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HOOFDSTUK 1  
 

INLEIDING 
 

Dr Jarl K. KAMPEN 
 
Een oppervlakkige beschouwing van de ontwikkelingen binnen overheden vlak over 
de grenzen van België leert dat ook in de buurlanden modernisering van de publieke 
sector en decentralisering van het bestuur sleutelbegrippen vormen met betrekking 
tot het gevoerde beleid. Modernisering van de publieke sector met het oog op het 
verhogen van de kwaliteit en productiviteit van de openbare dienstverlening staat al 
een tweetal decennia op de bestuurlijke agenda. De moderniseringsideologie brak 
door in de jaren tachtig, en werd onder de term good governance verspreid door met 
name de OECD en de vijf grote consultancy firma's (D&T, CGE&Y, PWC, KPMG 
en Accenture; zie van Gunsteren, 2002: 20). In België werden de hervormingen 
ingeluid met het “Handvest van de Gebruiker van de Openbare Diensten” (B.S. 
22.01.1993). 
 
Als centraal motto van de moderniseringsideologie kan de stelling gelden dat de 
overheid leaner and keener moest worden. Dit leidde onder meer tot de 
privatiseringsgolf van de jaren negentig, waarbij in Nederland en Engeland de 
spoorwegen werden geliberaliseerd en in Europees verband aan de lidstaten de 
privatisering van de telecomsector werd opgelegd terwijl vermarkting van de 
energiesector op het Europees verlanglijstje staat. Daarnaast werd op 
dienstverleningsniveau gekozen voor een vraaggerichte aanpak in plaats van een 
productgerichte benadering. De manier waarop de overheid functioneert in haar 
presterende rol is van vitaal belang voor de manier waarop zij kan functioneren in 
haar beleidsbepalende rol, heet het in Nederland (Van Boxtel & Schrijvers, 2002: 
107). Het au plus près des besoins van het Franse ministerie voor publieke 
dienstverlening en staatshervorming klinkt naar de Amerikaanse slogan bringing 
government closer to the people. In veel van de betrokken overheidsprogramma's, 
bijvoorbeeld het Engelse Action Plan, staat informatie- en communicatietechnologie 
centraal. Vanaf de jaren negentig begint ICT een steeds grotere rol te spelen in de 
moderniseringsprocessen. ICT speelt deels een passieve, deels een actieve rol in die 
processen. Of, om onze zuiderbuur te citeren: 
 

Les changements organisationnels et managériaux dans les 
entreprises ont été très nombreux au cours des vingt dernières 
années. Tous n’ont pas été causés par l’introduction des nouvelles 
technologies. Cependant, une bonne partie d’entre eux n’aurait pu 
intervenir si des systèmes de traitement de l’information de gestion 
et des infrastructures de communication n’avaient pas été 
progressivement mis en œuvre tout au long de la période (Ministère 
de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, 2002).  

 
ICT speelt een rol in het efficiënt beheer van data en in het stroomlijnen van 
gegevensuitwisselingen binnen en tussen administraties en tussen administraties en 
derden (burgers, bedrijven). Ze speelt ook een rol in de informatievoorziening van 
burger en bedrijven. Hier worden de contouren van eGovernment zichtbaar. Eén van 
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de grote spelers in de internationale opbouw van eGovernment, IBM, stelt zich de 
evolutie naar volwaardig eGovernment voor in een opvolging van vier fasen: 
 

1. Het verschaffen van informatie op internet 
2. Het mogelijk maken van (single agency) transacties op internet 
3. Het integreren van verschillende diensten  
4. Het adapteren van de dienstverlening aan de vraag 

 
Als maat voor het niveau van ontwikkeling van eGovernment wordt vaak het aantal 
online diensten aangehaald. In een dergelijke studie binnen de EU wordt België door 
Cap Gemini Ernst & Young (2001) als middenmoter ingeschaald. Volgens de zgn. 
ISI index wordt België op de 17e plaats van 55 landen geplaatst (voor Vlaanderen 
zou een 12e plaats zijn weggelegd; zie IWT, 2002: 8). In verreweg de meeste landen 
van de OECD wordt met andere woorden serieus werk gemaakt van de opbouw van 
eGovernment. Toch klinken nu ook geluiden die het enthousiasme rond ICT 
temperen. Engeland kende de zgn. ICT disasters, en heeft een nuchtere visie 
geadopteerd waarbij van elk ICT project vooraf wordt nagegaan wat de potentiële 
winsten in termen van tijd en geld zijn. Het eerste kabinet Balkenende in Nederland 
schafte de post van centrale coördinatie van ICT projecten, vervuld door minister 
voor Integratie en Grote Steden Beleid, af. Niettemin wordt ICT er onverminderd 
toegepast, en is automatisering zelfs in toenemende mate van belang geworden in het 
kader van de voorgenomen bezuinigingen in en afslanking van het 
overheidsapparaat. Bij problemen in de ICT sector denken we verder aan de 
NASDAQ, die eerst in 2000 in verval raakte, en de mislukte beursgang van bv. 
WordOnline.  
 
Er is dus sprake van een zekere ontnuchtering met betrekking tot eGovernment. En 
dat roept vragen op over de validiteit van de oorspronkelijke doelstellingen van het 
beleid met betrekking tot ICT en overheid. Wat is er ten opzichte van een aantal 
jaren geleden veranderd met betrekking tot de wenselijkheid van de toepassing van 
ICT in de overheid? Wat is er in het buitenland aan ontwikkelingen geweest? En wat 
kan Vlaanderen leren van de ervaringen in het buitenland? Op deze vragen proberen 
we in dit tweede tussenrapport van het onderzoeksspoor eGovernment van het 
Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen een antwoord te formuleren. We 
bestuderen daartoe een aantal OECD landen die in meer of mindere mate tot de 
toepassing van eGovernment zijn overgegaan. De landen die worden besproken zijn 
de buurlanden Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland, tevens worden Finland, 
Ierland en Canada onderzocht. In een studie van Accenture uit 2001 worden deze 
landen gerangschikt in vier categorieën die betrekking hebben op het niveau van 
ontwikkeling van eGovernment in deze landen: 
 

1. Innovative leaders [Canada, Singapore, Verenigde Staten] 
2. Visionary followers [o.a. Noorwegen, Finland, Nederland, Engeland] 
3. Steady achievers [o.a. Frankrijk, Ierland, Duitsland, België] 
4. Platform builders [o.a. Japan, Brazilië, Italië] 

 
Opnieuw zien we dat een poging wordt gedaan landen te rangschikken naargelang de 
ontwikkeling van eGovernment. Uit een andere studie (Heath, 2001) blijkt dat in de 
groep Europese OECD landen Engeland aan kop staat met het bedrag dat per jaar per 
hoofd van de bevolking wordt uitgegeven aan eGovernment (209 euro), gevolgd 



Hoofdstuk 1: Inleiding 

Dr Jarl K. Kampen 9

door Frankrijk (201), Nederland (177), Finland (160), Duitsland (137), België (128) 
en Ierland (121). Kijken we naar het aantal gemeentes met een officiële website, dan 
stellen we vast dat in Finland 94% van de gemeentes daarover beschikt tegen 33% in 
Frankrijk en 27% in Nederland (IWT, 2002: 36). In Vlaanderen hebben sinds kort 
(januari 2003) alle gemeentes een officiële website. We stellen dus vast dat er vele 
manieren zijn om tot rangschikkingen te komen, maar we stellen evenzeer vast dat er 
nood bestaat aan een objectieve index van de stand van zaken op eGovernment. Het 
aantal diensten online vertelt ons bijvoorbeeld niets over het volume (kosten × 
gebruik) van de dienstverlening die elektronisch kan plaatsvinden. Als de meest 
gebruikte diensten hetzij niet aanwezig zijn online hetzij niet (kunnen) worden 
gebruikt door de doelgroep (bijvoorbeeld, omdat zij niet over de infrastructuur en/of 
vaardigheid beschikken), dan heeft een maat die slechts rekening houdt met het 
online beschikbaar zijn van diensten weinig betekenis.  
 
Om een idee te krijgen in hoeverre landen met elkaar vergelijkbaar zijn moet 
rekening worden gehouden met een aantal factoren. Op de eerste plaats moet er 
aandacht zijn voor de staatsvorm en organisatie van een land. Meer centralistisch 
bestuurde landen zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn immers niet direct 
vergelijkbaar met het federalistische Duitsland. Nederland is met haar dichte 
bevolking niet zondermeer vergelijkbaar met het dunbevolkte Finland en het feit dat 
in Finland meer gemeentes een internetpagina hebben kan mogelijk worden 
verklaard uit geografische noodzaak. Ook het beleid met betrekking tot 
eGovernment verschilt tussen landen. Engeland hecht veel belang aan de centrale 
coördinatie van initiatieven, terwijl in Duitsland veeleer op lokaal en regionaal vlak 
wordt gewerkt. De doelgroepen van het beleid kunnen verschillen tussen landen. 
Onderzoek van Cap Gemini Ernst & Young (2001) laat zien dat in België de 
doelgroep van eGovernment particulieren (consumers) zijn en in veel mindere mate 
bedrijven. Andere accenten die kunnen worden gelegd betreffen het onderscheid 
tussen eAdministration en eDemocracy. De eAdministration heeft betrekking op 
elektronische dienstverlening, waarvan een deel zichtbaar is voor de burger (front-
office) en een deel achter de schermen plaats vindt (back-office). Transparantie van 
de overheid en het stimuleren van interactieve beleidsvorming zijn de inzet voor 
eDemocracy. En er zijn meer verschillen. In België kunnen de initiatieven van de 
NMBS bij de prestaties van de overheid op het gebied van elektronische 
dienstverlening worden opgeteld, terwijl dit in Nederland sedert de privatisering van 
de NS niet het geval is. De aanwezigheid van infrastructuur in termen van digitale tv 
en breedbandpenetratie verschilt tussen de landen. In de volgende hoofdstukken 
proberen we een beeld te schetsen van de genoemde landen waarbij we rekening 
houden met elk van deze aspecten. In het laatste hoofdstuk proberen we dan samen 
te vatten wat de hoofd- en krachtlijnen zijn in de ontwikkeling van eGovernment in 
deze landen en formuleren we de bestuurskundige vraagstukken die uit deze studie 
naar voren komen. 
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HOOFDSTUK 2  
 

NEDERLAND 
 

Sabine ROTTHIER1 
 
 

2.1 KENMERKEN  
 

2.1.1 Staatsvorm en structuur  
 

Nederland is een constitutionele monarchie met bijna 16 miljoen inwoners. Er staat 
een koning of koningin aan het hoofd die zich, zoals alle burgers, moet houden aan 
de grondwet. In deze grondwet is de trias politica opgenomen, beter gekend als het 
principe van scheiding der machten. De drie verschillende machten die onafhankelijk 
van elkaar functioneren, zijn de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.  
 
Nederland is een democratische staat. Burgers verkiezen vertegenwoordigers die hun 
belangen verdedigen bij het beleid en het bestuur van het land op drie verschillende 
niveaus; nationaal, provinciaal (12 provincies) en gemeentelijk (496 gemeenten). De 
drie niveaus hebben elk een eigen uitvoerende en wetgevende macht. Op het 
nationale niveau berust de wetgevende macht bij de Eerste en Tweede Kamer, 
Staten-Generaal genoemd; een oude naam die verwijst naar het verleden toen het 
parlement uit afgevaardigden van de Provinciale Staten bestond. Het is voornamelijk 
in de Tweede Kamer dat wetten worden gemaakt en gestemd. De Eerste Kamer heeft 
een veel kleinere wetgevende bevoegdheid. Zij kan enkel een wetsontwerp goed- of 
afkeuren. Wijzigingen aanbrengen behoort niet tot haar taken. De leden van de 
Eerste Kamer, de senatoren, vervullen deze functie bijgevolg niet fulltime. Zij 
komen wekelijks bijeen om de door de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerpen 
te bespreken. In tegenstelling tot de Tweede Kamer is de Eerste Kamer een niet 
rechtstreeks door de bevolking verkozen orgaan. De senatoren worden aangewezen 
door de Provinciale Staten, kort na de provinciale verkiezingen. De uitvoerende 
macht berust bij Koning(in) en regering. De regering ziet toe op de uitvoering van de 
gestemde wetten, en wordt vaak betrokken bij het maken van wetten. Het stemmen 
over wetsvoorstellen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Tweede Kamer.  
 
Op provinciaal niveau is de wetgevende en uitvoerende macht verdeeld over 
respectievelijk de Provinciale en Gedeputeerde Staten. De Provinciale Staten worden 
om de vier jaar verkozen. Hun eerste taak bestaat uit het verkiezen van het dagelijks 
bestuur, het College van Gedeputeerde Staten. Dit college werkt onder het 
voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin, te vergelijken met de 
provinciegouverneur in België. De provincie is belast met de uitvoering van eigen 
taken, en vervult een toezichthoudende functie. De eigen taken van de provincie 
hebben betrekking op ruimtelijke ordening, milieubeheer en maatschappelijk 
welzijn. De provincie oefent daarnaast toezicht uit op de gemeentes. Door de 
                                                           
1 Met dank aan J. Ragetlie, doctorandus aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en 
Organisatiewetenschap, en beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, afdeling Informatierelaties en Strategisch Beleid, voor het nalezen van de tekst en 
het formuleren van constructieve opmerkingen en bijsturingen.   
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stijgende verantwoordelijkheid van de gemeentes in het kader van de decentralisatie 
neemt deze toezichthoudende functie af. Naast het toezicht op de gemeentes is de 
provincie belast met het toezicht op de waterschappen (500). Dit zijn onafhankelijke 
organen. Hun voornaamste taak bestaat uit de zorg voor het waterpeil, waterkering, 
waterlozing en waterzuivering. Daarnaast is de provincie nauw betrokken bij de 
nutsbedrijven die water, gas en elektriciteit leveren.  
 
Het derde en meest lokale bestuursniveau is de gemeente. De gemeenteraad vervult 
de wetgevende functie en wordt om de vier jaar verkozen. Het College van 
Burgemeester en Wethouders vormt de uitvoerende macht.  De gemeente beschikt 
over een grote autonomie. Tot de bevoegdheidsgebieden behoren onder andere 
goede woonruimte, verkeer, milieu, onderwijs, sociale sector en zaken als recreatie, 
sport en cultuur. Het takenpakket werd nog vergroot door de decentralisatie. Dit is 
een proces waarbij de nationale overheid taken en bevoegdheden overhevelt naar de 
gemeenten. De overheveling heeft als doel de gemeenten meer armslag en 
verantwoordelijkheden te geven. Naast de decentralisatie bestaat er het medebewind. 
Hierbij staan gemeentes en provincies in voor de uitvoering van regelingen getroffen 
op het niveau van de rijksoverheid.  
 
