 500 midden- en kleinbedrijven laat zien dat een grote 
groep bedrijven een positieve perceptie van elektronische berichtenverkeer met 
de overheid heeft: 40% tot 45% van de bedrijven ziet mogelijkheden voor 
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kostenbesparing, kwaliteitsverhoging en productiviteitsverbetering. Bijna de helft 
geeft aan de mogelijkheid van elektronisch berichtenverkeer niet als te complex 
te beschouwen. 
De meting beperkte zich overigens niet tot het statistiek en sociaal-fiscale domein 
maar betrof de elektronische dienstverlening van de overheid in het algemeen. 
Een derde van deze bedrijven staat negatief ten opzichte van de mogelijkheden 
van elektronisch berichtenverkeer met de overheid of beschouwt dit als te 
complex. 
Gevraagd naar het voorkeurskanaal voor de afhandeling van elektronische 
overheidsdiensten kiest echter 23% voor elektronisch berichtenverkeer en 61% 
voor websites en e-mail142. Deze cijfers kunnen een positieve vertekening in de 
richting van het complexere elektronisch berichtenverkeer geven omdat deze 
laatste vraag gesteld werd aan het deel van de bedrijven (24% van het totaal) dat 
aangaf behoefte te hebben aan (meer) elektronische overheidsdiensten. 
 
Een andere empirische studie binnen dit onderzoek laat zien dat non-adopters niet 
of nauwelijks voordelen zien van elektronisch berichtenverkeer met de overheid 
(in dat geval het CBS). Adopters daarentegen ervaren met name directe voordelen 
zoals vermindering van data entry, minder papier, meer gemak en betere 
nauwkeurigheid. Non-adopters ervaren daarbij meer nadelen dan adopters. Met 
name complexiteit en compatibiliteitsproblemen hebben de grootste invloed op de 
non-adopters. Dit komt overeen met andere wetenschappelijke studies naar 
adoptiefactoren143. Ook onderzoek in de context van berichtenverkeer met de 
overheid laat daarbij zien dat met name directe voordelen van invloed zijn op de 
adoptiebeslissing.  
 
Dit onderzoek levert onvoldoende gegevens voor een duidelijke acceptatie of 
afwijzing van de beide hypothesen. Er lijkt sprake van een overwegend positieve 
perceptie van de voordelen van elektronisch berichtenverkeer met de overheid, 
het is echter niet voldoende aannemelijk te maken dat dit ook een positief effect 
heeft op de beslissing tot adoptie.  
 
Ten aanzien van de invloed van adoptiefactoren is in dit onderzoek tevens de 
hypothese geformuleerd dat een grotere mate van gereedheid van de organisatie 
een positief effect heeft op de adoptiebeslissing van het bedrijf. Omgekeerd is 
daarbij de verwachting dat een beperkte mate van organisational readiness 
binnen deze context een negatief effect heeft op de adoptiebeslissing. De 
variabele mate van gereedheid is gemeten in termen van bedrijfsgrootte, IT-
volwassenheid en financiën, zie ook figuur 12.2. 
 
Dit onderzoek ondersteunt de hypothese dat bedrijfsgrootte een positief effect 
heeft op de adoptiebeslissing. 
De in hoofdstuk 9 beschreven empirische studie laat zien dat de bedrijven die 
elektronisch berichtenverkeer adopteerden significant groter zijn dan de non-
adopters. De groep non-adopters bestaat voor 50% uit kleinbedrijven en voor 
                                                           
142 Zie ook tabel 10.3. 
143 Zie de resultaten van desk research in hoofdstuk 7. 
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50% uit middenbedrijven met minder dan 50 medewerkers. Van de 14 bedrijven 
met minder dan 50 medewerkers zijn er 10 non-adopters. De 12 bedrijven met 
meer dan 50 medewerkers zijn alle adopters. 
De enquête onder 500 midden- en kleinbedrijven biedt een verklaring: grotere 
bedrijven zien meer mogelijkheden tot kostenreductie met behulp van 
elektronisch berichtenverkeer, kleinere bedrijven zien minder mogelijkheden. 
Daarentegen zijn kleinere bedrijven het meer eens met de stelling dat elektronisch 
berichtenverkeer voor hen te ingewikkeld is; grotere bedrijven percipiëren minder 
complexiteit. 
Ook de casestudy bij de Belastingdienst, zoals beschreven in hoofdstuk 11, laat 
deze relatie tussen bedrijfsgrootte en ervaren complexiteit zien. De individuele 
bedrijven die via toepassingen voor elektronisch berichtenverkeer aangifte doen 
en dit aangifteproces als complex ervaren, zijn allemaal kleine bedrijven met 
minder dan 20 medewerkers in dienst. 
 
De meest sterke aanwijzingen in dit onderzoek zijn gevonden voor de invloed die 
de mate van IT-volwassenheid heeft op de adoptiebeslissing. 
De in hoofdstuk 9 beschreven empirische studie laat zien dat non-adopters in 
verhouding tot andere stimulerende factoren een positieve invloed ervaren van de 
overheidsmaatregel ‘ondersteuning bij gebruik en beheer’. Een verklaring lijkt te 
liggen in het feit dat de minder IT-volwassen non-adopters het meest 
gestimuleerd worden door maatregelen die deze interne zwakten ondersteunen in 
plaats van maatregelen die bijvoorbeeld externe voor- en nadelen of financiële 
prikkels benadrukken.  
Deze lagere mate van IT-volwassenheid van non-adopters wordt ook geïllustreerd 
door het feit dat non-adopters significant vaker (geautomatiseerde) 
administratieve taken uitbesteden dan adopters. 
Ook analyseresultaten op basis van de enquête onder 500 midden- en 
kleinbedrijven bevestigen de invloed van IT-volwassenheid. Bedrijven die de 
voorkeur geven aan elektronisch berichtenverkeer boven websites of uitbesteden, 
hebben relatief meer ervaring met elektronische dienstverlening. Bedrijven met 
minder ervaring verwachten daarbij vaker dat elektronisch berichtenverkeer voor 
hen te ingewikkeld is; meer ervaren bedrijven daarentegen vinden elektronisch 
berichtenverkeer minder vaak te ingewikkeld. 
 
Analyse van de invloed van deze factoren leidt tot de conclusie dat de variabele 
organisational readiness, en daarbinnen de factor IT-volwassenheid, in dit 
onderzoek de belangrijkste verklarende factor voor het adoptiegedrag van 
individuele bedrijven is.  
Het meeste empirische bewijs wordt daarbij gevonden voor de stelling dat een 
lagere mate van IT-volwassenheid een negatieve invloed heeft op de adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Veel midden- en vooral 
kleinbedrijven kunnen een mogelijke positieve perceptie in de praktijk moeilijk in 
concrete voordelen vertalen, bijvoorbeeld door het ontbreken van 
gespecialiseerde functionarissen op ICT en administratief terrein. Deze bedrijven 
zijn daardoor niet in staat de voordelen van elektronisch berichtenverkeer, zoals 
kostenverlaging, zelfstandig te realiseren. 
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Figuur 12.4 De in het onderzoek aangetoonde relatie. 
 
De resultaten van dit onderzoek ondersteunen de conclusies die Chau (Chau, 
2001) trekt in een studie binnen de context van gegevensuitwisseling met de 
overheid: “the ability to adopt is more important than the benefits of the 
adoption”. Chau wijst daarbij op belemmerende factoren “lack of knowledge and 
skills, unsatisfactory internal IT support and non-positive attitude towards 
adoption”. 
 
In het geformuleerde theoretische onderzoeksmodel is tevens de hypothese 
geformuleerd dat organisational readiness een positieve relatie heeft met de mate 
van integratie. Daarbij is aangegeven dat hoe hoger de mate van integratie des te 
groter de impact, dat wil zeggen de feitelijke voordelen van het gebruik van 
elektronische berichtenverkeer in de praktijk. Een van de empirische studies laat 
zien dat bij 25% van de adopters sprake is van (enige mate van) integratie van 
elektronisch berichtenverkeer met andere geautomatiseerde processen. Als 
belangrijkste problemen wordt door respondenten aangegeven dat sprake is van 
comptabiliteitsproblemen of dat men over onvoldoende kennis en ervaring 
beschikt. Bij gebrek aan voldoende metingen in de praktijk kan echter over de 
validiteit van deze hypothese geen uitspraak worden gedaan. 
De mate van integratie van elektronisch berichtenverkeer binnen de 
bedrijfsprocessen en -systemen is een belangrijk element in de verklaring van de 
mate waarin administratieve lastenverlichting voor bedrijven in de praktijk wordt 
gerealiseerd. 