De rechterlijke macht kent instituties per rechtspraak. Er zijn drie vormen van 
rechtspraak in Nederland, de strafrechtspraak, de civiele of burgerlijke rechtspraak 
en de administratieve rechtspraak. De strafrechtspraak en de civiele rechtspraak 
kennen als eerste instantie de kantonrechtbank (61 kantons) voor de lichtere strafbare 
feiten. Bij ernstige strafbare feiten komt ment bij een hogere instantie terecht, met 
name de arrondissementsrechtbank (19 arrondissementen). Boven de 
arrondissementsrechtbanken staan de gerechtshoven (5). Hier komen enkel zaken 
van hoger beroep voor van kantongerecht (sinds 2002) en rechtbank. De Hoge Raad 
der Nederlanden is het opperste gerechtshof. Het is de hoogste instantie waar men 
beroep kan aantekenen tegen gerechtelijke uitspraken. Er worden geen uitspraken 
gedaan op basis van de feiten, maar men beoordeelt of de lagere rechters de wetten 
goed hebben toegepast (Eenvoudige staatsinrichting, 2001).  
 

2.1.2 Beleid en organisatie 
 

Nederland kende tijdens de periode 1994-2002 twee paarse regeringen (coalitie van 
PvdA, D66 en VVD) onder leiding van Wim Kok. Paars I zetelde van 1994 tot 1998 
en werd tijdens de verkiezingen in 1998 beloond voor haar werk van de voorbije vier 
jaar, waarna het een tweede regeringsperiode aanvatte. Deze periode verliep minder 
vlot. In mei 1999 bood Kok een eerste keer het ontslag van zijn regering aan. 
Aanleiding hiervoor was de befaamde “nacht van Wiegel”. Hierbij stemde senator 
Hans Wiegel (VVD) tegen een referendumvoorstel. Regeringspartij D66 hechtte 
echter zeer zwaar aan dit voorstel, en bijgevolg aan de tegenstem van Wiegel 
waardoor het voorstel niet werd goedgekeurd in de Eerste Kamer. Met hulp van de 
vice-voorzitter van de Raad van State, Tjeen Willink, werd het kabinet weer 
overeind gezet. Op 16 april 2002 liep het voor een tweede keer mis. Dit maal was het 
Srebrenica-rapport, over de rol van Nederlandse troepen bij de val van de Bosnische 
enclave in 1995 en de aansluitende moordpartij op Bosnische Moslims, het 
struikelblok. Het rapport deed de regering Paars II vallen. De daaropvolgende 
verkiezingen in mei 2002 verliepen uiterst onrustig. De populaire politicus Pim 
Fortuyn (LPF) werd negen dagen voor de verkiezingen vermoord. Deze moord heeft 
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naar alle waarschijnlijkheid de verkiezingsuitslag sterk beïnvloed. Na een moeilijke 
formatieperiode werd de regering Balkenende gevormd. CDA, LPF en VVD 
vormden de coalitie. Op 16 oktober, daags na de uitvaart van de op 6 oktober 
overleden Prins Claus, viel deze regering na een regeerperiode van welgeteld 89 
dagen. Aanleiding waren de aanhoudende conflicten binnen de coalitiepartij Lijst 
Pim Fortuyn. Op 22 januari 2003 vinden er nieuwe verkiezingen plaats in Nederland, 
amper 8 maanden na de vorige.  
 
Tijdens de Paarse regeringsperiode stonden volgende binnenlandse aangelegenheden 
in de kijker: saneren van overheidsfinanciën, bestrijden van de werkloosheid, 
lastenverlichting, bevordering van marktwerking en privatisering van publieke 
diensten (Koch, 2002). Dit laatste leidde tot verschillende privatiseringsdossiers. Vijf 
sectoren hebben in Nederland reeds met privatisering te maken gehad: openbaar 
vervoer, posterijen, telecommunicatie, nutsvoorzieningen en zorg. De regering 
Balkenende I koos resoluut voor nog meer privatisering, commercialisering en 
deregulering. Enkele eerste initiatieven speelden zich af in de zorgsector (Merckx, 
2002). Gezien de korte regeerperiode stelt zich de vraag wat hiervan in de toekomst 
te voelen zal zijn. Rosenthal deelt Nederland in bij de categorie van de middle-range 
privatiseerders. Deze categorie is een tussenklasse tussen de timide privatiseerders, 
waar Zweden en Griekenland worden ondergebracht, en de radicale privatiseerders, 
waartoe o.a. Groot-Brittannië, Duitsland en Portugal behoren (Rosenthal). 
 

2.2 IDEOLOGIE EN BELEID MET BETREKKING TOT ICT EN OVERHEID 
 

2.2.1 Overheidsinitiatieven 
 

Nationaal I(C)T-beleid van 1950 tot 1993 
 
De computer werd vanaf WOII ingezet binnen de overheid. Sindsdien is de 
technologie niet stil blijven staan. De verdere technologische ontwikkelingen 
brachten nieuwe perspectieven met zich mee. In het begin ging de aandacht 
voornamelijk naar de automatisering van routinematige taken. Men sprak 
voornamelijk van IT. Met de extra mogelijkheden op het gebied van communicatie 
spreekt men vandaag over ICT. De verschillende mogelijkheden die ICT bood en 
biedt, bepaalden het overheidsbeleid met betrekking tot de inzet en het gebruik van 
informatietechnologie doorheen de jaren. Van de Donk en Meyer (1992 & 1994) 
hebben het beleid in Nederland sinds 1950 geanalyseerd en zijn tot een opdeling 
gekomen van het beleid in drie grote periodes; 1950-1976, 1976-1985, 1986-1993. 
Zij duiden het beleid aan de hand van vier criteria: 1) generaties 
informatietechnologie, 2) primaire oriëntatie van het beleid, 3) adviesorganen en 4) 
belangrijke beleidsdocumenten, rapporten en regelgeving. In de onderstaande tabel 
zijn de eerste twee criteria opgenomen.  
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Periode 

Generatie 
Informatietechnologie 

 
Primaire oriëntatie van het beleid 

1950 - 
1976 

‘informatique lourde’;  
kostbare en grote 
computers 

Techniek en apparatuur  
Doelmatige allocatie  
Beheersing ontwikkeling 

1976 – 
1985 

Mainframes en 
minicomputers  
Ontwikkeling van 
standaardsoftware  
Verbreding van 
toepassingen  
Miniaturisering  
Personal computer  
Verspreiding 
standaardsoftware  
Sterke prijsdalingen 

Beheersmatige coördinatie van 
(ontwikkeling van) 
informatiesystemen  
Coördinatie en planning van 
informatievoorziening  
Aandacht voor relatie 
informatievoorziening, 
organisatie en 
beleidsontwikkeling  
Verbeteren kwaliteit van 
(management) van de Rijksdienst 

1986 - 
1993 

Netwerken  
Data- en 
telecommunicatie  
Telematica (EDI)  
Ontwikkeling 
kennissystemen  
Ontwikkeling van en 
aansluiting  
op openbare netwerken 

Politiek-inhoudelijke sturing van 
de 
overheidsinformatievoorziening  
IT en bestuurlijke vernieuwing  
Beveiliging  
Service Centra Overheid  
Kristallisatiekernen en 
standaardisatiebeleid 

 
Tabel 1 Ontwikkeling informatietechnologie en overheidsbeleid volgens Van de Donk & Meyer 

(1994) 

  
Van de Donk en Meyer kenmerken de eerste periode 1950-1976 met de begrippen 
toetsing, techniek en doelmatigheid. De grootste doelstelling was het verbeteren van 
het openbaar bestuur door het inzetten van computers bij het automatiseren van 
routinematige processen. De focus lag op schaalvergroting en 
doelmatigheidsbevordering. De tweede generatie (1976-1985) kenmerkt zich door de 
miniaturisering van de computer, de opkomst van de PC, de ontwikkeling en 
verspreiding van standaardsoftware, een verbreding van de toepassingen en een 
sterke prijsdaling van computers. De focus verschuift naar planning en sturing van 
informatie, organisatie en bestuur. Men streeft naar het behalen van een hogere 
efficiëntie. Vanaf 1985 werd IT meer ICT. Data- en telecommunicatie, ontwikkeling 
van kennissystemen en de groei van openbare datanetwerken kenmerken deze 
periode. De planningsbenadering van voorheen evolueert verder naar een politiek-
bestuurlijke benadering. ICT kan en zal ingrijpende veranderingen teweegbrengen, 
en dit proces vraagt politiek-inhoudelijke sturing. De analyse van van de Donk en 
Meyer eindigt bij 1993. Een verdere analyse van het ICT-beleid wordt hieronder in 
beeld gebracht. Hierbij komt het beleid tijdens Paars I, II en Balkenende I aan bod.  
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Het nationale ICT-beleid vanaf 1994 
 
Tijdens de regeringsperiodes Paars I en II stond het bouwen van een elektronische 
overheid centraal. ICT was één van de speerpunten. Op nationaal niveau werd tijdens 
Paars II hiervoor een ministerpost gecreëerd; minister van Grote Steden en 
Integratiebeleid. Deze minister was tevens coördinerend minister voor ICT-beleid. 
Roger van Boxtel vervulde deze positie. Het opkomen van ICT werd met beide 
handen aangenomen om de politieke vernieuwing en democratisering vorm te geven. 
Vele initiatieven hadden als voornaamste focus het versterken van het democratisch 
proces. Dit vertaalde zich in initiatieven gericht op een betere toegankelijkheid van 
informatie, en het bereikbaar maken van internet voor iedereen. Het project digitale 
trapvelden, het geesteskind van Roger van Boxtel, moest helpen bij het overbruggen 
van de digitale kloof (www.digitaletrapvelden.nl2). De contacten tussen burger en 
overheid stonden in de kijker. Daarnaast voerde de regering ook veranderingen door 
binnen het bestuur zelf, maar hier werd relatief gezien minder publieke aandacht aan 
besteed.  
 
Het creëren van een elektronische overheid was één van de prioriteiten van van 
Boxtel. Op het einde van Paars II schreef hij: 
 

Ondanks de flinke slag die we nog moeten maken, zijn de eerste 
stappen op weg naar een elektronische overheid reeds voortvarend 
gezet: de fundamenten van het huis van de elektronische overheid 
zijn gelegd, de bouwstenen zijn gereed gemaakt. ... Bovendien wil ik 
mijn visie geven op wat er mijns insziens nog te gebeuren staat om 
dat huis volledig op te bouwen. (2002; pag. 75) 

 
Om het bouwen aan een elektronische overheid verder uit te werken werden twee 
organisaties opgericht; Infodrome en ICTU (Informatie en Communicatie 
Technologie Uitvoeringsorganisatie). Infodrome startte in 1999 (www.infodrome.nl). 
De voornaamste taak van deze instelling was het beschrijven, analyseren en op de 
politieke agenda zetten van maatschappelijke veranderingen die de 
informatierevolutie met zich mee brengt. Dit programma eindigde op 1 september 
2002. De producten en inzichten van Infodrome zijn neergeslagen in een grote 
hoeveelheid documenten. Op 11 april 2001 richtte van Boxtel ICTU op 
(www.ictu.nl). ICTU biedt een overkoepelend kader voor de verschillende 
programma’s die als bouwstenen zijn voor het creëren van een elektronische 
overheid. Het zorgt voor het verbindende element tussen de verschillende 
programmabureaus om zo een consistenter geheel te bekomen. Binnen ICTU 
opereren diverse programmabureau’s, ieder gespecialiseerd in een bepaald domein. 
Het is een typische projectorganisatie, gebaseerd op samenwerking op ICT-gebied 
tussen overheidsorganisaties. Hierbij is er zowel aandacht voor beleidsontwikkeling 
als -uitvoering. Beleid wordt omgezet in concrete overheidsprojecten. ICTU tracht 
zoveel mogelijk tastbare resultaten te behalen. Op die manier ondersteunt het een 
vernieuwing en verbetering van de werkprocessen bij overheden, van de 
dienstverlening aan de maatschappij en de interactie met burgers. De programma’s 

                                                           
2 Dit project werd niet langer gesubsidieerd door de regering Balkenende I. De site is bijgevolg niet 
langer te vinden op het internet.  
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die momenteel lopen bij ICTU komen aan bod onder punt 3: eGovernment in de 
Nederlandse praktijk.3  
 
Paars I en II kenmerken zich door het groot aantal nota’s met betrekking tot 
eGovernment. Hier volgt een kort overzicht van deze nota’s. Het eerste was het 
Nationaal Actieprogramma Elektronische Snelwegen (NAP) eind 1994. De grote 
vaststelling is dat Nederland een evolutie ondergaat van een industriële naar een 
informatiesamenleving. De integratie van telefoon, computer en audiovisuele media 
in open informatie-infrastructuren kenmerkt deze vernieuwingsgolf. Het 
uitgangspunt van deze nota is de overtuiging dat “een tijdige aansluiting op de 
elektronische snelwegen de noodzakelijke vernieuwing van de Nederlandse economie 
en samenleving stimuleert”. Hierbij krijgt de overheid de taak toegewezen haar 
“positie van grootgebruiker van informatiesystemen en telecomdiensten zo te 
organiseren dat deze een stimulerende en richtinggevende invloed uitoefent op de 
ontwikkeling van de elektronische snelwegen.” De aandacht gaat in dit eerste 
document voornamelijk naar de verspreiding van ICT-infrastructuur.  
 
In 1995 verschijnt de Beleidsnota Informatiebeleid Openbare Sector 3 (BIOS 3), 
Terug naar de toekomst: over het gebruik van informatie- en 
communicatietechnologie in het openbaar bestuur. Deze beleidsnota vormt de 
opvolger van BIOS 1 (1988) en 2 (1991). In BIOS 1 lag de nadruk op de organisatie 
van de informatievoorziening in de relaties tussen departementen en tussen de 
bestuurslagen (interne en interbestuurlijke vernieuwing). In BIOS 2 kwam voor het 
eerst de relatie tussen burger en overheid ter sprake (externe bestuurlijke 
vernieuwing). BIOS 3 vormt een verdieping van de twee voorgaande. Voor de eerste 
maal komt de rol van de burger als afnemer van overheidsdiensten (klant), en van 
participant in de democratische besluitvorming (citoyen) nadrukkelijk in beeld. De 
voor de deur staande informatiemaatschappij brengt kansen, maar ook dilemma’s 
met zich mee. Onderstaand kader geeft een overzicht: 
 

KANS  DILEMMA 
Betere dienstverlening ↔ aanpassing van de overheidsorganisaties 

Directe communicatie met de burger ↔ tweedeling geïnformeerden en niet-weters 
Ontsluiting overheidsinformatie ↔ bescherming persoonlijke levenssfeer 

Fraudebestrijding ↔ garantie van veiligheid en betrouwbaarheid 
Betere interne afstemming van beleid ↔ eisen van interorganisatorische discipline 

Doelmatigere communicatie ↔ standaardisering van communicatie 

Tabel 2 Kansen en dilemma's 
 
BIOS 3 zet drie doelstellingen voorop: a) een kwalitatief goede dienstverlening, b) 
betrokkenheid van de burger bij het openbaar bestuur, en c) de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Naast deze drie doelstellingen waarbij de burger centraal 
staat, gaat de aandacht ook naar de interne organisatie van de overheid.  
 
In 1999 verschijnt het Actieprogramma Elektronische Overheid: een efficiëntere en 
effectievere overheid op de elektronische snelweg. Dit actieprogramma vervolgt de 
                                                           
3 ICTU is  niet de enige uitvoeringsorganisatie. Zo is er bijvoorbeeld DTO (Defensie Telematica 
Organisatie). Zijn doen ook  ICT-werk voor andere overheden dan het ministerie van Defensie, bv. 
Een databank met donorgegevens voor ziekenhuizen. Daarnaast is er het Nationaal ICT Instituut  in 
de Zorg (NICTIZ). Er bestaat dus nog versnippering op dit gebied.  
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weg die met BIOS 3 werd ingeslagen. Er blijft aandacht voor de relatie overheid-
burger. De grote aandachtspunten op dit vlak zijn goede elektronische 
toegankelijkheid en een betere publieke dienstverlening. Tevens stelt dit programma 
het elektronisch verkrijgen van 25% van de publieke dienstverlening in 2002 als 
doel. Achter de schermen gaat de aandacht naar een betere interne bedrijfsvoering, 
waar voornamelijk het verhogen van efficiëntie door de inzet van ICT het kernpunt 
is. Dit dient in de eerste plaats te gebeuren door het tot stand brengen van een 
informatie-uitwisseling dwars doorheen grenzen van organisaties, sectoren en 
bestuurslagen. Hetzelfde jaar verschijnt De Digitale Delta: Nederland oNLine. Dit 
document vormt het vervolg op het Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen. 
Het is een antwoord op de dreigende versnippering van overheidsinitiatieven in de 
IT-sector. Deze nota streeft meer samenhang na. Het dient als basis voor een verdere 
ontwikkeling van Nederland tot een ‘digitale delta’, en vermeldt de noodzaak van 
een integraal overheidsbeleid. Dit integraal beleid steunt op vijf peilers; 
(tele)communicatie-infrastructuur, kennis en innovatie, toegang en vaardigheid, 
regelgeving en ICT in de publieke sector. De aandacht gaat expliciet uit naar 
maatregelen die de overheid klantvriendelijker, efficiënter en effectiever laten 
functioneren. Het derde beleidsdocument dat jaar is Eén loket op het internet. Het 
behandelt de virtuele frontoffice van de overheid. De ideale vraaggestuurde website 
dient als uitgangspunt. Hierbij wordt niet langer uitgegaan van de logica van de 
organisatie, maar van de burger. Deze uitvalsbasis geld zowel voor het virtuele als 
voor het fysieke loket. Het is geen nieuw concept, ook BIOS 3 en het 
Actieprogramma Elektronische Overheid vermeldden het principe van een 
vraaggerichte organisatie. De ideale vraaggerichte website biedt geïntegreerde, pro-
actieve dienstverlening aan op transactioneel niveau.4 Daarnaast biedt zij de burgers 
de kans een actieve rol te spelen  bij de beleidsvorming.  
 
Contract met de toekomst: een visie op de elektronische relatie overheid-burger, 
verschenen in 2000, heeft als belangrijkste bekommernis de veranderende 
informatierelatie met de burger. De overheid maakt meer deel uit van verschillende 
netwerken. Zij vormt vaker één van de actoren en wordt daardoor gedwongen tot 
meer samenwerking. Daarnaast zijn overheden niet langer de enige geïnteresseerden 
in overheidsinformatie. Ook burgers en bedrijven tonen hier interesse voor. Er dringt 
zich een nieuwe informatierelatie met bedrijven, instellingen en burgers op. Dit 
contract kenmerkt de nieuwe relatie als “vrijheid in verbondenheid”. Met vrijheid 
bedoelt men de keuze voor de burger bij de invulling van de relatie met de overheid. 
Verbondenheid doelt op de virtuele netwerken waarin overheid en burger elkaar 
kunnen treffen, en de afspraken tussen beiden over de vorm van de nieuwe 
informatierelatie. Men hecht in dit document veel waarde aan een aanspreekbare 
overheid. Deze aanspreekbaarheid manifesteert zich op vier domeinen; 
bereikbaarheid, keuzevrijheid, geloofwaardigheid en participatie. Het creëren van 
een aanspreekbare overheid brengt veranderingen met zich mee voor het 
functioneren en inrichten van de overheid. Het bestaande organisatiemodel wordt in 
vraag gesteld. Hier dienen wijzigingen te gebeuren, rekening houdend met andere 
veranderingen zoals privatisering en mondialisering.  
 
De hoeveelheid beleidsdocumenten die op nationaal niveau uitgewerkt zijn tijdens 
Paars I en II geven een indicatie van het belang dat men hechtte aan ICT binnen de 
                                                           
4 Zie Spoor eGovernment (2002). eGovernment in Vlaanderen: een stand van zaken. Steunpunt 
Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen, Tussentijds Rapport nr. 1. 
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overheid. Naast de hierboven besproken nationale ICT-beleidsnota’s, zijn er tal van 
adviezen en studies uitgevoerd in opdracht van de overheid, zoals Discussies op de 
snelweg: ervaringen met elektronische burgerparticipatie (1995), Staat zonder land 
(1998), ICT en de stad (2000), Burger en overheid in de informatiesamenleving: de 
noodzaak van institutionele innovatie (2001), Grenzen aan internetdemocratie 
(2002), ... Deze worden hier niet apart  besproken, maar de inhoudelijke thema’s 
komen aan bod bij de verwerking van de academische literatuur. De verkiezing in 
mei 2002 leidde tot een nieuwe regeringscoalitie (CDA, LPF en VVD). Deze vaarde 
een andere koers inzake eGovernment. Het bouwen van een elektronische overheid 
was niet langer een doel op zich. ICT werd meer als een instrument gezien om 
belangrijke maatschappelijke problemen in Nederland aan te pakken (zie 
regeerakkoord: ontbureaucratisering, terugdringen overregulering, terugdringen 
wachtlijsten, versnellen asielprocedure, verbeteren onderwijs). De aandacht was niet 
langer exclusief gericht op de mogelijkheden van ICT, maar in welke mate ICT het 
oplossen van problemen kan ondersteunen. Het regeerakkoord Werken aan 
vertrouwen, een kwestie van aanpakken is illustratief voor de veranderende aanpak. 
Het afschaffen van de ministerpost Grote Steden en Integratiebeleid kadert eveneens 
in deze aanpak. Deze beleidswind leidde tot onzekerheid bij ambtenaren die in de 
vorige regering nauw betrokken waren bij het ontwikkelen van ICT-beleid. ICTU is 
een voorbeeld van een organisatie waar deze onzekerheid leeft. Verschillende 
programmabureaus lopen eind 2002 af, bv. OL2000 en Stroomlijning Basisgegevens 
(cfr. infra). Gezien ICT voor de regering Balkenende I minder een doel op zich was, 
diende er minder beleid uitgewerkt te worden in programmabureau’s. De 
toekomstige rol van ICTU werd hierdoor twijfelachtig. De regering werkte aan een 
programma B4; Beter Bestuur voor Burgers en Bedrijven. Gezien de val van de 
regering op 16 oktober 2002 zal het een vraag blijven in welke mate men in dit 
programma aandacht zou gaan schenken aan eGovernment.   
 
Het nationale I(C)T-beleid bestuurskundig geduid 
 
Van de Donk en Meyer erkennen dat het beleid tot 1993 voornamelijk een 
bureaucratische inbedding kreeg. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in Nederland van bij het begin een hoofdrol 
gespeeld. Bij de uitoefening van deze rol heeft het ministerie te kampen gehad met 
het centralistische karakter. Het werken met blauwdrukken werd met de opkomende 
dereguleringstendens niet langer geapprecieerd. Het beleid dat dit ministerie 
ontwikkelde was sterk facilitair en gebaseerd op overreding en overtuiging. Elk 
ministerie deed zijn zin, en BZK poogde op abstract niveau enige overkoepeling te 
bieden. BZK had geen dwingende bevoegdheid. De gehanteerde instrumenten 
beperkten zich tot advisering, planning en coördinatie. De oriëntatie was in 
hoofdzaak gericht op doelmatigheidsbevordering. Overheden vormden de 
belangrijkste speler bij het formuleren van het beleid. De betrokkenheid van andere 
belanghebbenden was miniem, alsook de politieke belangstelling.   
 
Ragetlie (2000) ziet het beleid vanaf 1994 meer sturing krijgen vanuit politieke hoek, 
een evolutie die van de Donk en Meyer voorspelde. De creatie tijdens Paars II van de 
nieuwe ministerpost met een speciale verantwoordelijkheid ten aanzien van het ICT-
beleid, is een voorbeeld van deze verschuiving. Andere zaken die hiervan getuigen 
zijn de regeringsverklaring van 1998 en de troonrede van 1999 waarin gesproken 
wordt over de inzet van digitale technologie. De voorheen geringe politieke 
belangstelling heeft plaats geruimd voor een actieve aandacht. Minister van Boxtel 
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behandelde het opbouwen van een elektronische overheid als één van zijn 
topprioriteiten. Ragetlie typeert het beleid van 1994 tot 2000 als bestuurlijk en vooral 
strategisch. Het strategische luik is op te delen in twee grote pistes. Enerzijds het 
stimuleren van industriële en technologische ontwikkelingen op het gebied van ICT, 
met als doel Nederland als informatiesamenleving bij de koplopers te behouden. Het 
scheppen van een informatiesamenleving waarbinnen het bedrijfsleven concurrerend 
kan blijven met het buitenland is hier de bijhorende bekommernis. Deze piste ligt 
voornamelijk bij het Ministerie van Economische Zaken. Anderzijds vormt de 
vernieuwing van het openbaar bestuur het uitgangspunt. Met ICT tracht men de 
overheid efficiënter en effectiever te maken. Een betere dienstverlening tegen lagere 
kosten. Deze piste wordt hoofdzakelijk uitgewerkt bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Van de Donk en Meyer typeren de 
sturingsinstrumenten in de vorige periode voornamelijk als beperkt. Overreden en 
overtuigen vormden de basis. Er waren geen sancties bij het uitblijven van 
beleidsprestaties, noch een centrale allocatie van de middelen en het beheer van de 
middelen. Men ging er van uit dat er een gemeenschappelijk doel was, maar of dit 
doel echt bestond was niet zeker. Ragetlie onderkent vanaf 1994 een daadkrachtigere 
sturing. Voorbeeld hiervan is het document De Digitale Delta, waarin een integrale 
aanpak wordt voorgesteld. Door deze intergrale aanpak tracht men alles beter op 
elkaar af te stemmen, en zo het sturend vermogen te verhogen. De gerepresenteerde 
belangen volgen de twee pistes van het beleid. Enerzijds het versterken van de 
concurrentiepositie van de Nederlandse bedrijfswereld, en anderzijds het beter 
dienen van de burger. Ragetlie stelt minder verkokering vast in het beleid dan 
voorheen. De aparte beleidssectoren werken nog steeds voor een gedeelte 
zelfstandig, maar er is meer aandacht voor de rol van ICT voor de economie en de 
mogelijkheden om de relatie tussen burger en overheid te optimaliseren. Het 
document De Digitale Delta, opgesteld namens het kabinet, en het oprichten van 
ICTU illustreren de overgang van een facetbeleid naar een meer integraal beleid 
(Ragetlie, 2000). Met de weg die werd ingeslagen door de regering Balkenende leek 
het of de politieke aandacht op nationaal niveau voor eGovernment zou dalen. Dit is 
een veronderstelling waar de toekomst geen uitsluitsel zal over geven, gezien het 
einde van deze regering. De verdere toekomst van het ICT-beleid is afhankelijk van 
de verkiezingen op 22 januari 2003. 
 
Informatiseringsbeleid op andere bestuursniveaus 
 
Naast de nationale overheid schenken ook de lokale overheden aandacht aan 
eGovernment. Gezien de gemeentelijke autonomie zijn zij vrij in de invulling van dit 
beleid, en verschilt dit van gemeente tot gemeente. Zo eindigt Eindhoven bij de top 
drie van de gemeentelijke scorelijst op www.adviesoverheid.nl bij de beoordeling 
van de gemeentelijke websites. Het haalt een score van honderd percent voor 
‘Bestuurlijke informatie’ en ‘Participatie’. Tilburg daarentegen verleent diensten via 
stadswinkels, een nieuw concept voor het verlenen van diensten. Zij richten de 
aandacht in een eerste fase op de fysieke reorganisatie van de dienstverlening, en 
bieden pas in een tweede fase hun diensten digitaal aan. Daarnaast zijn er gemeentes 
die een afwachtende houding aannemen, en nog niet on-line zijn (De kwaliteit van 
gemeentelijke websites, 2002). 
 
De vereniging van Nederlandse Gemeenten biedt vrijblijvend een overkoepelende 
leidraad aan (www.egemeente.nl). De hierboven besproken beleidsdocumenten 
illustreren de wil van de Rijksoverheid om invloed uit te oefenen op de gemeenten, 
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voornamelijk op het gebied van publieke dienstverlening5, en het kunnen sturen van 
processen. Gezien de soevereiniteit van de lokale overheden zijn deze vrij in het al 
dan niet gebruiken van de aangereikte kaders en ondersteunende middelen. De 
rijksoverheid kan hen niet dwingen. Een voorbeeld van het missiewerk van de 
nationale overheid is het document Eén-loket-op-het-internet. Hierin staat vermeld 
dat overheden zelf hun ambitieniveau dienen vast te stellen. Werken vanuit de logica 
van de burger mag dus, maar hoeft niet. Ook de programmabureau’s OL2000 en 
Advies Overheid.nl illustreren dit. De nationale regering en BZK presenteren 
beleidsplannen met voorstellen tot verandering van de organisatie van de publieke 
dienstverlening op lokaal niveau. De lokale overheden zijn vrij om te doen wat ze 
willen met deze documenten. Toch oefenen deze leidraden vooral de laatste 10 jaar 
meer invloed uit op de lokale overheden. Vaak omdat er subsidies aan verbonden 
zijn. Op die manier komt er enige uniformiteit en standaardisatie in de organisatie op 
lokaal niveau en de conceptuele ontwikkeling. 
 