12.2.4 Effect op administratieve lasten van bedrijven 
Administratieve lasten voor bedrijven zijn de kosten van het berichtenverkeer met 
de overheid. Reductie van administratieve lasten leidt tot kostenbesparingen 
binnen administratieve bedrijfsprocessen zoals het verwerken, opslaan, verzenden 
en delen van gegevens. In dit onderzoek staat de reductie van kosten van het 
bericht centraal, niet de reductie van het aantal berichten. 
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Digitalisering van het berichtenverkeer is vanaf begin jaren negentig van de 
vorige eeuw onderdeel geweest van het overheidsbeleid met betrekking tot de 
verlichting van administratieve lasten voor bedrijven. De enquête onder ruim 500 
midden- en kleinbedrijven laat zien dat 7% van de bedrijven het gebruik van 
elektronische overheidsdiensten in het algemeen beschouwt als de meest 
effectieve manier van vermindering van administratieve lasten. Vereenvoudiging 
van wet- en regelgeving en meer samenwerking tussen overheidsorganisaties 
worden met respectievelijk 66% en 17% als effectievere maatregelen ingeschat. 
 
Effecten van beïnvloeding van de vormgeving. 
Met de keuze voor ondermeer een elektronische gegevensdrager, standaarden 
voor berichtenverkeer en de inrichting van poortsystemen beïnvloedt de overheid 
de vormgeving van de administratieve infrastructuur. 
Onderzoek naar en toepassing van elektronisch berichtenverkeer is lange tijd144 
opgezet vanuit een procesgerichte, informatielogistieke, benadering. De in 2003 
geïmplementeerde Overheidstransactiepoort is een voorbeeld van deze dominante 
informatielogistieke benadering en is in die zin het centrale aanlever- en 
distributiepunt waar begin jaren negentig van de vorige eeuw al voor werd 
gepleit. 
Ook voor toepassingen die na 2003 zijn geïmplementeerd, ligt een sterke nadruk 
op eerste orde effecten door de inzet van ICT. Vervanging van bestaande 
papieren berichtenstromen en vergroting van de mogelijkheden van de toepassing 
zelf staan daarbij centraal. Voor wat betreft de potentiële reductie van 
administratieve lasten gaat het dan met name om electronic communications 
effects zoals verlaging van communicatie- en transactiekosten, verhoging van de 
gegevenskwaliteit en daarmee de verhoging van de kwaliteit van de administratie. 
 
Het is overigens zeer de vraag of met deze electronic communications effects 
door de Nederlandse overheid nog veel extra voordelen zijn te behalen. De ruim 
250 meest omvangrijke berichtenstromen groter dan 10.000 berichten per jaar 
zorgden ultimo 2002 voor ruim 500 miljoen berichten per jaar. Dit stond gelijk 
aan 30% van de administratieve lasten, 5 miljard euro per jaar, en 90% van het 
totale aantal berichten. Het grootste deel van de 500 miljoen berichten, minimaal 
90%, werd en wordt anno 2007 al via een digitale gegevensdrager 
getransporteerd145. Verdere digitalisering vanuit een informatielogistieke 
benadering leidt niet tot omvangrijke extra reductie van administratieve lasten.  
Ook de casestudy uit hoofdstuk 11 laat zien dat de relatief conservatieve 
ingeschatte besparing van enkele procenten door ‘elektronisch aangeven 
ondernemers’ in de praktijk al moeilijk realiseerbaar is.  
De theoretische analyse uit hoofdstuk 3 laat bovendien zien dat de vormgever van 
dit type interorganisatie relaties het best in staat is significante opbrengsten te 
realiseren. In dit geval betreft het vooral de overheidsorganisaties zelf en/of grote 
professionele intermediaire partijen die betrokken zijn bij het berichtenverkeer. 

                                                           
144 De literatuurreview laat zien zeker tot aan 2002. 
145 In paragraaf 12.2.1 is aangegeven dat ongeveer 100 van de ruim 250 berichtenstromen een digitale 
gegevensdrager kenden. Aangezien het vooral de meest omvangrijke berichtenstromen betreft, leidt 
dit tot een aanzienlijk hoger percentage digitale berichten. 
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Vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw zijn door verschillende kabinetten 
in relatie tot elektronische gegevensaanlevering omvangrijke potentiële 
besparingen van honderden miljoenen euro’s per jaar gecommuniceerd. Deze 
tweede orde effecten zijn slechts onder specifieke condities haalbaar zoals de 
harmonisatie en rationalisatie van de gegevensuitvraag door 
overheidsorganisaties, verschuiving van taken naar de overheid, intermediaire 
partijen die besparingen realiseren en aan klanten doorgeven en 
softwareleveranciers die hun producten aanpassen zodat aansluiting op 
toepassingen binnen bedrijven mogelijk is. 
 
Effecten van uitbesteding van elektronisch berichtenverkeer. 
Veel individuele bedrijven kiezen voor uitbesteding van administratieve taken, 
waaronder het elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Een belangrijk 
argument voor uitbesteding is de verwachting dat dit goedkoper is dan zelf doen. 
De enquête onder midden- en kleinbedrijven laat zien dat bedrijven die de 
administratieve verplichtingen hebben uitbesteed, de administratieve lasten nog 
wel in geld maar minder in tijdsbeslag ervaren. Administratieve lasten vormen in 
die zin het bestaansrecht van veel intermediaire bedrijven. 
 
Deze intermediairs zijn beter dan de meeste individuele bedrijven in staat 
besparingen te realiseren door toepassing van elektronisch berichtenverkeer. Zij 
verzorgen in veel gevallen het feitelijke berichtenverkeer met de overheid, 
kunnen profiteren van schaalgroottevoordelen en van het feit dat 
gegevensverwerking in veel gevallen hun primaire proces en deskundigheid is. Er 
is echter pas sprake van administratieve lastenverlichting voor individuele 
bedrijven indien intermediaire dienstverleners deze efficiencyvoordelen aan hun 
klanten doorgeven in de vorm van bijvoorbeeld prijsverlagingen.  
In verschillende beleidsinitiatieven van de Nederlandse overheid, zoals IDEA 
(Reede, 2002) en het Nederlandse Taxonomie Project (Ministerie van Justitie, 
2006a) wordt impliciet en expliciet van de werking van dit mechanisme 
uitgegaan. 
Het is echter zeer de vraag of en in welke mate de efficiencyvoordelen werkelijk 
worden doorgeven aan individuele bedrijven. Uit een onderzoek naar de 
loonaangifte (zie ook hoofdstuk 11) blijkt dat intermediairs en individuele 
bedrijven eerder verwachten dat de dienstverlening zal verbeteren dan dat de 
kosten voor die dienstverlening zullen afnemen. 
 
Geconcludeerd kan worden dat de effecten van uitbesteding van elektronisch 
berichtenverkeer op de reductie van de administratieve lasten voor individuele 
bedrijven onduidelijk zijn en moeilijk beïnvloedbaar. 
Reductie van administratieve lasten door de overheid vraagt om het doorbreken 
van de intermediaire paradox: intermediaire dienstverleners leven van de 
administratieve lasten en zijn tegelijkertijd onmisbare schakels bij de reductie 
ervan. Met de reductie van administratieve lasten snijden zij in eigen vlees. 
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Effecten van beïnvloeding van het gebruik van elektronisch berichtenverkeer 
De voorgespiegelde administratieve lastenverlichting is een veel gehanteerd 
argument in de strategie van overheidsorganisaties om bedrijven tot gebruik van 
elektronisch berichtenverkeer te verleiden. Integratie met de interne 
geautomatiseerde informatiesystemen binnen de bedrijven is daarbij echter een 
belangrijke voorwaarde om handmatige taken te kunnen verminderen en daarmee 
kostenvoordelen te realiseren, het zogenaamde electronic integration effect. 
Het handmatig overnemen van gegevens van het ene systeem in het andere levert 
bijvoorbeeld nauwelijks tijdsbesparing op ten opzichte van het gebruik van een 
papieren formulier, zo laat onder meer de empirische studie uit hoofdstuk 9 zien. 
Bij het toerekenen van reducties aan het handmatig invullen van elektronische 
formulieren via websites is dezelfde voorzichtigheid geboden. Hergebruik van 
gegevens is in die reductieberekeningen vaak een aanname die in de praktijk 
zelden of nooit is gerealiseerd. 
 