One-Stop-Government concepten worden dus voornamelijk op het nationale niveau 
ontwikkeld (in nauwe samenwerking met de lokale overheden), en geïmplementeerd 
op lokaal niveau (Lips, 2000). Ook het Programma Elektronische Provincies, 
getekend op 28 juni 2002 door ICTU en de provincies, kadert in deze opzet. Met de 
ondertekening van dit programma verbinden de provincies zich er toe hun eigen 
ontwikkelingen op ICT-gebied af te stemmen op de ontwikkelingen bij rijk en 
gemeenten. De samenwerking tussen de verschillende overheidslagen op het gebied 
van processen, architecturen en concrete toepassingen is noodzakelijk om de 
democratische processen en de overheidsdienstverlening te laten aansluiten bij de 
wensen van burgers en bedrijfsleven (www.ictu.nl). 
 

2.2.2 De rol van de private sector 
 

In Nederland verrichten vele adviesbureaus studies voor de overheid. Verschillende 
consultants werken er naast elkaar. Ook academici leveren vaak, naast hun werk 
voor de academische instelling, bijdrages aan adviesstudies. Sommige hebben een 
eigen adviesbureau. Het meeste werk dat door deze bureaus geleverd wordt is echter 
voornamelijk in opdracht van de overheid. Alhoewel er een zekere technology push 
uit voort vloeit, zetten zij zelf niet echt de agenda binnen het ICT-beleid, en hebben 
geen groot sturend vermogen op dit gebied. Zij zetten soms wel een discours in gang, 
maar de overheid beslist zelf wat ze daar mee doet. Een voorbeeld van een 
adviesbureau is Zenc. Zenc is een, naar eigen zeggen, toonaangevend onderzoeks- en 
adviesbureau op het gebied van ICT, overheid en innovatie. Het voert opdrachten uit 
voor verschillende ministeries, provincies, grotere gemeenten, opleidingsinstituten 
uitvoeringsinstellingen, en semi-overheidsinstellingen. Enkele opdrachten die ze tot 
nu toe kregen waren bijvoorbeeld: 
 

• Voer een benchmark onderzoek uit in 11 landen naar de stand van zaken 
rondom de elektronische overheid;  

• Ontwikkel een plan van aanpak voor een online community;  
• Begeleid ons bij de selectie van een nieuw primair systeem;  
• Help ons bij het ontwikkelen van een ICT-strategie en informatiebeleid;  
• Onderzoek de mogelijkheden van chipkaarten voor onze sector;  

                                                           
5 70% van de publieke dienstverlening verloopt via de gemeente. 

http://www.ictu.nl/
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• Evalueer een aantal e-projecten in onze gemeente.  
 
De eerste en laatste opdracht wijzen op het belang dat overheden hechten aan het 
meten van vooruitgang die ze boeken inzake eGovernment, en de positie die ze 
innemen ten opzichte van andere. Om dit te meten doen ze vaak een beroep op privé-
instellingen. Naast Zenc hebben ook andere, meer internationale adviesbureaus 
benchmarkstudies uitgevoerd, o.a. Cap Gemini Ernst & Young en Accentures.  
 
Naast adviesbureaus spelen ICT-bedrijven een grote rol in het eGovernment verhaal. 
Zij programmeren de meerderheid van de applicaties voor alle overheidsniveaus. Er 
is weinig interne technische knowhow aanwezig binnen de overheid. Een voorbeeld 
hiervan is de portaalsite www.overheid.nl. Het programmabureau OL2000 stond in 
voor de fundamenten van deze site; wat dient de site de bevatten aan informatie en 
diensten, en op welke manier worden ze aangeboden? Voor de technische kant van 
het verhaal doet men een beroep op ICT-bedrijven. De vormgeving en hosting en het 
applicatiebeheer van de site worden verzorgd door respectievelijk de Rotterdamsche 
Communicatie Compagnie en ASP4all. Op inhoudelijk vlak worden andere 
verenigingen en organisaties erbij betrokken. Zo zijn bepaalde onderdelen van 
www.overheid.nl in handen van externe partijen; overzicht met discussies (Forum 
voor Democratische Ontwikkeling), informatie over scholen (Centrale Financiële 
Instellingen), overzicht met persberichten (Nieuwsbank BV), zo werkt internet (De 
Rotterdamse Communicatie Compagnie) en zo werkt politiek (Instituut voor Publiek 
en Politiek). Er is dus sprake van Publiek Private Samenwerking met zowel de IT-
sector, als andere instellingen. In dit voorbeeld is de overheid de vragende partij, en 
zorgt de private sector voor de (technische) uitwerking van de vraag van de overheid. 
Maar het gaat verder dan dat. Er bestaan private actoren die volledige diensten 
ontwikkelen, en ze daarna trachten te verkopen aan de overheid, of overheden er op 
laten inschrijven tegen betaling. Een voorbeeld hiervan is www.degemeenten.nl. Dit 
is een gemeentelijke vacaturepagina voor Nederland. Gemeentes kunnen hier tegen 
betaling al hun vacatures plaatsen. Om ze kennis te laten maken krijgen ze tot 1 
januari 2003 gratis de mogelijkheid vacatures te plaatsen. Zo oefenen private 
bedrijven ook enige invloed uit op een deel van het eGovernment beleid. 
 

2.2.3 Het wetenschappelijk en maatschappelijk debat 
 

Situering van het wetenschappelijk onderzoek 
 
Verschillende onderzoeksgroepen, verspreid over Nederland, voeren onderzoek naar 
eGovernment, of ‘de informatisering van het openbaar bestuur’. De onderzochte 
items verschillen naar onderzoeksgroep. Het onderzoek aan de Universiteit van 
Tilburg kan opgedeeld worden in twee domeinen, een juridische en een 
bestuurskundige. Prinssen behoort tot de juridische onderzoeksgroep. Enkele grote 
namen die een rol spelen op bestuurskundig gebied zijn Frissen, Zuurmond, 
Zouridis, Van de Donk, Van Duivenboden. De bestuurskundige onderzoeken spitsen 
zich voornamelijk toe op de invloed van informatisering van het openbaar bestuur op 
de interne bedrijfsvoering en relaties binnen de overheid. Verschillende doctoraten 
illustreren dit (Zuurmond, 1994; Zeef, 1994; Frissen, 1989; Zouridis, 2000).  
 
Aan de universiteit van Twente, met als belangrijke onderzoekers op dit gebied 
Leenes, Hoogwout en Svensson, gaat de aandacht naar de relatie tussen overheid en 
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burger, meer bepaald naar de items beleidsparticipatie en kiezen op afstand. Ook het 
dienstverleningsaspect komt aan bod, onder andere de vraag op welk niveau het best 
de dienstverlening wordt ingevuld. Deze onderzoeksgroep stelt vragen bij de 
gemeente als platform voor elektronische dienstverlening (Leenes & Svensson: 
2002). In de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap keren de 
invloeden van ICT op het staatsbestel, met daarin centraal de invloed op de 
verschillende takken van de trias politica, regelmatig als onderzoeksonderwerp terug. 
In de toekomst zal aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam meer onderzoek 
gevoerd worden onder leiding van Bekkers. Bekkers heeft in het verleden reeds 
onderzoek verricht naar de invloed van informatisering op sturing. De laatste jaren 
spendeert hij veel aandacht aan de mogelijke veranderende organisatiegrenzen, 
alsook aan het dienstverleningsaspect. Dit laatste item is pas op de academische 
agenda gekomen, nadat het beleid er aandacht aan besteedde bij de ontwikkeling van 
Overheidsloket 2000. De opzet van OL2000 heeft er toe geleid dat verschillende 
onderzoeksgroepen dit beleidsprogramma, en de bijbehorende pilootprojecten gingen 
opvolgen. Daarvóór was er zelden aandacht voor one-stop-government in de 
Nederlandse publieke administratie. Snellen is één van de weinige onderzoekers die 
hier reeds aandacht aan besteedde vòòr het OL2000 programma. De eerste 
publicaties kwamen van beleidsmakers en projectmedewerkers. Zij hebben dit item 
op de academische agenda gezet (Lips, 2000). 
 
Het scheppen van een kader voor onderzoek 
 
Gezien de langere onderzoekstraditie is er meer bestuurskundige literatuur i.v.m. 
eGovernment aanwezig dan in Vlaanderen. Bij het doornemen van deze literatuur 
valt het op dat men tracht het begrip eGovernment in subcategorieën te ontleden. Zo 
wordt het onderwerp soms opgedeeld in eAdministratie en eDemocratie, waarbij het 
eerste duidt op de processen waarbij de administratie betrokken is, en men met 
eDemocratie de link naar de politiek legt. (Kouwenberg, Bokhorst & van Bruggen, 
2002). Dit is een heel ruime indeling. Bekkers hanteert een gelijkaardige indeling 
maar maakt binnen eAdministratie een onderscheid tussen eGovernment en 
eGovernance. Bij eGovernment legt hij het accent op de dienstverlening. Onder 
eGovernance plaatst hij processen die zich meer intern bij de overheid situeren, zoals 
sturing, toezicht, organisatiegrenzen (Bekkers, 2002). Deze opdeling komt overeen 
met een opdeling van Zuurmond (2001). Zuurmond maakt gebruik van de 
democratische driehoek politiek – burger – ambtelijk apparaat. Tussen deze drie 
actoren bevindt zich een maatschappelijk middenveld. Hiertoe behoren voornamelijk 
verenigingen die de belangen van de ene of de andere actor verdedigen. Ook Bekkers 
en Poelmans (1999) hanteren deze driehoek. 
 
Zuurmond plaatst in deze driehoek drie dominante uitdagingen die eGovernment met 
zich meebrengt. Ten eerste innovaties rond dienstverlening in de relatie tussen de 
burger als klant en het uitvoerend gedeelte van het ambtelijk apparaat, wat Bekkers 
eGovernment noemt. Ten tweede vernieuwde vormen van sturing tussen het 
dagelijks bestuur van de politiek en de top van het ambtelijk apparaat, bij Bekkers 
valt dit onder eGovernance. En als laatste innovaties op het gebied van interactie 
tussen de burger als participant en het algemeen bestuur op politiek niveau, te 
vergelijken met eDemocracy. Zuurmond benoemt deze zelf als dominante 
uitdagingen waardoor hij indirect aangeeft dat er nog andere, buiten degene die hij 
aangeeft, bestaan. 
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Figuur 1 Democratische cirkel 

 
Verschillende onderzoeksparadigma’s 
 
Veel aandacht gaat uit naar de veranderende samenleving van een industriële naar 
een informatie/ netwerkmaatschappij. Informatie vormt meer en meer de 
belangrijkste grondstof. Dit heeft gevolgen voor de overheid. Een vraag die 
regelmatig weerkeert in het academisch debat is die naar de rol van de overheid in de 
informatiesamenleving. Deze vraag spitst zich toe op twee domeinen: welke 
wijzigingen brengt dit met zich mee voor de taak van de overheid, en welke op 
organisatorisch vlak? De overheid wordt zowel qua inhoud, als qua vorm in vraag 
gesteld. Geen wonder dat verschillende academici dit debat volgen en voeren. Het 
zou wel eens kunnen dat met de komst van ICT de overheid volledig verandert. 
Zowel wat betreft het administratief als het democratisch gedeelte, en dit naar inhoud 
èn vorm.  
 
Naar inhoud toe heeft het debat voornamelijk een politiek-ideologisch karakter. De 
taken die een overheid dient te vervullen, zijn afhankelijk van de ideologie die men 
aanhangt. Hoe meer waarde men hecht aan de vrijheid van het individu, hoe meer 
men voorstander zal zijn van een vrije marktwerking, met zo weinig mogelijk 
overheidsinmenging. Het doel is het ontstaan van netwerken, waarbij de overheid 
niet langer een doorslaggevende rol toebedeeld krijgt, maar één van de actoren is. 
ICT zou het ontstaan van netwerken kunnen bevorderen. Hier leeft het geloof in een 
kritische, mondige burger die weet wat goed voor hem is, en een actieve rol wil 
opnemen bij de beleidsvorming.  
 
Anderzijds kan men juist meer overheidsinmenging verwachten bij de ontwikkeling 
naar een elektronische overheid. Zij krijgt via het nieuwe medium extra middelen en 
manieren om te sturen en daadkrachtiger op te treden. Het geloof in een vrije markt 
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is hier minimaal. De overheid dient beschermend op te treden, en duidelijke 
reguleringen te ontwerpen. Er is ruim aandacht voor de "onderklasse" van de 
samenleving; de groep die nu zelden in debatten wordt gehoord. De overheid dient er 
op toe te zien dat de digitale kloof zo minimaal, en liefst zelfs afwezig, is. In deze 
visie dient de overheid te reguleren, te sturen en te controleren. Tussen de twee 
uitersten van laisser-faire, en het ontwerpen en opleggen van blauwdrukken aan de 
samenleving bevinden zich combinaties van de twee, die een middenweg proberen te 
vinden. Of zoals Rick van der Ploeg het verwoordt (2002): 
 

De oplossing moet gezocht worden in een derde weg tussen de twee 
uitersten. Geen top down benadering, maar een overheid die inspeelt 
op het leer- en aanpassingsvermogen van maatschappelijke 
organisaties. De overheid heeft als taak de regels van het spel te 
bepalen. Zij moet ook de rol van katalysator vervullen, onder andere 
door experimenten te stimuleren. Daarbij is het belangrijk om te 
accepteren dat die experimenten verschillende uitkomsten kunnen 
opleveren.   
 

Frissen is voorstander van deze derde weg. Het concept van de oude welvaartstaat, 
waarbij de overheid bepaalt wat goed is voor de burgers, verwerpt hij als totaal 
achterhaald. In de netwerksamenleving dient de overheid volgens Frissen een 
procedurele rol te vervullen; zij dicteert de doelstellingen niet meer, maar beperkt 
zich tot het faciliteren van het proces om die doelstellingen te verwezenlijken. De 
autonome burgers en instituties dienen serieus genomen te worden. Een 
paternalistisch optreden van de overheid is uit den boze. Overheidssturing moet een 
meer procesmatig karakter krijgen, en minder gericht zijn op het verwezenlijken van 
ambitieuze doelstellingen. Niettemin blijft er behoefte aan overheidsinterventie, 
onder andere om checks and balances te creëren op gebieden waar deze ontbreken. 
De overheid heeft ook een rol bij het tegengaan van monopolievorming en het 
ondersteunen van instituten voor certificering en kwaliteitscontrole. De overheid 
moet niet zo zeer integratie en cohesie bevorderen, maar juist fragmentatie 
stimuleren. Fragmentatie is volgens Frissen één van die krachten die een tegenwicht 
bieden tegen totaliserende tendensen (2002). 
 
In het adviesrapport Burger en overheid in de samenleving: de noodzaak van 
institutionele innovatie, beter gekend onder de naam rapport Docters van Leeuwen6 
bewandelt men eveneens deze derde weg. Volgende taken kent men in dit rapport 
aan de overheid toe: 
 

• de positie van de burger zodanig versterken dat de voorzieningen van de 
netwerksamenleving algemeen toegankelijk zijn 

• het voorkomen van negatieve effecten als gevolg van de overdracht van taken 
en bevoegdheden aan burgers 

• de bescherming van zwakke partijen 
• zorgen voor democratische besluitvorming 

 
Al deze veranderingen leiden er toe dat het openbaar bestuur gedwongen wordt zich 
op institutioneel vlak te innoveren. Noodzakelijke voorwaarden voor deze 

                                                           
6 Genoemd naar de voorzitter Arthur Docters van Leeuwen.  
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veranderingen zijn volgens dit rapport het afschaffen van het medebewind, en het tot 
stand komen van een proceswet interbestuurlijke samenwerking. Met deze proceswet 
krijgen burgers de garantie dat autonoom opererende overheden altijd op een 
toetsbare wijze verantwoording afleggen. Voorts dient de overheid projectmatig te 
werken, de rol van de burger als toezichthouder actief te stimuleren, en te zorgen 
voor de totstandkoming van een toezichthouder op het interbestuurlijk verkeer tussen 
overheden. Het rapport gaat uitvoerig in op deze opdrachten. De aloude discussie 
over de plaats die de overheid binnen de samenleving dient in te nemen, sterk 
regulerend versus laisser-faire, top-down versus bottum-up, of nog gelijkheid versus 
vrijheid, of ergens tussen de twee, blijft zich dus stellen; ook in de 
informatiesamenleving.  
 
Onderzoeksthema’s 
 
De organisatie van de overheid staat al enkele decennia in vraag. De overheid dient 
efficiënter en effectiever te werken, om alzo kostenbesparend te zijn. Automatisering 
van verschillende processen en het opstellen van prestatie-indicatoren komen 
gedeeltelijk tegemoet aan deze doelstelling. De laatste decennia dient de overheid 
ook klantgerichter te werken. De burger wordt bestempeld als een mondige, kritische 
burger die weet wat hij wil. Uitgaande van deze overtuiging, dient de overheid meer 
rekening te houden met de burger. Vraaggerichte sturing komt centraal te staan. Met 
de komst van ICT worden extra middelen aangeboden om aan de veranderingen 
tegemoet te komen. Het reeds gestarte veranderingsproces krijgt zo andere 
perspectieven. Onderstaande termen duiden op ontwikkelingen die door ICT 
bevorderd worden: 
 

a. Deterritorialisering en virtualisering 
b. Horizontalisering 
c. Vervlechting  

 
Deze begrippen vormen de kenmerken van de informatie- of netwerksamenleving. 
Deterritorialisering en virtualisering zijn nauw aan elkaar verbonden. In de virtuele 
wereld zijn er geen fysische grenzen. Het ontbreken van deze fysische grenzen ligt 
aan de basis van het deterritorialiseringsproces. Gezien de band tussen de twee 
begrippen worden ze hier samen besproken. Internet stopt niet bij landsgrenzen, 
maar heeft een wereldwijd karakter. Transacties en informatiedoorstroming zijn niet 
langer aan een bepaald gebied gebonden. Het gezag en werkgebied van de staat en 
politieke instellingen zijn daarentegen juist wel territoriumgebonden. Deze 
tegenstelling brengt verschillende moeilijkheden met zich mee. Zo kan men via 
internet medicijnen bestellen, waarvoor je in Nederland een doktersrecept dient voor 
te leggen. Hierdoor ontstaan gezondheidsrisico's waarop de overheid geen greep 
heeft. Er ontstaan nieuwe transportstromen doordat mensen frequenter in het 
buitenland aankopen via internet. Territoriaal gebonden regelgeving is niet langer 
voldoende daar informatiestromen niet gebonden zijn aan nationale grenzen 
(Infodrome, 2001).  
 
De problematiek van deterritorialisering vormt het onderwerp van het rapport van de 
Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid Staat zonder land: een verkenning 
van de bestuurlijke gevolgen van informatie- en communicatietechnologie (1998). In 
dit rapport ligt het accent op de rol van de overheid in een samenleving waarin 
geografische grenzen steeds minder van belang zijn, en tijd en plaats op een heel 
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andere manier ingevuld worden dan een eeuw geleden. Door het gebruik van ICT 
gaat de nauwe geografische band tussen actor, actie en gevolg verloren. Deze band is 
vereist voor de legitimiteit van de staat. Soevereiniteit en autonomie behoren tot het 
ideaaltype van de staat. Deze komen tot uitdrukking respectievelijk bij het 
monopolie op regelgeving, geweld en belastingheffing en het vermogen om 
onafhankelijk van andere staten de eigen gemeenschap te besturen. Er wordt echter 
aangenomen dat als de omgeving minder uitkristalliseert op de schaal van de 
nationale staat en bovendien steeds vluchtiger wordt, het handelingsvermogen van de 
nationale staten sterk kan eroderen. Staat en territoir zijn namelijk nauw met elkaar 
verbonden. Territorialiteit vormt het gemeenschappelijk kader voor de ontwikkeling 
van recht en staat, voor de omvorming van de staat tot een rechtsinstituut en voor de 
opkomst van de beleidsfuncties van de staat op een breed maatschappelijk terrein. 
Binnen het territoir construeert de staat zijn eigen bestuurs-, staf- en privaatrecht 
alsmede haar internationaal recht.  
 
Daarnaast moet gewezen worden op de bestuurlijke ontwikkeling van een 
gedifferentieerd geheel van vrijwillige samenwerking en netwerkvorming tussen de 
verschillende publieke en vaak ook particuliere actoren op de verschillende 
bovennationale niveaus ten aanzien van specifieke thema’s. ICT is hier een sterk 
stimulerende factor. Grensoverschrijdende arrangementen betreffen vaak 
onderwerpen die voorheen op het terrein van binnenlands bestuur en recht lagen. De 
staat als rechtsinstituut verliest betekenis door geografische spreiding van 
activiteiten. De noodzaak van bindende regulering in de directe geografische 
nabijheid neemt af. De Raad stelt dat  de veranderingen in de territoriale dimensie 
het diepst ingrijpen op de instituties van staat en recht. Buiten het juridische leidt 
deterritorialisering tot bestuurlijke en beleidsproblemen met name waar het betreft 
publieke voorziening. Het publieke domein zal geherdefinieerd moeten worden. De 
ontwikkeling van ICT die leidt tot internationalisering en deterritorialisering vergt in 
drie richtingen een precisering: 
 

1. Welk deel van het overheidshandelen wordt erdoor geraakt?  
2. Welke mogelijkheden zijn er om eventueel een verlies aan 

handelingsvermogen van de nationale staat te compenseren? 
3. Welke behoefte bestaat er aan ordening door de nationale staat  binnen de 

nieuwe context van een internationaliserende en deterritorialiserende 
samenleving? 

 
In het rapport besluit de Raad dat er geen sprake is van een einde van de nationale 
staat. Wel kan men spreken van een transformatie van de nationale staat, in de zin 
van wijzigingen van de definiërende kenmerken van de staat. De oplossing voor de 
staat om te sturen kan liggen in andersoortige, niet dwingende instrumenten, zoals 
subsidieverlening of voorlichting. Een tweede mogelijkheid is zelfregulering. Er 
bestaan compensatiemogelijkheden voor het afnemend handelingsvermogen van de 
staat. Ze vormen echter geen volwaardig alternatief.  
 
De problematiek van de deterritorialiteit beperkt zich niet tot de mogelijke 
veranderingen binnen de handelingsbekwaamheid van de nationale overheid. Ten 
gevolge van deterritoraliteit wordt ook de lokale overheid als platform voor 
dienstverlening in vraag gesteld.7 Grenzen vervullen een andere rol gezien plaats en 
                                                           
7 Deze problematiek werd reeds aangehaald in het eerste rapport.  
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tijd een andere invulling kregen. Dienstverlening dient bijgevolg niet langer 
noodzakelijk op lokaal niveau georganiseerd te worden. Bij de fysische 
dienstverlening waarbij burgers zich naar een loket dienen te begeven is het 
uitgangspunt om het loket zo dicht mogelijk bij de burger te organiseren voor de 
hand liggend. Als men echter in termen van virtuele loketten denkt, is het 
organiseren van de dienstverlening op gemeentelijk niveau niet meer zo 
vanzelfsprekend, en is centralisatie misschien een betere oplossing. Toch houdt men 
bij het uitbouwen van elektronische dienstverlening in de praktijk vast aan de 
decentralisatie. Leenes, Svensson  (2002) en Kraaijenbrink (2002) stellen zich 
vragen bij het beste platform voor de organisatie van elektronische dienstverlening. 
 
De tweede ontwikkeling, met name horizontalisering, is een vaak genoemd proces 
dat verbonden wordt aan ICT. Ten gevolge van ICT verloopt veel communicatie via 
netwerken. Vaak valt hierbij de term netwerksamenleving. Het grootste kenmerk van 
een netwerksysteem is dat alle actoren gelijk zijn. De huidige, voornamelijk 
verticale, organisatie van de overheid, ook wel functionele hiërarchie genoemd, 
wordt bijgevolg meermaals als een obstakel genoemd in de toekomstige informatie/ 
netwerksamenleving. Het klassieke organogram met één persoon aan de top, 
daaronder verschillende afdelingen en daaronder weer subafdelingen is het 
hoofdkenmerk van de functionele hiërarchie. De achterliggende idee is dat alles 
vanaf één centrum kan aangestuurd worden. Deze functionele hiërarchie dient 
volgens Zuurmond (1994) plaats te maken voor de infocratie. Met de term infocratie 
verwijst Zuurmond naar een nieuwe, plattere organisatievorm, meer gericht op het 
werken in horizontale, klantgestuurde ketens die vaak interorganisationeel zijn, en 
een hoogwaardig niveau van dienstverlening, effectiviteit en efficiëntie weet te 
realiseren. 
 
Ook Bekkers (1999) ziet een einde komen aan de functionele hiërarchie. Volgens 
hem zullen er nieuwe virtuele organisatiepatronen ontstaan die de bestaande grenzen 
tussen de organisaties aantasten. Bekkers spreekt van een verandering en 
verschuiving van grenzen tussen de bestaande organisaties. In een netwerk is er geen 
sprake van een hiërarchisch centrum. De organisatie is een netwerk van relatief 
zelfstandige, vaak resultaatgerichte eenheden. De relaties tussen de verschillende 
eenheden worden onderhouden door netwerktechnologie. Het is dit verbindend 
karakter van netwerktechnologie dat ervoor zorgt dat de relatie tussen organisaties en 
mensen een horizontaal karakter krijgt, en de bestaande hiërarchie binnen en tussen 
organisaties uitdaagt. Waar Zuurmond het nieuwe begrip infocratie introduceert, 
geeft Bekkers een typologie van virtuele organisatiepatronen, waarbij hij het 
federatief virtueel organisatiepatroon erkent. 
 

Deze organisaties hebben een federatief karakter. Van de ene kant 
blijft de autonomie van de deelnemende organisatie in tact. Zij 
blijven verantwoordelijk voor het beheer van hun databases. Van de 
andere kant wordt  voor de uitwisseling van gegevens een 
overkoepelende beheersorganisatie in het leven geroepen die weer 
wordt bestuurd door de belangrijkste deelnemende partijen.  Zij 
draagt zorg voor de coördinatie van het gegevensverkeer en voor de 
spelregels die de uitwisseling van gegevens ondersteunen. 
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Beide onderzoekers trekken een lijn onder het bestaan van de functionele hiërarchie 
die voornamelijk gekenmerkt wordt door hiërarchie en verticale communicatielijnen. 
Nergens wordt echter de vraag gesteld of het inderdaad vanzelfsprekend is dat alles 
op een dergelijke wijze zal evolueren. Zal door de komst van ICT in het openbaar 
bestuur de functionele hiërarchie tot het verleden behoren, of krijgt ze juist nieuwe 
middelen om haar hiërarchische structuur te bestendigen? Worden de bestaande 
vormen van sturing en organisatie niet juist een nieuw leven ingeblazen met e-
government? (Controle geven of nemen, 2001.) 
 
De derde gesignaleerde mogelijke ontwikkeling is deze van de vervlechting. Onder 
de impuls van ICT raken verschillende domeinen die voorheen duidelijk van elkaar 
gescheiden waren, meer en meer met elkaar vervlochten. Zo vervaagt de grens tussen 
overheid en privé door Publiek Private Samenwerking of te Public Private 
Partnership. De twee sectoren bestaan niet langer langs elkaar heen. Deze 
samenwerkingstendens is niet nieuw door de komst van ICT, maar wordt hierdoor 
wel versterkt gezien er een nieuw domein ontstaat waarbinnen PPS kan ontstaan. De 
technische infrastructuur en software die nodig is voor het uitbouwen van een 
elektronische overheid kan door private bedrijven ontwikkeld en onderhouden 
worden. ICT bevordert ook de één-loket-gedachte. Dit één-loket-concept stopt echter 
niet bij de overheid. Vele diensten van private actoren zouden hier op termijn 
aangeboden kunnen worden. Daarnaast heeft de ICT-revolutie het mogelijk gemaakt 
vormen van marktwerking te introduceren in sectoren waar voorheen enkel 
overheidmonopolies aanwezig waren. Met ICT kan het productieproces opgeknipt en 
gescheiden worden, en de meer uitvoerende processen kunnen geoutsourced worden 
aan private bedrijven. Hier rijzen vragen met betrekking tot verantwoordelijkheid. 
ICT kan dan wel goed soorten stroom, infrastructuur, dienstverlening en 
administratie verdelen, het ontbreekt aan een helder beeld van hoe de 
verantwoordelijkheid te verdelen.  
 