Dit onderzoek laat zien dat vrijwillige adoptie van elektronisch berichtenverkeer 
voor veel bedrijven geen voor de hand liggende keuze is. Vooral kleinere 
bedrijven hebben moeite potentiële besparingen daadwerkelijk te realiseren; de 
hoge investeringen en te grote complexiteit verhinderen integratie. Zo laat de 
cijfermatige analyse in hoofdstuk 9 een mogelijke administratieve 
lastenverlichting zien van ongeveer een uur per jaar. Ongeveer 20% van de 
bedrijven die op elektronische wijze de statistiekgegevens aanlevert, doet dit door 
middel van een (geïntegreerd) commercieel softwarepakket. De survey geeft een 
eerste indicatie dat van de overige 80% van de bedrijven in maximaal een kwart 
van de gevallen sprake is van beperkte integratie. 
 
Bij gedwongen elektronische gegevensuitwisseling met de overheid, zoals in het 
geval van de belastingaangiften voor bedrijven, kiezen veel bedrijven voor 
uitbesteding of het gebruik van websites. Deze opties leiden zoals hiervoor is 
aangegeven zelden tot feitelijke administratieve lastenverlichting voor individuele 
bedrijven. 
Daarbij komt dat de analyse in hoofdstuk 3 laat zien dat daar waar sprake is van 
dwang binnen een ongelijkwaardige, hiërarchische relatie het voor individuele 
bedrijven moeilijk is voordelen te realiseren, mede omdat dit zelden leidt tot 
geïntegreerde oplossingen. Integratie wordt over het algemeen gerealiseerd 
binnen lange termijn relaties gebaseerd op vertrouwen en wederzijdse belangen. 
Dwang vanuit de overheid lijkt daarmee de potentiële administratieve 
lastenverlichting eerder verder weg dan dichterbij te brengen. 
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Samenvattend is binnen de context van dit onderzoek de conclusie dat 
beïnvloeding van vormgeving en gebruik van de administratieve infrastructuur 
niet zonder meer leidt tot generieke (macro) inboekbare administratieve 
lastenverlichting voor individuele bedrijven, maar dat dit slechts in specifieke 
(micro) situaties tot kostenvoordelen leidt. Dit wordt veroorzaakt door het feit 
dat: 

� de gekozen ICT-vormgeving in de praktijk vaak leidt tot eerste orde 
effecten; 

� individuele bedrijven relatief weinig kiezen voor de adoptie en integratie 
van elektronisch berichtenverkeer; 

� regulering van elektronische gegevensuitwisseling een averechts effect 
heeft op het gedrag van individuele bedrijven ten aanzien van adoptie en 
integratie van toepassingen voor elektronisch berichtenverkeer; 

� alternatieven als uitbesteding en gebruik van websites in de praktijk geen 
of minder administratieve lastenverlichting opleveren dan theoretisch 
mogelijk. 

 
Regulering van de elektronische wijze van berichtenuitwisseling leidt 
daarentegen onmiskenbaar tot voordelen aan de kant van de overheid. 

12.3 Reflectie 
De doelstelling van het onderzoek is theorievorming ten behoeve van de analyse 
van effecten van overheidsbeleid en wet- en regelgeving in het kader van de inzet 
van ICT bij administratieve lastenverlichting voor bedrijven. In deze paragraaf 
wordt gereflecteerd op de mate waarin de onderzoeksdoelstelling is gehaald, in 
het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van de 
resultaten. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de onderzoeksaanpak en 
theorievorming, de bruikbaarheid van het ontwikkelde instrument, het realiseren 
van merkbare effecten bij de reductie van regeldruk voor bedrijven en tot slot op 
implicaties voor de ontwikkeling van de elektronische overheid. 

12.3.1 Onderzoeksaanpak en theorievorming 
In dit onderzoek is het fenomeen van de administratieve infrastructuur voor 
berichtenuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid bestudeerd. Nog niet 
eerder is dit onderzoeksobject bestudeerd vanuit de in deze studie gehanteerde 
multidisciplinaire onderzoeksoptiek. Voor de beantwoording van de 
onderzoeksvraag was nieuwe kennis nodig met betrekking tot effecten van 
beïnvloeding door de overheid op het keuzegedrag van bedrijven, de rol van 
elektronisch berichtenverkeer binnen de zich ontwikkelende elektronische 
overheid en de relatie met (de reductie van) administratieve lasten. Bij de 
ontwikkeling van de onderzoeksoptiek is dan ook gekozen voor een synthese van 
bestuurskundige, juridische, bedrijfs(gedrags)kundige en informatiekundige 
concepten en modellen. 
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Een tweede wetenschappelijk relevante bijdrage van de gekozen onderzoeksaan-
pak is de brede empirische fundering van het onderzoek. De nadruk ligt daarbij 
op het gedrag van bedrijven in de praktijk, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
recent bestuurskundig onderzoek dat vanuit het perspectief van de wetgever is 
uitgevoerd. Zo is het onderzoeksmodel niet alleen gebaseerd op een synthese van 
theoretische concepten maar ook op de analyse van de Nederlandse situatie. Het 
resulterende onderzoeksmodel is vervolgens gehanteerd binnen drie afzonderlijke 
empirische studies. Deze studies zijn binnen drie verschillende populaties 
uitgevoerd, op verschillende momenten in de tijd. De onderzoekselementen zijn 
in alle drie de gevallen individuele midden- en kleinbedrijven. De keuze voor de 
drie uitgevoerde studies beantwoordt het pleidooi van Elgarah (Elgarah, 2005) 
voor een combinatie van (generaliseerbare) surveys met (longitudinale) 
casestudies om zodoende een completer en rijker inzicht te krijgen in het karakter 
en de impact van elektronisch berichtenverkeer. 
 
Dit onderzoek is het best te typeren als theorievormend onderzoek. De interactie 
tussen het theoretische en praktische onderzoeksperspectief is een voorbeeld van 
een synthetische onderzoeksbenadering waarbij meerdere lenzen worden 
gehanteerd. 
Verschillende zaken die in de praktijk zijn waargenomen, worden met elkaar en 
met theoretische uitgangspunten vergeleken, om na te gaan vanuit welke 
mechanisme de overeenkomsten en verschillen zijn te verklaren. 
In de breedte van het onderzoek schuilt ook de beperking. Deze beperkingen 
hebben betrekking op de kwaliteit van het onderzoeksmodel, de diepgang van de 
hypothesetoetsing en de generaliseerbaarheid van de resultaten. 
 
Het onderzoeksmodel 
Centraal in het onderzoeksmodel staat de adoptiebeslissing van een individueel 
bedrijf. De adoptiebeslissing is binnen het model gerelateerd aan adoptiefactoren, 
fasen uit het adoptieproces en aan resultaten van de adoptiebeslissing. Toepassing 
van het model binnen de diverse empirische studies leidt tot een aantal reflecties. 
 
De factoren en adoptieresultaten blijken in de praktijk een goed bruikbare 
modellering voor zowel de vertaling naar de vragenlijst van de survey als voor 
interpretatiebasis en referentiekader binnen de casestudy. De operationalisering 
ten behoeve van de survey bleek niet voor alle variabelen van goede kwaliteit. De 
variabelen adoptiebeslissing, voordelen en regulatie behoeven een betere 
uitwerking. De adoptiebeslissing zal in een volgende versie eenvoudiger en 
eenduidiger meetbaar moeten worden gemaakt. Voorts is de variabele ‘voordelen’ 
onvoldoende onafhankelijk van de overige variabelen geoperationaliseerd. Dit 
geldt ook voor het onderliggende theoretische model (Chwelos et al., 2001); iets 
waar Chwelos et al. niet op wijzen.  
Uitbesteding is in de huidige versie van model als adoptieresultaat gemodelleerd. 
De empirische studies laten zien dat de mate van uitbesteden ook de 
adoptiebeslissing kan beïnvloeden. Zo kan uitbesteden leiden tot meer 
uitbesteden. De mate van uitbesteding kan als  organisatiespecifieke factor aan 
het model worden toegevoegd. 
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De rol van de adoptiefasen is in het onderzoek het minst uit de verf gekomen. De 
onderzoeksresultaten laten zien dat er een discrepantie bestaat tussen de 
aanzienlijk positieve perceptie en de lage adoptiegraad van elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid. Als verklaring wordt daarbij gewezen op de 
matige gereedheid van veel bedrijven. Gebruik van een meer gedetailleerde 
fasering kan meer inzicht geven in deze discrepantie en antwoord geven op 
bijvoorbeeld vragen als: ”op welk type informatie is de positieve perceptie van 
veel bedrijven gebaseerd?”, en “via welke kanalen bereikt deze informatie hen?”.  
Ten aanzien van de rol van de variabele integratie beperkt dit onderzoek zich tot 
vooral kwalitatieve uitspraken. Zowel een matige operationalisering als een 
gebrek aan metingen zijn hier de oorzaak van. Met name de relatie met 
administratieve lastenverlichting maakt deze variabele interessant. Het 
integratiegedrag van bedrijven geeft inzicht in de mate waarin na het besluit tot 
adoptie binnen het bedrijf daadwerkelijk lastenverlichting wordt gerealiseerd. 
Daarbij kunnen ook factoren als bruikbaarheid en gebruiksgemak een rol spelen. 
Hiervoor is meer onderzoek binnen bedrijven zelf nodig. 
 
De empirische studies bieden ook handvatten voor uitbreidingen op het model. Zo 
is gewezen op de rol van softwareleveranciers bij het doorbreken van de vicieuze 
adoptiecirkel. In een volgende versie van het model kan dit als omgevingsfactor 
worden uitgewerkt. 
Vertrouwen in de overheid is geen onderdeel van het onderzoeksmodel. 
Vertrouwen is voor bedrijven een belangrijke voorwaarde voor het aangaan van 
interorganisatie relaties in het algemeen en die van elektronisch berichtenverkeer 
in het bijzonder. Vertrouwen lijkt daarmee een belangrijke voorwaarde voor de 
realisatie van voordelen, zoals administratieve lastenverlichting. Uitwerking en 
operationalisering van deze variabele zijn complex. Een degelijke uitwerking 
moet bijvoorbeeld ingaan op het onderscheid tussen de overheid als wetgever en 
uitvoerder en die van handhaver en dienstverlener. Een praktische illustratie in dit 
kader is de introductie van vaste verandermomenten (VVM) waarop wijzigingen 
in  wet- en regel van kracht worden. Dit biedt bedrijven en hun dienstverleners 
een duidelijk tijdskader voor het doorvoeren van bijvoorbeeld  interne 
systeemwijzingen. Vertrouwen kan in dat licht kunnen worden 
geoperationaliseerd in termen van ‘tijdige beschrijving en bevriezing van de 
wijzigingen’ en ‘aantal malen dat wordt afgeweken van een VVM’. 
Op een aantal punten binnen het onderzoek is gewezen op de mogelijke impact 
van nieuwe generaties ICT-standaarden en –toepassingen op de administratieve 
infrastructuur tussen bedrijven en overheidsorganisaties. In de huidige versie van 
het model is geabstraheerd van technologiespecifieke aspecten. Een volgende 
versie zou geschikt kunnen worden gemaakt voor meting van een mogelijke 
impact. Onderliggende modellen uit de theoretische analyse bieden handvatten 
om deze technologische aspecten te modelleren. Ook kan daarbij gebruik worden 
gemaakt van de aanpak en resultaten van het veldonderzoek uit hoofdstuk 6. 
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Formulering en toetsing van hypothesen 
Binnen het theoretische onderzoeksmodel zijn eerste hypothesen geformuleerd 
ten aanzien van de invloed van factoren op de beslissing tot adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer met de overheid. Het onderzoek biedt evaluatieve 
kennis ten aanzien van de bruikbaarheid van deze geformuleerde theorie. 
Er heeft een elementaire toetsing van de hypothesen plaatsgevonden. De 
uitgevoerde survey geeft de meest scherpe top down operationalisering van het 
model. De beperkte hoeveelheid data maakt het in dat geval echter niet mogelijk 
voor alle relaties statistisch gefundeerde conclusies te trekken. In de twee andere 
empirische studies is de toetsing veeleer gebaseerd op een bottom-up 
operationalisering en vergelijking van theoretische en empirische verbanden 
onderbouwd met kwantitatieve analyses. 
Overigens levert de mogelijkheid van triangulatie wel vergroting van de validiteit 
van de conclusies. Triangulatie is mogelijk omdat in de kern binnen alle drie de 
empirische onderzoeken metingen worden verricht aan het specifieke 
onderzoeksobject elektronisch berichtenverkeer en de beslissing tot adoptie. De 
onderdelen van het onderzoeksmodel worden, op de variabele integratie na, in 
twee of meer studies geoperationaliseerd. Op een aantal onderdelen ondersteunen 
de resultaten elkaar of vullen ze elkaar aan, zoals in de voorgaande paragraaf is 
beschreven. 
Voor wat betreft de bijdrage aan de theorievorming op dit onderzoeksterrein, de 
hoofddoelstelling van dit onderzoek, is deze aanpak waardevol. De 
geformuleerde hypothesen gaven richting aan het empirische onderzoek. 
Anderzijds is het onderzoek zo opgezet dat ruimte bleef voor observaties met 
betrekking tot bijvoorbeeld de rol van intermediairs. Fundamentele 
hypothesetoetsing vraagt echter om een omvangrijkere verzameling data en een 
aanpak toegesneden op statistisch onderzoek. Het in dit onderzoek ontwikkelde 
onderzoeksmodel, de gehanteerde operationalisering en de onderzoeksresultaten 
vormen daarvoor een goed vertrekpunt.  
Op basis van de conclusies zoals geformuleerd in de voorgaande paragraaf, 
kunnen daarbij de volgende hypothesen worden gehanteerd: 

� overheidsdruk heeft geen relatie met de beslissing tot adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer met de overheid; 

� een positieve perceptie van de voordelen van elektronisch berichten-
verkeer met de overheid is geen voldoende voorwaarde voor adoptie; 

� een lagere mate van IT-volwassenheid heeft een negatieve invloed op de 
adoptie van elektronisch berichtenverkeer met de overheid.  

 
Brede bruikbaarheid onderzoeksresultaten 
Naast het brede veldonderzoek in hoofdstuk 6 en de enquête onder ruim 500 
MKB-ers, zijn binnen dit onderzoek empirische analyses uitgevoerd met 
betrekking tot een specifieke toepassing, CBS-IRIS, en een specifieke 
overheidsorganisatie, de Belastingdienst. Bij de beleidsvorming ten aanzien van 
ICT en administratieve lastenverlichting vanaf de jaren negentig van de vorige 
eeuw hebben statistiek en het sociaal-fiscale domein ook veel nadruk gekregen. 
Er is een aantal redenen aan te geven op basis waarvan verondersteld mag worden 
dat de resultaten van dit onderzoek niet tot deze context beperkt blijven.  
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Het onderzoeksmodel is gebaseerd op wetenschappelijke modellen die met name 
ontwikkeld en gebruikt zijn binnen de context van handelsverkeer tussen 
bedrijven. Zo komt Chau (Chau, 2001) tot vergelijkbare conclusies op basis van 
een studie van berichtenverkeer met de overheid in het logistieke domein. 
Daarnaast geldt dat de empirische studie bij het CBS handelsstatistieken betreft 
en de survey is uitgevoerd bij bedrijven die in- en/of exporteren. De grootschalige 
enquête had een goede spreiding over de verschillende bedrijfstaken. 
Vervolgonderzoek in andere domeinen zal meer duidelijkheid moeten geven. Met 
name de invloed van toenemende overheidsdruk is daarbij een relatief 
onontgonnen terrein. Daarbij biedt de Douane bijvoorbeeld interessant 
studiemateriaal. In dat geval lijkt het dat toenemende overheidsdruk in de vorm 
van een vergunningenstelsel de adoptie van elektronisch berichtenverkeer wel 
heeft bespoedigd. Te onderzoeken verklaringen liggen daarbij in de positie van 
intermediaire partijen en in de invloed van de verlichting van het inspectieregime 
na de vergunningverlening. 
 
Naast de bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten ten aanzien van andere 
berichtenstromen, speelt ook de vraag naar de bruikbaarheid van het 
onderzoeksmodel als instrument binnen een ‘integraal afwegingskader’ voor 
ontwerp en evaluatie van effecten van beleid en regelgeving. 

12.3.2 Bruikbaarheid van het ontwikkelde instrumentarium 
Zoals in het eerste hoofdstuk is aangegeven, ontwikkelt het kabinet Balkenende 
IV praktische instrumenten om ICT-gerelateerde voorstellen voor de 
vermindering van de regeldruk beter te kunnen beoordelen en de realisatie van de 
beoogde resultaten te waarborgen. Dit als onderdeel van een nieuw integraal 
afwegingskader waarbij effectiviteit en uitvoerbaarheid van beleid en regelgeving 
centraal staan. 
Dit onderzoek biedt een eerste versie van een instrument voor de analyse van 
effecten van ICT-gerelateerde reductievoorstellen, gefundeerd in de 
bedrijfs(gedrag)kunde. De vraag is daarbij hoe bruikbaar dit instrument is als 
methodisch handvat voor ontwerp en evaluatie van beleid en regelgeving. 
 