Ook de scheidslijnen tussen werk en privé rafelen verder uit. ICT bevordert het 
thuiswerken. Hierdoor vervaagt de grens tussen werk en privé bij de werknemer. Dit 
brengt veranderingen teweeg in de werkcultuur. Werknemers zien elkaar niet meer 
dagelijks, hebben in sommige gevallen niet langer een eigen bureau, werken thuis op 
andere uren dan ze voorheen op kantoor deden en kunnen andere taken tussendoor 
verrichten. Er wordt van de werknemers enige discipline en verantwoordelijkheid 
gevraagd, en van de werkgevers vertrouwen.  
 
Onderzoeksvragen 
 
Deterritorialisering, virtualisering, horizontalisering en vervlechting zijn de meest 
genoemde en besproken kenmerken van de informatie-netwerkmaatschappij. In deze 
maatschappij stelt Zuurmond innovaties inzake dienstverlening, sturingsconcepten 
en (de rol van de burger in) het democratische proces voorop. (zie supra) Deze 
innovaties worden hier verder toegelicht. Publieke dienstverlening speelt zich 
voornamelijk af tussen volgende twee actoren van de democratische driehoek: het 
ambtelijk apparaat, meer bepaald de werkvloer van de administratie, en de burger of 
het bedrijf in zijn hoedanigheid van klant. De opkomst van ICT biedt op dit vlak vele 
nieuwe mogelijkheden. Aan dit aspect wordt door het beleid ook veel aandacht 
besteed. Begrippen als one-stop-shopping en één-loketten rijzen als paddestoelen uit 
de grond. Toch staan er op dit gebied nog vele vragen open voor verder onderzoek. 
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Vaak spreekt men over één-loket-achtigen. Maar wat verstaat men onder dit begrip? Eén 
loket waar je het antwoord vindt op al je vragen? Of één loket waar je het antwoord vindt op 
een specifieke vraag? Meer en meer wordt de laatste invulling gebruikt. Klanten dienen het 
antwoord op een bepaalde vraag, of de levering van samenhangende diensten via één kanaal 
te bekomen. Dit impliceert een herclustering van de aangeboden diensten en informatie. De 
herclustering kan op verschillende manieren gebeuren (Poelmans & Bekkers, 1999) 
 

1) Naar doelgroep: een opdeling van de bevolking in bepaalde doelgroepen: 
bijvoorbeeld: studenten, bejaarden, arbeiders, zelfstandigen, gehandi-
capten. Hier bestaat een gevaar voor verwarring wanneer men tot 
verschillende doelgroepen behoort.  

2) Naar life-event: een opdeling naar de gebeurtenis in het leven van de 
burger; bijvoorbeeld geboorte, studeren, werken, ... 

3) Naar soort dienst: vb. subsidies, vergunningen 
 
De herclustering is een kanteling van het aanbodgericht naar het vraaggericht 
aanbieden van diensten en informatie. Het is echter het ambtelijk apparaat, dat 
voorheen diensten en info aanbood op een aanbodgerichte wijze, die nu de 
denkoefening tracht te maken alles op een vraaggerichte wijze aan te bieden. Zij zijn 
het die trachten te redeneren zoals de klant dat doet. Voor de reconstructie van 
vraagpatronen wordt aldus voornamelijk gebruik gemaakt van de kennis en ervaring 
van (gemeentelijke) ambtenaren. Lukt dit echter wel? Kan men zich baseren op deze 
kennis en ervaring om een volledige omschakeling te maken? Dient men in dit 
proces niet meer de burger zelf te betrekken (Bekkers, 2001)? De reeds gemaakte  
pogingen tot vraaggerichte clustering, waarin de burger centraal wordt gesteld, 
kunnen op hun doeltreffendheid onderzocht worden. Daarnaast aanschouwt men de 
vraaggerichte manier van organiseren als een nieuwe legitimeringsbron. Bekkers en 
Traag (1999) spreken hier van een consumentistische relatie tussen burger en 
bureaucratie. De kwaliteit van de dienstverlening wordt een nieuwe 
legitimeringsbron voor de overheid. Op die manier blijven niet langer politici de 
enige vertolkers van de wensen en behoeften van burgers, maar dienen ze deze rol te 
delen met het ambtelijk apparaat. Wordt zo de representatieve democratie-opvatting 
echter niet voor een deel uitgehold, als naast de politiek verkozenen ook de 
ambtenarij de wensen vertolken van de burgers?  
 
De één-loket gedachte wordt vaak als oplossing geopperd voor de wirwar van 
diensten die momenteel worden aangeboden. Klanten dienen op die manier sneller 
hun weg in het aanbod van diensten en informatie te vinden. Maar misschien vormt 
het één-loket-concept niet de ultieme oplossing, en is in sommige gevallen de 
afwezigheid van een loket nog beter. Men spreekt dan van de geen-loket-gedachte, 
of proactieve dienstverlening. De overheid beschikt over zoveel gegevens, dat ze in 
staat is diensten automatisch aan haar burgers te verstrekken, zonder dat deze ze 
expliciet moeten aanvragen. Hoe makkelijk de dienstverlening ook kan verlopen via 
één loket, het blijft in sommige gevallen een loket te veel (Zuurmond, 2001). 
 
In de relatie tussen het dagelijks bestuur van de politiek en de top van het ambtelijk 
apparaat staat het begrip sturing centraal. Dit begrip wordt op twee manieren in 
vraag gesteld. Ten eerste, zal het voorrecht van de partijpolitiek in de toekomst stand 
houden? Naast de partijpolitiek krijgen ook andere instanties dit recht door een 
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stijgende toegankelijkheid van informatie dankzij ICT. En als tweede rijzen er 
bedenkingen bij het concept sturing opgebouwd vanuit verticale relaties. Er heerst 
eerder een geloof in horizontaal opgebouwde netwerken. Sturing gebeurt grotendeels 
op basis van gegevens die de politiek krijgt van het ambtelijk apparaat. Overheden 
zien zich echter met de opkomst van ICT en de stijgende vraag naar openbaarheid 
gedwongen meer informatie over de uitvoering (effectiviteit, kwaliteit,...) ter 
beschikking te stellen via het internet. Op die manier kunnen allerlei 
belanghebbende, en niet enkel de partijpolitiek, zelfstandig een oordeel vormen. 
Politieke instanties beschikken niet langer exclusief over de gegevens, en verliezen 
hun voorrecht. Door de verhoogde transparantie naar de burger en het 
maatschappelijk middenveld toe, zal de overheid meer rekenschap moeten afleggen. 
Uitgaande van deze redenering kan men veronderstellen dat met de opkomst van ICT 
het voorrecht van sturing van de politiek op het ambtelijk apparaat zal aftakelen, 
gezien meer sturing te verwachten valt van instellingen die daarvoor zwegen bij 
gebrek aan informatie (Zuurmond, 2001). Toch kan ook de tegenovergestelde 
denkpiste gevolgd worden. De politiek beschikt dankzij ICT over een extra kanaal 
om aan informatie te raken. Door het beter kunnen verzamelen en verwerken van 
informatie kan men meer meetsystemen ontwikkelen en toepassen. De snelheid van 
dit nieuwe medium maakt ook dat sturing korter op de bal kan gebeuren dan 
voorheen. Hierdoor kan de sturing van de politiek juist sterker worden. Welke 
richting zal uitgegaan worden, en de implicaties die hieraan verbonden zijn kunnen 
het onderwerp vormen van onderzoek.  
 
Zuurmond maakt gewag van een nieuw sturingsmodel, met name het infrastructureel 
model. Dit zal volgens hem het huidige concernmodel vervangen. Het belangrijkste 
kenmerk van het huidige concernmodel is de verticale sturing tussen 
bestuurscentrum en diensten. Deze verticale sturing krijgt voornamelijk vorm door 
een planning en controlecyclus, en managementrapportages. Bij het infrastructureel 
model worden de horizontale communicatielijnen belangrijker, ten koste van de 
verticale communicatielijnen die voorheen zo centraal stonden. De horizontale lijnen 
lopen van de samenleving naar het bestuur. Een snelle en goede samenwerking 
tussen verschillende overheidsdiensten wordt steeds belangrijker om moderne 
beleidsvraagstukken van een adequaat antwoord te kunnen voorzien. De 
samenwerking dient tevens op een zodanig vlotte wijze te verlopen, dat de klant het 
gevoel heeft slechts met één overheid te maken te hebben. Hiervoor is er een 
afstemming vereist tussen de diverse onderdelen. Deze afstemming komt niet goed 
tot stand in een concernmodel.  
 
De studie Controle geven of nemen; een politieke agenda voor de 
informatiesamenleving gaat uitgebreid in op deze sturingsproblematiek. De studie 
vermeldt twee soorten sturing; moderne sturing en empowerment van de 
samenleving. Beide strategieën gaan uit van transparantie van informatie. Toch zijn 
er verschillende functies van transparantie. Deze worden in deze studie schematisch 
voorgesteld: 
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Transparantie VAN de samenleving VAN de overheid 
VOOR de 
samenleving 

Empowerment strategie Commissie-Wallage (aanbeveling 1: maak 
overheidsinformatie openbaar) 

VOOR de 
overheid 

Moderne sturing Commissie Docters van Leeuwen 
(aanbeveling 8: de overheidsinformatie is van 
alle overheden. Alleen in gevallen bij de wet 
bepaald, kan er sprake zijn van een gesloten 
informatiehuishouding.)  

Tabel 3 Transparantie 
Bij moderne sturing ligt het verlangen de fysieke en sociale omgeving te beheersen 
aan de basis. Informatie dient transparant gemaakt te worden voor de overheid zodat 
ze gericht kan interveniëren. Het beheersparadigma bloeit op door de toenemende 
inzet van ICT. Van de Donk (2000) stelt hier dat de zelfbewuste bureaucratie zich 
door middel van informatietechnologie weer sterker als sturend kan manifesteren, en 
zich op die manier kan ontwikkelen als een echte ‘databaas’. Volgens van de Donk 
ondersteunt informatisering de rationalisering van productieprocessen. Ook Zouridis 
(2000), en Zuurmond (1994) zien een stijging van de sturingscapaciteit van de 
overheid door informatisering en automatisering.  
 
De strategie van empowerment van de samenleving steunt op het zelforganiserend 
vermogen van burgers, organisaties en bedrijven. Ze bouwt verder op de 
karakteristieken van de informatiesamenleving in wording. De overheid organiseert 
en stimuleert de toegang van burgers tot vitale informatie van overheid, bedrijven, 
andere burgers en belangenorganisaties. Op die manier ondersteunt de overheid de 
zelforganisatie van de samenleving. De overheid wordt dus niet afzijdiger, maar 
vervult haar rol op een andere manier. De tabel uit de studie geeft de kernbegrippen 
weer van de twee strategieën.  
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Moderne sturing Empowerment van de samenleving 
Draagvlak creëren
Maatwerk leveren

Massa-individualisering
Aannemer

Gaat u maar rustig slapen
Overheid aan het roer

Optimaliseren
Overheid weet wat burger wil

Overheid komt naar burger toe
Dubbel werk is verspilling

Interactief beleid
Mensen beïnvloeden in hun gedrag

Centraal-decentraal
Sturen en managen van netwerken

Uit handen nemen
De Soft Sister van Big Brother

Vragen om hulp 
(In staat stellen) tot eigen werk 
Ondernemerschap 
Doe-het-zelf-zaak 
U moet het zelf doen en hier is uw 
gereedschap 
Burger aan het roer 
Concurrentie van ideeën 
Overheid helpt burger ontdekken wat hij zelf 
wil 
Overheid helpt burgers tot elkaar te komen 
Coördinatie is duurder dan dubbel werk 
Zelfredzaamheid 
De drijfveren van mensen benutten 
Verantwoordelijkheden toedelen 
Steering at the edges; netwerken faciliteren 
Toerusten 
Panopticum – het glazen gebouw 

Tabel 4 Moderne vormen van sturing 
 
Men besluit in deze studie met de visie dat het niet het één òf het andere concept 
dient te zijn, maar dat beide modellen kunnen voorkomen, naargelang de specifieke 
situatie. Bepaalde beleidsvragen dienen volgens het concept van moderne sturing 
aangepakt te worden, terwijl andere juist beter volgens de empowermentstrategie 
verlopen. Infodrome ziet bijgevolg  volgende opdracht voor verder onderzoek open: 
 

“Wij zouden graag willen putten uit een vergelijkbaar analysekader 
teneinde eigenschappen van beleidsvragen aan te wijzen die ze 
geschikter maken voor moderne sturing of voor empowerment” 

 
ICT kan niet enkel een invloed hebben op de relatie tussen ambtelijk apparaat en 
burger (dienstverlening), en politiek en ambtelijk apparaat (sturing). Ook de relatie 
tussen de burger als participant en het algemeen bestuur van de politiek kan 
veranderen. In het begin van de jaren 70 kwam de gedachte van inspraak van de 
burger op. De effecten van inspraak werden rooskleurig ingezien. Beter 
gestructureerde interactie tussen burger en bestuur, duidelijkere probleemdefiniëring, 
invloed op de gekozen oplossingen en bijgevolg ruimere acceptatie en een hogere 
kwaliteit van het overheidsbeleid werden als grootste troeven naar voor geschoven. 
Al snel bleek inspraak met één groot probleem te kampen; de selectiviteit van de 
opkomst. De belangstelling was vaak klein, en daarbij enorm ongelijk verdeeld over 
de bevolking. Naast inspraak kan ook interactieve beleidsvorming als een vorm van 
politieke participatie beschouwd worden. Waar bij inspraak de participatie doorgaans 
in een late fase van de beleidsvoorbereiding plaats vindt, is dit bij interactief beleid 
reeds het geval bij het begin. Bijgevolg wordt de burger ook betrokken bij de 
probleemformulering en de keuze van mogelijke oplossingsrichtingen. Het 
communicatieproces verloopt veel intenser dan bij inspraak. Zowel inspraak als 
participatieve beleidsvorming krijgen een extra stimulans met de nieuwe 
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mogelijkheden die de technologie hen biedt (Van de Peppel & Prummel, 2000). 
Vragen die hier te stellen zijn hebben betrekking op de wil en capaciteiten van de 
burger om hieraan deel te nemen, en de mogelijke selectiviteit die bij dit proces kan 
opduiken.   
 