Meten is weten 
De behoefte van het kabinet aan nieuw aanvullend instrumentarium voor de 
beoordeling van de effectiviteit van ICT-gerelateerde voorstellen is verklaarbaar. 
Tijdens de eerste reductiecampagne 2003-2006 heeft het gebruik en de 
doorontwikkeling van het meetinstrument Mistral en het daaraan gerelateerde 
Standaardkostenmodel centraal gestaan. Dit is van groot belang geweest voor 
onder andere de bewustwording van de ernst van de problematiek, de politieke 
agendering en de kwantificering van reductieplannen. 
Het primaire doel van het instrument is de meting van de administratieve lasten 
vanuit een bestuurskundig perspectief waarbij meting vanuit de kant van de 
wetgeving centraal staat. De variëteit in nalevingsgedrag van bedrijven wordt 
daarbij rekenkundig geneutraliseerd. Basis daarbij is de aanname dat alle 
informatieverplichtingen door ondernemers worden nageleefd op een redelijk 
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efficiënte wijze. Op basis van metingen in de praktijk wordt de ’typical firm’ 
daarbij als meetconstruct gedefinieerd. 
De uitgevoerde metingen vormen de basis voor rapportage aan de Tweede Kamer 
over de aard en omvang van de reductieplannen en over de voortgang ervan. Dit 
legt grote nadruk op de ‘bestuurskundige waarheid’ van de reductievoorstellen in 
termen van het statische standaardkostenmodel. 
 
Met ICT-gerelateerde reductievoorstellen beïnvloedt de overheid de 
administratieve infrastructuur voor berichtenverkeer. De introductie van ICT-
innovaties bijvoorbeeld, stelt bedrijven voor de keuze deze al of niet te adopteren 
en zorgt daarmee voor dynamiek. Deze administratieve infrastructuur is volgens 
Nijsen (Nijsen, 2003) een grijs gebied waarbinnen niet altijd duidelijk is of de 
ondernemer keuzevrijheid heeft en in welke mate. Het is dit grijze gebied dat met 
dit onderzoek nader wordt ingekleurd. Beoordeling van de effecten van het 
gedrag van bedrijven vraagt daarbij om inzicht in de ‘bedrijfskundige waarheid’ 
van reductievoorstellen, geredeneerd vanuit een bedrijfs(gedrag)kundige kijk op 
ICT-innovaties. 
 
Het onderzoeksmodel is ontwikkeld vanuit de optiek van de adoptie van 
technologische interorganisatie innovaties door bedrijven. De empirische analyses 
kunnen worden beschouwd als een niet eerder uitgevoerde bruikbaarheidstoets 
binnen de context van de overheid. Elektronisch berichtenverkeer met de 
overheid is daarbij gedefinieerd als een ICT-innovatie. De huidige versie van het 
model is eenvoudig aanpasbaar voor analyses binnen de bredere context van de 
adoptie van technologische innovaties. Het huidige model is te beschouwen als 
een specialisatie van het in hoofdstuk 7 beschreven algemenere adoptiemodel 
voor technologische innovaties in organisaties. De variabele IT-volwassenheid 
zou in dat geval moeten worden veralgemeniseerd naar bijvoorbeeld de mate van 
technologische volwassenheid. 
 
Binnen deze studie is het onderzoeksmodel gebruikt als ex-post instrument voor 
de verklaring van adoptiegedrag van bedrijven achteraf. Zoals hiervoor 
aangegeven is het instrument goed operationaliseerbaar en zijn er aanbevelingen 
gedaan voor aanvullingen. Met die uitbreiding is het instrument bruikbaar voor de 
analyse van het adoptiegedrag van bedrijven ten aanzien van andere ICT-
vernieuwingen van overheidsorganisaties. De vernieuwingen moeten wel 
betrekking hebben op de administratieve infrastructuur tussen bedrijven en 
overheidsorganisaties. Voorbeelden zijn de introductie van XBRL, elektronisch 
factureren aan de overheid, de digitale uitwisseling van ruimtelijke plannen en de 
omgevingsvergunning.  
Effecten van het gedrag kunnen worden bepaald aan de hand van de feitelijke 
adoptie en integratie van de toepassingen, de adoptie van alternatieven of de 
keuze voor uitbesteding. Verklaringen voor het gedrag van bedrijven kunnen 
worden gevonden in de karakteristieken van de innovatie zelf, de eigenschappen 
van de bedrijven en de invloed van externe factoren waaronder de door de 
overheid zelf uitgeoefende druk. 
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Het model is ook als onderdeel van een ex-ante toets bruikbaar. Toepassing 
maakt vooraf inzichtelijk welke gedragsalternatieven mogelijk zijn, waar 
individuele bedrijven de voorkeur aan geven en welke factoren daarop van 
invloed zijn. Dit laatste geeft tevens een indicatie van de 
beïnvloedingsmogelijkheden van de overheid. Indien voor elk van de 
gedragsalternatieven bijvoorbeeld specifieke reductiescenario’s beschikbaar zijn, 
is met meer zekerheid en met meer detail vooraf aan te geven wat het te 
verwachten reductiepotentieel is en of beïnvloeding vanuit de overheid effectief 
zal zijn.  

12.3.3 Merkbare effecten van overheidsbeleid voor bedrijven 
Dit onderzoek illustreert aan de hand van casuïstiek rond het thema ‘ICT en 
administratieve lastenverlichting’ de spanning die er bestaat tussen elkaar 
beconcurrerende rationaliteiten van overheidsbeleid. 
Verschillende kabinetten hebben vanaf eind jaren negentig van de vorige eeuw 
potentiële administratieve lastenverlichting door de inzet van ICT van honderden 
miljoenen euro’s per jaar gecommuniceerd. De politieke wenselijkheid van 
administratieve lastenverlichting voor bedrijven, vertaald in een ‘bestuurskundige 
waarheid’ contrasteert echter met de ‘bedrijfskundige waarheid’, gemeten in 
termen van bedrijfs(gedrag)modellen. Het macro administratieve lastenbeleid 
gaat in dat geval voorbij aan de microafwegingen op het niveau van de 
individuele onderneming. 
De politieke wens om op korte termijn door inzet van ICT omvangrijke 
besparingen in te boeken, verhoudt zich niet met de complexiteit van de daaraan 
voorafgaande veranderingen. Zo wordt bijvoorbeeld vanuit de uitvoering bij 
aanvang van de reductiecampagne aangegeven dat investeringen, zowel bij 
bedrijven als bij de overheid, voor de baat uitgaan en dat dit in eerste instantie 
eerder tot lastenstijging dan tot lastenverlichting zal leiden. 
 
Daarnaast geldt dat het effect van regulering van elektronische 
gegevensaanlevering vooral efficiencyverbetering aan de kant van de overheid 
betekent in plaats van lastenverlichting bij individuele bedrijven. 
Onderzoeksresultaten wijzen erop dat in de onderzochte gevallen toenemende 
overheidsdruk niet of nauwelijks invloed heeft op de beslissing tot adoptie van 
elektronisch berichtenverkeer met de overheid. 
De wettelijke verplichtstelling van elektronische gegevensaanlevering versterkt 
daarbij de bestaande intermediaire paradox. Dankzij de groeiende uitbesteding 
verstevigt de positie van intermediairs en verkleint de overheid haar 
mogelijkheden tot directe beïnvloeding van de informatielogistiek en de daarmee 
gerelateerde hoogte van de administratieve lasten.  
Het zijn deze onbedoelde effecten in de uitvoering die in een goede ex-ante toets 
naar voren zouden moeten komen. Wat in dat geval de vraag zou moeten 
oproepen of regulering het meest geëigende beleidsinstrument is en of 
administratieve lastenverlichting daarbij een legitiem argument is. 
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In hoofdstuk 2 is een informatiekundige uitwerking gegeven van 
aangrijpingspunten voor de reductie van administratieve lasten. Naast de 
gegevenslogistiek bieden de organisatie van de toezichtrelatie, harmonisering van 
gegevensdefinities en hergebruik van gegevens mogelijkheden tot reductie van 
administratieve lasten voor bedrijven.  
Vanuit het perspectief van de gegevenslogistiek roepen voorbeelden uit het 
buitenland de vraag op of het doorbreken van de intermediaire paradox niet 
vraagt om een meer paradoxale strategie van de overheid zelf, bijvoorbeeld onder 
het motto: ‘de vervuiler betaalt’. Zo maken overheidsorganisaties in Finland 
sinds 1996 gebruik van commerciële intermediaire hubs voor het inwinnen van 
gegevens bij bedrijven. De overheidsorganisaties betalen de hubs voor hun 
diensten die voor bedrijven nagenoeg gratis zijn. Op deze manier wordt een deel 
van de administratieve lasten naar de overheid teruggeleid en betaalt ze de 
Heerendiensten die ze zelf oplegt. Periodieke aanbesteding van de intermediaire 
diensten zorgt ervoor dat intermediairs efficiencyvoordelen via prijsconcurrentie 
teruggeven: marktwerking als instrument voor administratieve lastenverlichting. 
 
Tevens is er in hoofdstuk 2 op gewezen dat de activiteitgerichte wijze van de 
meting van administratieve lasten weinig aanknopingspunten biedt voor een meer 
gegevensgerichte reductieaanpak. Ook het in dit onderzoek ontwikkelde 
instrument biedt daarvoor geen handvatten. Een gegevensgerichte aanpak is 
echter in potentie zeer effectief, maar tegelijkertijd zeer complex. In hoofdstuk 5 
is aangegeven dat een van de kernelementen uit het advies van de Commissie 
Slechte, het Internet-groeimodel, gericht was op overheidsbrede 
gegevensharmonisatie. Het advies om het onafhankelijke college Actal daarin een 
centrale sturende rol te geven, is niet opgevolgd146. 
Vanaf 2005 ontstaan verschillende initiatieven op dit terrein. Het Nederlandse 
Taxonomie Project vormt met de ontwikkeling van de XBRL-taxonomie de 
voorhoede waar het gaat om harmonisatie van gegevensdefinities over 
overheidsorganisaties heen. Andere voorbeelden betreffen de aanzet tot een 
gegevenswoordenboek vanuit Actal en projecten rond het Standaardisatieforum. 
Stroomlijning van basisgegevens en het opzetten van landelijke basisregistraties 
betreft slechts een deel van deze gegevens. 
Het verdient aanbeveling om vanuit de overheid op dit terrein meer centrale regie 
te organiseren, met als belangrijke elementen advisering in het wetgevingsproces 
over mogelijkheden van hergebruik van gegevens(definities), het beheer van 
gegevensdefinities en de ontwikkeling van aanvullend meetinstrumentarium voor 
kwantificering van de rol van gegevens binnen de (reductie van) administratieve 
lasten. De ICTAL Landkaart geeft voorbeelden van nieuwe 
analysemogelijkheden die ontstaan door het gebruik van een gegevensgerichte 
benadering. Een overheidsbrede gegevensbeheer organisatie147 zou deze taken 
kunnen uitvoeren. 
 

                                                           
146 Aandacht vestigen op aantal, frequentie, herkomst en harmonisatie van de bij de bedrijven 
uitgevraagde gegevens vormt wel onderdeel van de toetsing en advisering van Actal. 
147 Niet toevalligerwijs af te korten als GBO. 
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12.3.4 De ontwikkeling van de elektronische overheid 
Elektronisch berichtenverkeer met de overheid is berichtenverkeer met de 
elektronische overheid. Theorievorming ten behoeve van de analyse van effecten 
van overheidsbeleid en wet- en regelgeving in het kader van de inzet van ICT bij 
administratieve lastenverlichting kan dan ook niet los worden bezien van de 
ontwikkeling van de elektronische overheid. 
 
De ontwikkeling van de elektronische overheid lijkt vooral te worden gedreven 
vanuit een positivistische insteek die er vanuit gaat dat burgers en bedrijven zitten 
te wachten op de elektronische overheid. Deze wordt daarbij, in navolging van e-
business ontwikkelingen,  veelal als een klantvriendelijke dienstverlener 
gepresenteerd. 
Dit onderzoek laat op meerdere onderdelen zien dat in lang niet alle gevallen 
bedrijven zitten te wachten op een relatie met deze elektronische overheid. In 
2005 geeft bijvoorbeeld ‘slechts’ 24% van de geënquêteerde bedrijven aan 
behoefte te hebben aan (meer) elektronische overheidsdiensten. Nagenoeg al het 
berichtenverkeer vindt plaats in het kader van handhavingsprocessen waarbij 
digitalisering de controlemogelijkheden van de overheid en daarmee de ‘pakkans’ 
vergroot. Daarnaast speelt bij regulering van onderdelen van de elektronische 
overheid, zoals verplichte elektronische gegevensaanlevering, het eigen 
overheidsbelang een grote, zo niet de grootste, rol. Door de jaren heen 
terugkerende geluiden dat bedrijven positief staan ten opzichte van een inrichting 
van het berichtenverkeer waarbij overheidsorganisaties rechtstreeks gegevens uit 
de bedrijfsadministratie halen, moeten in dat licht dan ook met een korreltje zout 
worden genomen. Als er al sprake zou zijn van een positieve perceptie bij 
bedrijven dan is de  feitelijke adoptie niet zo maar gerealiseerd, zo laat dit 
onderzoek zien. 
 
Ook de bijdrage van ICT aan de reductie van administratieve lasten is veelal 
vanuit een positivistische insteek beschreven. Door de jaren heen ontstaat telkens 
opnieuw de hoop dat een nieuwe generatie technologische vernieuwingen ons van 
het probleem van de administratieve lasten zal verlossen: het ter beschikking 
stellen van softwarepakketten voor het voeren van de loonadministratie in de 
jaren tachtig, ‘edificatie’ en een centraal aanleverpunt in de jaren negentig en het 
Internet-groeimodel met een website met formulieren tijdens de Internet-hype. 
De problematiek van administratieve lasten is daarbij op gezette tijden 
gereduceerd tot een vraagstuk van efficiënte informatielogistiek tussen overheid 
en bedrijfsleven (Van Dijk & Snellen, 2001). Ook in het huidige tijdsgewricht ligt 
dit gevaar van de technologische vlucht naar voren op de loer. De inzet van ICT-
vernieuwingen als XML, XBRL, webservices en procesinfrastructuren leiden dan 
slechts tot eerste orde effecten. Dit terwijl juist deze nieuwe generatie 
vernieuwingen zeer goed bruikbaar is voor het realiseren van tweede orde 
effecten door ‘eenmalige aanlevering, meervoudig gebruik’, interactieve wijzen 
van gegevensuitwisseling, de verplaatsing van processen naar de overheid en het 
omkeren van processen door hergebruik van gegevens die al beschikbaar zijn 
binnen de overheid. 
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Rol van intermediairs 
Intermediaire dienstverleners spelen een grote rol in het elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid. Anders dan bijvoorbeeld in Scandinavische 
landen is in Nederland weinig aandacht geweest voor de rol en positie van deze 
intermediairs bij de ontwikkeling van de elektronische overheid. Er is daarbij 
onvoldoende oog voor de unieke brugfunctie die deze dienstverleners innemen 
tussen de diversiteit aan overheidsinstanties enerzijds en bedrijven anderzijds.  
De introductie van elektronische belastingaangifte heeft bijvoorbeeld nieuwe 
toetreders op de markt van intermediaire diensten tot gevolg gehad. Deze nieuwe 
marktpartijen, veelal application service providers, leveren naast 
transportdiensten met betrekking tot de elektronische aangifte ook allerlei nieuwe 
vormen van administratieve en fiscale diensten. Deze marktwerking staat nog 
maar aan het begin. 
Hiervoor is al aangegeven welke rol intermediairs zouden kunnen spelen bij de 
verlaging van administratieve lasten. 
 