Bekkers en Traag (1999) maken zich bedenkingen over de betekenis van digitale 
discussieplatforms voor de rol van politici, ambtenaren en bestuurders. Dergelijke 
platforms trekken de macht en de status van de deelnemende politici en ambtenaren 
in vraag, en zetten functies, posities en daaraan gekoppelde rolpatronen onder druk. 
Politici en ambtenaren dienen kleur te bekennen: namens wie spreekt men? Ook 
kennen status en macht een andere oorsprong bij digitale discussieplatforms. Bij een 
digitale discussie dient men zijn status te verdienen tijdens de discussie. Deelname 
aan digitale debatten heeft ook gevolgen voor de gevestigde advies-, consultatie- en 
verantwoordingslijnen en –procedures. Deze staan op gespannen voet met de 
snelheid en directheid van het internet. Hierdoor dienen deelnemers persoonlijk aan 
het debat te participeren, of zich te onthouden van actieve deelname. Ambtenaren 
zijn niet geneigd om op de stoel van politici te zitten, en politici voelen zich graag 
gesteund door bijvoorbeeld een deel van het college van B&S. Dergelijke situaties 
leiden vaak tot tegenvallende resultaten van digitale discussieplatforms. Bijgevolg 
ontstaat er ontevredenheid over het gebruik van deze resultaten in het 
beleidsvormingsproces. Om dit te kunnen verhelpen dient men, aldus Bekkers en 
Traag, oplossingen te kunnen vinden voor: 
 

“de spanning tussen het transparante, responsieve en direct-
democratische karakter van de op internet georganiseerde discussie 
en het bestaande stelsel van representatieve democratie en de 
daarbij passende verdeling van bevoegdheden. ... De overheid maakt 
te weinig gebruik van de dynamiek en het horizontale karakter van 
internet.” 

 
In Nederland voert Ragetlie onderzoek naar agendavorming in het 
informatietijdperk, de democratische laag van de rechtsstaat staat centraal. In het 
casusonderzoek stopdeveiling.nl (Ragetlie, 2002) gaat de aandacht specifiek naar de 
betekenis van het massale gebruik van e-mail als politiek pressiemiddel binnen een 
parlementaire democratie. In welke mate worden e-betogingen en dergelijke ook in 
Vlaanderen gehanteerd, en wat zijn de effecten?  
 
Internet is een netwerkachtige communicatie-infrastructuur. Hierdoor kan het de 
horizontale beleidsvormingsprocessen faciliteren en versterken (Zuurmond, 2001). 
Hoe dit in praktijk ingevuld kan/ zal worden, en welke gevolgen dit met zich mee 
brengt voor het huidige democratisch bestel leent zich tot verder onderzoek. Wil men 
de burger in het beleidsproces inschakelen, dient er tevens aandacht uit te gaan naar 
integraal beleid. Vaak is het voor de burger onduidelijk waarom verschillende 
overheden naast elkaar praten en niet zorgen voor een onderlinge afstemming. Wil 
men de burger betrekken dan dienen hier oplossingen gezocht te worden.  
 

2.3 eGOVERNMENT IN DE NEDERLANDSE PRAKTIJK 
 

In Nederland wordt het beleid inzake e-government zowel op lokaal als op nationaal 
niveau ontwikkeld en uitgewerkt. Vele gemeentes ontwikkelen naast elkaar hun 
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eigen eGovernment beleid. Het niveau en de diepgang van dit beleid is bijgevolg 
afhankelijk van gemeente tot gemeente. Gezien de autonomie van provincies en 
gemeenten heeft de rijksoverheid geen dwingende bevoegdheid op dit gebied. Toch 
zorgt ze voor de nodige stimulans en ondersteuning. De uitwerking van 
rijksprogramma’s gebeurt voornamelijk door de stichting ICTU. De grote kracht van 
de ICTU-opzet is het koppelen van projecten die binnen de rijksoverheid lopen. 
Zowel op vlak van dienstverlening, beveiliging, democratie. Zo wordt een 
overkoepelend geheel gecreëerd. De verschillende bouwstenen van de elektronische 
overheid in aanbouw staan elk voor een apart deel, maar hebben elkaar wel nodig. 
Volgende bouwstenen vallen onder ICTU: CERT-RO (Computer Emergency 
Response Team Rijksoverheid), Burger@overheid, Advies Overheid.nl, EHD, 
Elektronische overheid in aanbouw, InterWad, KIBO (Kenniscentrum 
Informatievoorziening Bedrijfsvoorziening Overheid), OL2000, ON21, Programma 
Elektronische Provincies, RYX, Stroomlijning Basisgegevens, Taskforce Digitale 
Duurzaamheid, Taskforce PKIoverheid, Testbed Digitale Bewaring, XPIN (overzicht 
programma’s ICTU, september 2002). Om een beeld te schetsen van de nationale 
praktijk inzake eGovernment komen enkele bouwstenen hieronder aan bod. De vele 
autonome initiatieven van steden en gemeenten komen in deze tekst niet aan bod, 
maar zijn in de praktijk wel aanwezig.  
 

2.3.1 eAdministration 
 

Front-office en één-loket 
 
In 1996 startte het OL2000 programma onder de verantwoordelijkheid van een 
stuurgroep. In deze stuurgroep zaten mensen vertegenwoordigd van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken (had ook het voorzitterschap), ministerie voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening,  ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse 
Rijksregistratie. Later werd het ministerie van Economische zaken bijgevoegd aan de 
stuurgroep. OL2000 is een organisatieconcept dat uitgaat van één aanspreekpunt 
tussen overheid en klant, om op die manier te komen tot één (virtuele) plaats waar de 
klant op basis van specifieke vraagpatronen een samenhangend pakket van diensten 
kan ontvangen. Dit wordt de één-loket-gedachte genoemd. De doelstelling was het 
ondersteunen van publieke dienstverleners bij de stap naar een vraaggerichte en 
geïntegreerde dienstverlening. Het OL2000 programma startte met een oproep voor 
pilootstudies-voorstellen voor One-Stop-Government voor alle Nederlandse 
gemeenten. Vijftien projecten werden geselecteerd, en liepen van september 1996 tot 
juni 1998. Een evaluatie van deze projecten toonde aan dat het OL2000 concept 
vruchtbaar kon geïmplementeerd worden in de praktijk van de publieke 
administratie. Eind 1998 werd beslist na de experimenteerfase met pilootprojecten, 
over te gaan naar de nationale implementatie van het OL2000 concept. De site 
www.overheid.nl is de vertolking van dit project voor de Nederlandse nationale 
overheid. Deze site fungeert als portaal voor alle overheidsinformatie die te vinden is 
op het net. Zij is gericht naar drie doelgroepen: burgers, bedrijven en ambtenaren en 
politici. De dienstverlening wordt reeds op basis van drie thema’s geïntegreerd 
aangeboden: a) bouwen en wonen, b) bedrijven en c) zorg en welzijn. Bij de 
ontwikkeling van de nationale site ging de aandacht niet zo zeer uit naar de 
organisatorische veranderingen, zoals wel het geval was bij de pilootprojecten, maar 
lag de focus meer op de ontwikkeling van ICT-applicaties zoals kennissystemen, 
elektronische kiosken, en het internet. 2002 werd als streefdatum vastgelegd voor 
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verschillende doelen; de fysieke loketten moeten voor 100% relevante informatie 
kunnen verstrekken, en 50% van de transacties kunnen volbrengen. Van de publieke 
dienstverlening dient 25% elektronische te verlopen (Lips, M. & Lammers. K, 
2000).8 
 
Het programmabureau achter deze site is echter niet OL2000, maar wel Advies 
Overheid.nl. Advies Overheid.nl neemt de dagelijkse verantwoordelijkheid voor 
beheer en ontwikkeling van de overheidssite op zich. Zij stimuleert en inspireert 
ruim 1600 overheidsorganisaties bij het ontwikkelen van een website. Provincies, 
gemeenten en andere overheidsorganisaties kunnen steun krijgen onder de vorm van 
workshops, presentaties, instrumenten en advies. Waar het programmabureau 
OL2000 voornamelijk gericht is op het ontwikkelen van concepten, en het schrijven 
van handboeken ter verduidelijking van de concepten, is Advies Overheid.nl meer 
gericht op de ondersteuning bij de uitvoering. Het technische aspect bevindt zich, 
zoals eerder vermeld, in handen van de private sector. Het Programmabureau 
OL2000 wordt stopgezet eind 2002, en zal niet langer verlengd worden. Naast het 
verder ontwikkelen van de één-loket-gedachte, werd hier ook een 
productencatalogus opgesteld (VIND) en een meetinstrument voor zelfevaluatie 
(OL-scan).  
 
Back-office 
 
Met het Actieprogramma Elektronische Overheid wou men een impuls geven aan de 
verbetering van de kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit van de publieke 
dienstverlening door de inzet van ICT. Het opstellen van een intranet dat 
toegankelijk is voor alle werknemers van de rijksoverheid is hierbij onontbeerlijk. 
Met het programmabureau RYX wordt aan deze voorwaarde voldaan. RYX is een 
overkoepelend intranet voor alle ministeries en Hoge Colleges van Staat. Naast dit 
rijksintranet, blijven de reeds opgestarte departementale netwerken bestaan. Via dit 
intranet tracht men volgende doelstellingen te realiseren: 
 

• bevorderen van samenwerken en communicatie tussen rijksambtenaren; 
• stimuleren van kennisdelen en kennismanagement binnen de rijksoverheid; 
• efficiënte en transparante bedrijfsvoering binnen de rijksoverheid.  

 
Alle medewerkers van alle ministeries en Hoge Colleges van Staat hebben toegang 
tot dit intranet. Tegen eind 2002 zullen er 150 000 rijksoverheidmederwerkers op 
aangesloten zijn. De diensten van RYX zijn beschikbaar via een gesloten netwerk, 
los van het internet. Het levert een aanbod van diensten die voorheen moeilijk of niet 
beschikbaar waren, zoals: 
 

• een dynamische elektronische adressengids, samenwerken in besloten 
groepen, elektronische discussie, faciliteiten voor interdepartementaal 
communiceren, stukken uitwisselen en agenda’s raadplegen.  

• Uitgebreide nieuwsfaciliteiten, parlementaire stukken, Europese documenten, 
beleidsnota’s en een handelingenbank; 

• Rijksvacaturebank, workflowactiviteiten, transactiediensten en 
authentificaitediensten.  

                                                           
8 De implementatie bleek veel moeilijker dan initieel gedacht. Gaandeweg zijn de kwantitatieve 
doelen daarom bijgesteld. Momenteel wordt er via benchmarks bijgehouden hoever het staat.  
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Naast het programma RYX, levert het programma Stroomlijning Basisgegevens een 
enorme bijdrage aan het ontwikkelen van de back-office. Dit programma is een 
resultante van het Actieprogramma Elektronische Overheid, en tevens een basislijn 
van de kabinetsnota Digitale Delta. Stroomlijng Basisgegevens wil een input geven 
aan de invoering van het stelsel van authentieke registraties. Op die manier dient de 
overheid niet langer onnodig gegevens te vragen aan burgers, bedrijven en andere 
overheden. Momenteel gebeurt dit te vaak. Verschillende organisaties gebruiken 
vaak dezelfde gegevens. Door gebrek aan onderlinge afstemming en samenwerking 
dienen telkens burgers en bedrijven deze informatie aan te leveren. Het programma 
Stroomlijning Basisgegevens tracht aan deze overbevraging een einde te maken door 
een impuls te geven aan authentieke registraties. Dit stelsel is gebaseerd op het 
aanwijzen van één instantie als unieke bron voor een veelgebruikt gegeven. Andere 
instanties zijn verplicht het gegeven hier op te vragen, en niet langer naar de burger 
toe te stappen. Daar dit programma raakt aan de fundamenten van de 
overheidsinrichting benoemt men dit programma als een bestuurlijk-
organisatiekundig programma. Stroomlijning Basisgegevens komt aan verschillende 
doelen tegemoet. Allereerst verkrijgt men een administratieve lastenverlichting voor 
burgers en bedijven als deze niet steeds worden aangesproken door de overheid voor 
het leveren van informatie. Ten tweede helpt deze koppeling van gegevens in de 
back-office bij de invoering van de één-loket-gedachte en de pro-actieve 
dienstverlening. Daarnaast komt men door deze koppeling sneller fraude op het 
spoor. Het levert een bijdrage aan de interne efficiëntie van de overheid. 
Voornamelijk door een verbetering van de kwaliteit en consistentie van gegevens, en 
door een besparing bij de verzameling ven het beheer van de gegevens. Als laatste is 
door de koppeling van gegevens veel sneller informatie beschikbaar voor beleid of 
voor de monitoring van de uitvoering en democratische processen. Ook dit 
Progammabureau sluit op het einde van het jaar de deuren. De vraag is of iets gedaan 
zal worden met de output die uit dit programma is gekomen. Is dit programma er in 
geslaagd de weg vrij te maken voor het invoeren van aan stelsel van authentieke 
registraties?  
 

2.3.2 eDemocracy 
 

Op het vlak van eDemocracy zijn op nationaal niveau twee projecten te noemen, 
XPIN en Kiezen op Afstand. De naam Kiezen op Afstand spreekt voor zich. Kiezers 
hun stem laten uitbrengen, ongeacht de plaats waar ze zich op dat moment bevinden, 
is het doel van dit project. Dit project is tijdelijk in de ijskast gestopt wegens te 
weinig politieke interesse. In een dichtbevolkt land als Nederland kan men zich 
inderdaad de vraag stellen of men in eerste instantie wel tijd, geld en energie dient te 
steken in dergelijke projecten. XPIN is het expertisebureau voor Innovatieve 
Beleidsvorming. Het motto van dit programma is ‘overheid buiten zichzelf’. Dit 
motto doelt op een overheid die naar buiten treedt, samenwerkingsrelaties aangaat 
met burgers, bedrijven en hun belangenorganisaties, maar daarbij wel zichzelf blijft. 
Het grootste deel van het budget wordt besteed aan het verzamelen en koppelen van 
nieuwe ideeën, ingevingen of innovaties in het algemeen op het terrein van 
beleidsvormingsprocessen. Hierbij wordt er specifiek aandacht besteed aan vier 
thema’s: 
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1. rolverdeling ambtenaren en politiek: met speciale aandacht voor de spanning 
tussen representatieve en participatieve democratie.  

2. digitale debatten: aandacht voor de gevolgen van de inzet van digitale 
debatten en burgerconsultaties als intrument voor interactieve 
beleidsvorming. Wat leveren deze debatten op, en wat kan men er uit leren? 

3. probleemgericht organiseren: niet langer verkokerd blijven in het eigen 
organisatieonderdeel, maar de organisatie richten op het oplossen van 
probleemen. 

4. lerende netwerken: de uitdaging hier ligt in het vergroten van de 
professionaliteit door interdisciplinaire uitwisseling. 

 
XPIN probeert vier doelgroepen te bereiken; innovators, nieuwkomers, politici en de 
ambtelijke top per ministerie en als laatste het maatschappelijk middenveld en de 
media. XPIN gaat actief op zoek naar interessante innovatieve projecten, en deelt 
deze via de website www.xpin.nl. De site vormt de virtuele ontmoetingsplek van het 
netwerk. Naast voorbeelden, kan men op deze site kennisbronnen raadplegen, de 
laatste ontwikkelingen en nieuwtjes volgen, en contacten leggen met anderen. Er 
worden huiskamergesprekken georganiseerd rond interessante vragen met kleine 
groepjes experts die vertrouwd zijn met de materie. XPIN werkt ook samen met 
studiecentra en universiteiten. Regelmatig terugkerende thema’s en vraagpunten 
worden aan deze organisaties voorgelegd met de suggestie hierover een verkenning 
uit te voeren.  
 

2.4 BESLUIT 
 

Nederland heeft een langere traditie op beleids- en academisch niveau inzake 
eGovernment dan Vlaanderen. Paars I en II besteedden veel aandacht aan het 
bouwen van een elektronische overheid. De elektronische overheid werd als een doel 
op zich gesteld. Er werd een extra ministerpost gecreëerd, minister van Grote Steden 
en Integratiebeleid, en de stichting ICTU opgericht om het beleid meer aan te kunnen 
sturen en te coördineren. De regering Balkenende wilde een andere koers inslaan. 
ICT wordt minder als een doel op zich gezien, maar als een hulpmiddel om andere 
zaken efficiënter en effectiever te realiseren. De nadruk ligt op economisering. 
Doorheen de jaren verschuift de inbedding van het beleid van de bureaucratie, naar 
de politiek. Het beleid komt meer en meer op de politieke agenda. Met de nieuwe 
verkiezingen op 22 januari 2003 in het vooruitzicht, is het afwachten welke aandacht 
en rol eGovernment in het nieuwe beleid zal krijgen.  
 
eGovernment staat al sinds begin jaren ’80 op de academische agenda. Verschillende 
onderzoeksgroepen belichten het onderwerp vanuit andere invalshoeken, en 
behandelen verscheidene thema’s. Een steeds weerkerend onderwerp is de evolutie 
van een industriële naar een informatie/netwerksamenleving. De grote kenmerken 
van deze nieuwe samenleving zijn deterritorialisering, virtualisering, 
horizontalisering en vervlechting. Ten gevolge van deze kenmerken zullen de 
relaties binnen de democratische driehoek politiek – administratie – burger 
veranderen. Drie dominante innovaties die zich voordoen zijn volgens Zuurmond het 
veranderen van de publieke dienstverlening, het verdwijnen van de bestaande 
sturingsconcepten en het wijzigen van de rol van de burger in het democratisch 
proces.  Deze drie innovaties doen een pak vragen rijzen die voor verder onderzoek 
open liggen.  
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Gezien de jarenlange ervaring op beleids- en academisch niveau zijn er in Nederland 
heel wat praktijkgevallen te vinden op de verschillende bestuurslagen. Op nationaal 
niveau zorgt de ICTU voor het creëren van een overkoepelend geheel van de 
initiatieven. Vele initiatieven worden op nationaal niveau ontwikkeld, en probeert 
men aan de lokale overheden over te brengen. De gemeentelijke autonomie maakt 
echter dat de lokale overheden vrij zijn in het volgen van de door de rijksoverheid 
aangereikte voorstellen. Zij beschikken over autonoom initiatiefrecht. Op het gebied 
van elektronische administratie reikt het OL2000 programma een concept aan voor 
geïntegreerde, pro-actieve en transactionele dienstverlening. Overheid.nl helpt bij de 
uitwerking van dit concept via een site. Daarnaast helpen ook programma’s als RYX, 
Stroomlijning Basisgegevens, Kiezen op afstand en XPIN aan het creëren van een 
elektronische overheid op alle gebied, zowel administratief als democratisch.  
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HOOFDSTUK 3  
 

FINLAND 
 

Steven UTSI 
 

3.1 BESTUURLIJKE KENMERKEN 
 

3.1.1 Staatsvorm en bestuur 
 
In 1917 werd Finland onafhankelijk. Aan de onafhankelijkheid gingen vijf eeuwen 
Zweedse en één eeuw Russische overheersing vooraf. De soevereine republiek 
Finland (Suomi) aanvaardde in 1919 haar grondwet (Asetuskokoelma). Aan het hoofd 
van de Finse republiek staat een president die de uitvoerende macht 
vertegenwoordigt. Evenals de president van Frankrijk beschikt deze over ruime 
volmachten, zoals het recht ministers te benoemen en te ontslaan en heeft hij/zij de 
leiding over de strijdkrachten. De president leidt de buitenlandse politiek, keurt de 
wetten en besluiten van het parlement goed en is gerechtigd zelf personeel en 
beambten aan te stellen en te ontslaan. Tussen 1919 en 1987 werd de president 
indirect gekozen; kiezers in Finland konden in deze periode slechts invloed 
uitoefenen op wie er in het kiescollege zouden zetelen. 
 
Volgens de Finse grondwet berust de macht bij het volk welke wordt gerepresenteerd 
door het parlement. Het parlement bezit de wetgevende macht en heeft één Kamer, 
de Eduskunta, die 200 zetels telt. Deze kent elke vier jaar verkiezingen, waaraan elke 
Fin ouder dan achttien jaar mag deelnemen. Presidentsverkiezingen vinden om de 
zes jaar plaats en verlopen sinds 1987 door middel van een systeem in twee fasen, 
waarbij de president direct wordt verkozen. Net als in de meeste Europese landen is 
de eerste minister de facto regeringsleider, maar in Finland deelt deze de macht met 
de president. Het Finse systeem combineert daarmee elementen van een presidentiële 
en een representatieve democratie. 
 
Finland is een eenheidsstaat, met verregaande participatie van de nationale, centrale, 
overheid in het beleid op het lokale niveau. Op lokaal vlak wordt het staatsgezag 
vertegenwoordigd door 234 politiebrigades, 70 districtsrechtbanken, 80 
belastingkantoren, 186 tewerkstellingsbureaus, 448 kantoren die sociale zekerheid 
behartigen en 127 districten voor het onderhoud van de Finse verkeerswegen. 
Finland telt zes provincies: Oulu, Lapland, Åland, West-, Zuid- en Oost-Finland. De 
Zweeds sprekende eilandengroep Åland heeft een speciale status. Aan het hoofd van 
elk der provincies staat een gouverneur, die deels het centrale gezag 
vertegenwoordigt en deels de belangen van de regio behartigt. De gouverneurs van 
de provinciën komen op regelmatige basis samen, een tiental keer per jaar. 
 
De Finse administratie is verder verdeeld in 90 districten, die de overheid lokaal bij 
de bevolking vertegenwoordigen, en in 452 gemeenten. In 77 districten kan men de 
politie, de onderzoeksrechter en de lokale filialen van het bevolkingsregister onder 
één dak aantreffen; in 13 districten worden ze door aparte diensten voor hun 
rekening genomen. De gemeenten verschaffen de basisdienstverlening aan de 
inwoners: zij beheren de scholen in de gemeente en verzorgen de kinderopvang en 
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de ouderenzorg. Naast een aantal sociale taken, bieden zij eveneens gezondheidszorg 
aan. Tandartsen en specialisten ondersteunen deze zorgende overheidstaak. De rol 
van de gemeenten is eerder beperkt, daar lokale overheidskantoren diensten 
aanbieden die in andere EU-landen uitgaan van de gemeente: denken we maar aan de 
politie als meest sprekende voorbeeld. De lokale overheidskantoren vallen volledig 
onder de controle van de centrale overheid in Helsinki, de Finse hoofdstad. Helsinki 
maakt deel uit van de Helsinki Metropolitan Region. Deze verstedelijkte regio 
bestaat uit de steden Helsinki (560.000 inwoners), Espoo (216.900 inwoners) en 
Vantaa (179.900 inwoners). In 2002 woont en werkt 67 procent van de Finnen in 
verstedelijkt gebied; een zesde van de bevolking woont en werkt in de Helsinki 
Metropolitan Region (Factsheet Finland 2001). Momenteel telt Finland ongeveer 
5.100.000 inwoners; de bevolkingsdichtheid bedraagt slechts zestien inwoners per 
vierkante kilometer. 
 

3.1.2 Beleid en organisatie 
 

De jongste presidentsverkiezingen in Finland vonden plaats op 6 februari 2000. 
Sinds 1 maart 2000 is de sociaal-democrate Tarja Halonen beëdigd als president van 
de Finse republiek. Na de parlementsverkiezingen van 21 maart 1999 staat Eerste 
Minister en sociaal-democraat Paavo Lipponen aan het hoofd van een 
coalitieregering bestaande uit de sociaal-democratische Suomen 
Sosiaalidemokraattinen Puolue, de conservatieve Kansallinen Kokoomus, de 
progressieve Vasemmistoliitto, de groene Vihreä Liitto en de Zweedse partij Svenska 
Folkpartiet. 
 
Het globale overheidsbeleid in Finland is er net zoals in tal van andere Europese 
landen één van de derde weg: de actieve welvaartstaat, tussen liberalisme en sociaal-
democratie in. Het overheidsbeleid wil werkgelegenheid scheppen als voorwaarde 
voor meer nationale welvaart in een internationaal vrijgemaakte markt en 
hoogcompetitieve context. De doelstelling die door de regering wordt vooropgesteld 
is 70 procent van de Finnen op arbeidsleeftijd aan het werk te krijgen. De 
activiteitsgraad van het volk moet omhoog, aldus het National Action Plan van het 
Ministerie van Tewerkstelling (1998). Dit plan was een antwoord op de EU-
richtlijnen inzake tewerkstelling van 1998, volgende op de EU-top te Luxemburg in 
december 1997. 
 
Het beleid ‘trimt’ bovendien de overheidsadministraties op de leest van de private 
sector om de doelmatigheid en de efficiëntie van het beleid op te voeren. 
Technologische innovaties, zoals eGovernment, maken deel uit van het 
instrumentarium om de dienstverlening door overheden, nog beter te doen aansluiten 
bij behoeften en noden van burgers, hun organisaties en bedrijven. Informatie- en 
communicatietechnologie is een instrument dat mogelijkerwijs de gevolgen van 
besparingen – zogenaamde ‘ontvetting’ of ‘afslanking’ van het overheidsapparaat – 
kan opvangen. Uit budgettaire noodzaak kan de drang om te innoveren geboren 
worden. Zoals we nog zullen zien, is het Finse eGovernment plaatje niet mals voor 
de belastingbetaler. De welwillendheid nochtans waarmee in Finland burgers ICT 
omarmen is een niet te onderschatten streepje voor op andere EU- en OESO-landen. 
Technologische innovaties worden vlot gevolgd en, indien gewogen en te licht 
bevonden, even makkelijk weer verlaten. Aan dit lot is de Finse elektronische 
identiteitskaart, het FINEID-project, voorlopig maar ternauwernood ontsnapt. 
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Sinds 1990 is een drastische herschikking doorgevoerd op alle niveaus van de 
overheidsadministratie. De effectiviteit van de overheidsorganisaties stond daarbij 
voorop. Het aantal overheidsdiensten op het nationale, het regionale en het lokale 
vlak werd verminderd. De eerste helft van de jaren negentig betekende een op 
financieel vlak weinig rooskleurige periode voor de Finse overheidsadministraties 
(Klee-Kruse, 2000). De overheid moest afgeslankt worden en functioneren in lijn 
met de economische dynamiek van vraag en aanbod, een wetmatigheid waaraan 
Finse bedrijven zich met goed gevolg al geruime tijd hadden onderworpen. De hoge 
vlucht die de ICT-sector nam in Finland sinds het begin van de jaren negentig is 
bijzonder sprekend. Hoewel het aantal overheden en besturen werd teruggedrongen, 
werd de gelijkmatige verspreiding van dienstverlening over Finland gehandhaafd. 
Een antwoord op de noodzaak een identiek aantal diensten aan te bieden en 
anderzijds het aantal aanspreekpunten te verminderen is het één-loket. Sinds 1993 
behoort de uitwerking van het één-loket tot het overheidsbeleid. Tussen 1993 en 
1995 liep een pilootstudie naar de haalbaarheid van één-loket infrastructuur. 
Bedoeling was om gemeentelijke dienstverlening op één plek te integreren met de 
dienstverlening in districtshuizen en Maistraatti, die de nationale overheid lokaal 
vertegenwoordigen. Het gebrek aan overleg tussen overheden in Finland, een gevolg 
van de centralistische traditie, bewees zich als de voornaamste hinderpaal om de één-
loketten vlot op gang te krijgen. De positieve resultaten waren in 1995 echter van 
dien aard, dat besloten werd het project te verlengen en het een permanent karakter 
te geven. De online burgergids, die nu wordt ingebed in het nationale 
overheidsportaal, is een concreet uitvloeisel van dit Finse werk aan een nationaal 
één-loket. Ondanks het succes van de pilootstudie, bestaan in Finland echter geen 
verdere lokale variaties van het één-loket. Er is dus een volledige gelijkschakeling 
van eGovernment beleid op basis van nationale richtlijnen. Het is daarom geen 
eenvoudige opgave lokale best practices onderling te vergelijken.  
 
De performante netwerktechnologie van de laatste jaren heeft de Finse overheid 
versterkt in haar benadering: het internet speelt een essentiële rol in eGovernment en 
overvleugelt andere één-loket initiatieven. Er wordt gewerkt aan één centraal één-
loket waar men terechtkan voor transacties met de overheid. Klee-Kruse (2000) toont 
aan dat de Finse één-loket gedachte niet loskomt van het streven naar de integratie 
van dienstverlening in één enkele fysische locatie. Het één-loket wordt in het huidige 
beleid ingebed in het overheidsportaal, dat de ambitie heeft de centrale, nationale 
Finse overheid dichter bij de burger te brengen door daadwerkelijk alle 
overheidsinformatie te ontsluiten. Burgers worden geattendeerd op hun rechten om 
overheidsinformatie in te zien en worden aangespoord voor hun rechten op te 
komen: de overheid wil kwaliteit bieden en elke burger heeft dan ook het recht deze 
kwaliteit op te eisen. De liberalisering van de