Intermediaire dienstverleners zijn in potentie belangrijke partners bij de 
ontwikkeling van de elektronische overheid148. Professionele intermediairs zijn 
beter dan individuele bedrijven in staat om voordelen te behalen binnen 
hiërarchische relaties met een overheidsorganisaties. Het feit dat de introductie 
van elektronisch berichtenverkeer deze relatie bestendigt en verstevigt is daarbij 
minder bezwaarlijk. Een lange termijn relatie maakt investeringen eenvoudiger 
rendabel. Concurrentie tussen dienstverleners biedt individuele bedrijven 
keuzemogelijkheden. 
Overigens vormt de verdergaande digitalisering van de relatie met 
overheidsorganisaties voor veel kleinere intermediaire organisaties een 
bedreiging. Net als dit voor veel kleinere individuele bedrijven geldt, belemmert 
een matige IT-volwassenheid hen bij het boeken van efficiencyvoordelen. Een 
langdurige prijsconcurrentie zal in dat geval leiden tot een shake out onder 
traditionele bedrijfjes. Dit is een mogelijk onbedoeld effect van de 
voortschrijdende overheidsautomatisering, maar heeft in dat geval wel een 
indirect gevolg op de hoogte van de administratieve lasten.  
Visievorming op de rol van intermediaire dienstverleners moet meer onderdeel 
gaan uitmaken van het ICT beleid van de Nederlandse rijksoverheid gericht op 
het midden- en kleinbedrijf en dat van uitvoeringsorganisaties. Zo zouden om te 
beginnen intermediairs binnen een te ontwikkelen ‘meer kanalen strategie’ (multi 
channeling) bijvoorbeeld als een afzonderlijk kanaal voor overheidsdiensten 
kunnen worden gepositioneerd. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
148 Het zou zelfs mogelijk zijn dat de overheid de dienstverlening aan deze commerciële partijen 
overlaat, een ontwikkeling waar ook onderzoeksbureau Gartner in een toekomstverkenning op duidt 
(Digitaal Bestuur, 2007). 
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Segmentatie van bedrijven 
Dit onderzoek laat zien dat lang niet alle bedrijven in staat zijn tot elektronisch 
berichtenverkeer met de overheid. Kleine bedrijven hebben bijvoorbeeld 
significant minder vaak behoefte aan elektronische overheidsdiensten dan grote 
bedrijven en besteden vaker administratief werk uit. Bedrijven die reeds 
uitbesteedden zijn daarbij eerder geneigd meer uit te besteden onder invloed van 
de beschikbaarheid van elektronische overheidsdienstverlening dan de bedrijven 
die niet uitbesteedden. 
 
Anderzijds laat het onderzoek op verschillende onderdelen zien dat gebruik van 
elektronische overheidsdiensten de vraag naar dit soort diensten stimuleert.  
Zo hebben bedrijven die elektronische dienstverlening als bijdrage aan de 
vermindering van administratieve lasten ervaren vaker dan andere bedrijven 
behoefte aan (meer) elektronische overheidsdiensten. Elektronisch 
berichtenverkeer wordt daarbij in sterkere mate toegepast door grotere bedrijven 
(met meer dan 50 medewerkers), die na een uitgekristalliseerd 
veranderingsproces vanuit de eigen geautomatiseerde bedrijfsadministratie ook 
elektronische belastingaangiften doen. 
Studies van de Belastingdienst laten zien dat naar mate intermediairs ervaring 
hebben opgedaan met de elektronische aangifte de bereidheid sterk toe neemt dit 
wederom zo te doen; eenmaal over de drempel neemt de bereidheid tot meer 
gebruik vaak toe.  
Zo ontwikkelen zich verschillende groepen of segmenten van bedrijven met 
verschillende eigenschappen, vaardigheden en relaties ten opzichte van de 
elektronische overheid. 
De bovenstaande voorbeelden roepen de vraag op of de ontwikkeling van de 
elektronische overheid alle groepen naar een hoger niveau van IT-volwassenheid 
stimuleert of bedrijven juist bevestigt in de gemaakte keuzen en daarmee de 
afstand tussen de groepen vergroot. Dit laatste lijkt uitgaande van resultaten uit 
dit onderzoek aannemelijker, immers: reeds uitbesteden leidt vaker tot meer 
uitbesteden en reeds gebruiken leidt vaker tot meer gebruiken. 
Wettelijke verplichtstelling van de elektronische wijze van gegevensaanlevering 
zal deze digitale kloof eerder vergroten dan verkleinen. 

12.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Dit onderzoek levert nieuwe kennis over de effecten op het gedrag van bedrijven 
als gevolg van beïnvloeding van de administratieve infrastructuur door de 
overheid. Hiermee ontstaat meer inzicht in de relatie van bedrijven met de zich 
ontwikkelende elektronische overheid. In de voorgaande paragraaf zijn diverse 
aanknopingspunten aangereikt voor vervolgonderzoek op dit relatief onontgonnen 
onderzoeksterrein. Deze komen voort uit de behoefte aan nadere beantwoording 
van geformuleerde deelvragen, verdere verfijning van het instrumentarium en 
beantwoording van nieuwe vragen die tijdens het onderzoek zijn ontstaan. In deze 
paragraaf worden aanbevelingen geformuleerd voor vervolgonderzoek naar de 
ontwikkeling van de administratieve infrastructuur tussen overheidsorganisaties 
en bedrijven. 
De aanbevelingen zijn gegroepeerd in een viertal onderzoekslijnen. 
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Doorontwikkeling instrumentarium voor effectbeoordeling 
De eerste versie van het binnen dit onderzoek ontwikkelde instrument zal tijdens 
vervolgonderzoek moeten worden verbeterd en uitgebreid. In de voorgaande 
paragraaf is hiervoor een aantal mogelijkheden beschreven: 

� de variabelen adoptiebeslissing en voordelen behoeven een betere 
uitwerking; de adoptiebeslissing zal in een volgende versie eenvoudiger 
en eenduidiger meetbaar moeten worden gemaakt; 

� de mate van uitbesteding kan als organisatiespecifieke factor aan het 
model worden toegevoegd; 

� een meer gedetailleerde fasering van het adoptieproces kan helpen om 
verklaringen te vinden voor het verschil tussen de perceptie en 
adoptiebeslissing;  

� bij uitwerking van de variabele integratie kunnen factoren als bruikbaar-
heid en gebruiksgemak een rol spelen; met name het integratiegedrag 
van bedrijven geeft inzicht in de mate waarin na het besluit tot adoptie 
binnen het bedrijf daadwerkelijk lastenverlichting wordt gerealiseerd; 

� in een volgende versie van het onderzoeksmodel kan de rol van 
softwareleveranciers als omgevingsfactor worden toegevoegd. 

 
Het aspect van vertrouwen in de overheid vraagt daarbij aparte aandacht omdat 
niet op voorhand duidelijk is of en zo ja, hoe dit als variabele in het model kan 
worden ondergebracht. Vertrouwen lijkt een belangrijke voorwaarde voor de 
realisatie van voordelen, zoals administratieve lastenverlichting. Bij de 
uitwerking zal moeten worden ingegaan op het onderscheid tussen de overheid 
als wetgever en uitvoerder en die van handhaver en dienstverlener. 
 
Doorontwikkeling van het instrument vraagt tevens om testen in de praktijk 
alsmede om uitgebreidere empirische toetsing van de hypothesen. Met name de 
invloed van toenemende overheidsdruk is daarbij een onontgonnen terrein. 
Vervolgonderzoek buiten het statistiek en fiscale domein zal hieromtrent meer 
duidelijkheid kunnen geven. Daarbij biedt de Douane bijvoorbeeld interessant 
studiemateriaal. Datzelfde geldt voor de introductie van elektronisch factureren 
aan de overheid waarbij in diverse Europese landen verschillende 
beïnvloedingstrategieën worden gehanteerd. Ook in Nederland wordt gezocht 
naar de meest effectieve strategie. 
 
Een tweede onderzoeksterrein betreft de impact van de toepassing van nieuwe 
technologieën voor gegevensuitwisseling. De introductie van XBRL voor de 
financiële rapportages aan de overheid of een vergelijking van de effectiviteit van 
de verschillende technologische implementaties van de Overheidstransactiepoort 
zijn hiervan voorbeelden. 
 
Vervolgonderzoek zou kunnen plaatsvinden als onderdeel van de ontwikkeling 
van het ‘integraal afwegingskader’ voor ontwerp en evaluatie van effecten van 
beleid en regelgeving zoals door het kabinet Balkenende IV is aangekondigd. 
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Ontwikkeling van een gegevensgerichte benadering van administratieve lasten 
In hoofdstuk 2 is er op gewezen dat de activiteitgerichte wijze van meting van 
administratieve lasten weinig aanknopingspunten biedt voor een meer gegevens-
gerichte reductieaanpak. Een gegevensgerichte aanpak is echter in potentie zeer 
effectief, maar tegelijkertijd zeer complex. Onderzoek in dit kader moet enerzijds 
gericht zijn op het voorkomen van onnodige uitvraag in nieuwe wetgeving en 
anderzijds op mogelijkheden van harmonisatie van bestaande gegevensdefinities. 
Preventie is een belangrijk onderdeel van integrale kwaliteitszorg. Het voorko-
men van onnodige uitvraag is dan ook een belangrijk aspect van de uitvoerings-
kwaliteit van wetgeving.  Onderzoek in dit kader is er op gericht hoe deze preven-
tie vorm te geven en is als zodanig te typeren als juridisch kennismanagement.  
Vragen die in dat kader beantwoord moeten worden zijn onder andere: 

� wat zijn de oorzaken van onnodige uitvraag, zoals: een te gedetailleerde 
specificatie in de beleidsfase, gebrek aan inzicht in de bij de overheid 
beschikbare cq. reeds uitgevraagde gegevens of kennis en vaardigheden 
van wetgevingsjuristen op dit terrein?; 

� welke instrumenten faciliteren wetgevingsjuristen bij het hergebruik van 
gegevensdefinities, zoals databanken en kennissystemen voor het 
detectie van bruikbare bestaande beschrijvingen?; 

� welke metastandaarden zijn bruikbaar voor de beschrijving van de 
gegevensstandaarden149?; 

� welke aanvullingen zijn nodig binnen bestaande wetgevingstoetsen om 
hergebruik te borgen? 

 
Binnen verschillende overheidsprogramma’s wordt gewerkt aan de harmonisatie 
van bestaande gegevensdefinities en de uitvraag van gegevens bij bedrijven. 
Walvis en de Nederlandse XBRL Taxonomie zijn hier voorbeelden van. Tijdens 
deze trajecten ontstaan leerervaringen zowel ten aanzien van de inhoudelijke 
kwaliteit van het resultaat als ten aanzien van de effectiviteit van de 
samenwerking. Onderzoek kan deze kennis beschikbaar maken voor toekomstige 
projecten. Onderzoeksvragen die daarbij beantwoord kunnen worden zijn: 

� wat is de bereikte administratieve lastenreductie en hoe is deze gemeten; 
zijn hiervoor alternatieve meetinstrumenten ontwikkeld?; 

� wat is de impact voor de achterliggende uitvoeringsorganisaties?; 
� welke methoden, technieken en standaarden zijn gebruikt en hoe 

effectief en efficiënt waren deze?; 
� hoe is de kwaliteit van de inhoudelijke voorstellen beoordeeld? 
� welke samenwerkingsvormen zijn gekozen voor de project- en de 

beheerfase en hoe succesvol waren deze?. 
 
Naar verwachting zal in beide onderzoeksporen de rol van een overheidsbrede 
gegevensbeheer organisatie aan de orde zijn. Zowel waar het gaat om beschikbaar 
stellen van kennis en instrumenten als om (regie op) het feitelijke beheer van de 
ontwikkelde overheidsstandaarden. 

                                                           
149 In opdracht van het Forum Standaardisatie is in 2007 op dit terrein onderzoek gestart, mede als 
onderdeel van het te ontwikkelen interoperabiliteitsraamwerk voor de Nederlandse overheid. 
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Onderzoek naar de rol en bijdrage van intermediaire dienstverleners bij de 
ontwikkeling van de elektronische overheid 
Intermediaire dienstverleners zijn in potentie belangrijke partners bij de 
ontwikkeling van de elektronische overheid. Voor veel bedrijven zijn deze 
commerciële partijen reeds het contactpunt voor de afhandeling van zaken met de 
overheid. Daarnaast ontstaan, mede onder invloed van de zich ontwikkelende 
elektronische overheid, nieuwe intermediaire diensten en dienstverleners. 
Onderzoek op dit raakvlak van overheid en bedrijfsleven dient zich te richten op 
zowel de contemporaine ontwikkeling als ook op de toekomstige rol van de 
intermediaire partijen. Onderzoek naar de huidige ontwikkelingen beantwoordt 
vragen als: 

� waarin verschilt de Nederlandse situatie van die in het buitenland?; 
� wat zijn de effecten van de administratieve lasten campagne 2003-2006 

geweest voor intermediairs, in termen van interne efficiency, de hoogte 
van de factuur en de dienstverlening aan de klant?; 

� welke typen intermediaire dienstverlening met betrekking tot 
overheidsprocessen zijn er? 

� welke nieuwe intermediaire dienstverlening ontwikkelt zich, wat is 
daarvan de oorzaak en wat zijn daarvan consequenties voor de 
intermediaire paradox?; 

� vormt intermediaire dienstverlening onderdeel van de multi channel 
strategie van overheidsorganisatie?, zo nee, welke rol hebben ze dan, zo 
ja, vanuit welke visie?  

 
Onderzoek naar toekomstige mogelijkheden beantwoordt vragen als: 

� welke scenario’s zijn denkbaar voor verdergaande publiekprivate 
samenwerking bij de doorontwikkeling van de elektronische overheid? 

� zijn er in dat kader juridische en bestuurlijke barrières voor een 
vergaande outsourcing van elektronische overheidsdiensten aan 
intermediaire partijen? 

� wat is het te verwachten gedrag van individuele bedrijven bij een grotere 
rol van intermediaire partijen? 

 
Onderzoek naar segmentatie en kanaalkeuze van bedrijven 
Het MKB-bedrijf bestaat niet. Groepen MKB-bedrijven reageren verschillend op 
de mogelijkheden van ICT in het algemeen en op de elektronische overheid in het 
bijzonder. Zeer kleine bedrijven zoals zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) 
gedragen zich daarbij mogelijk meer als individuele burgers dan als kleinbedrij-
ven. Ten behoeve van een grotere effectiviteit van overheidsbeïnvloeding is het 
nuttig de karakteristieken en de gedragsopties van de verschillende groepen te 
kennen. Onderzoek in dit kader beantwoordt vragen zoals: 

� met welke doelen kan worden gesegmenteerd en tot welke segmentaties 
leidt dit?; 

� op welke aannames en segmentatie is het beleid van de Nederlandse 
overheid gebaseerd? 
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� welke segmentatie is het best bruikbaar in relatie tot de elektronische 
overheid?; 

� wat onderscheid de groepen bedrijven in hun gedrag van burgers?; 
� wat voor consequenties heeft dit voor doelstellingen en ontwerp van 

(onderdelen van) de elektronische overheid? 
� wat zijn de effecten van regulering op de verschillende segmenten van 

bedrijven, onder meer in termen van de digitale kloof? 
 
Segmentatie van bedrijven is belangrijk input voor de communicatie- en 
dienstverleningstrategie van overheidsorganisatie met betrekking tot de kontakten 
met bedrijven. De keuze en inrichting van kanalen is daar onderdeel van. In deze 
studie zijn kanalen gebruikt als beschrijving van de adoptieresultaten in het 
onderzoeksmodel. Dit leverde in de empirische studies een eerste beeld van de 
kanaalkeuze van bedrijven. In vervolgonderzoek kan dit gedrag met meer 
diepgang worden bestudeerd aan de hand van vragen als: 

� welke kanalen bieden overheidsorganisaties aan, op basis van welke 
aannames?; 

� sluiten de kanalen elkaar uit of zijn ze geïntegreerd?; 
� welke factoren beïnvloeden het gebruik van de kanalen door bedrijven?; 
� wat is de relatie met de segmentaties?; 
� welke beïnvloedingsstrategie kiezen overheidsorganisaties: verleiden of 

verplichten? 
� wat zijn de consequenties van het kanaalgebruik voor de administratieve 

lasten? 

12.5 Afsluiting 
Het streven naar administratieve lastenverlichting staat al lange tijd op de 
politieke agenda. De inzet van ICT krijgt daarbij een steeds belangrijker rol. 
Digitalisering van het berichtenverkeer tussen bedrijven en de overheid is dan 
ook in veel reductieplannen terug te vinden. Ook binnen Europa krijgt deze 
Nederlandse aanpak steeds meer navolging. 
 
Administratieve lasten zijn onlosmakelijk verbonden met het functioneren van de 
overheid.  Het streven naar lastenverlichting is daarbij een loffelijk streven en 
raakt een belangrijk aspect van de kwaliteit van het overheidshandelen, zowel in 
beleid, regelgeving als uitvoering. 
Een overheid die hier serieus werk van maakt, heeft inzicht nodig in de 
complexiteit van de relatie tussen bedrijven en de overheid. 
 
Met dit onderzoek wil ik bijdragen aan verdere vergroting van dit inzicht. Het 
onderzoek maakt duidelijk dat het verzachten van de ‘pijn’ van de administratieve 
lasten met behulp van ICT niet evident is en zelfs leidt tot onbedoelde 
bijwerkingen. 
Voorkomen lijkt ook in dit geval beter dan genezen: ‘Geen bericht, goed bericht’. 


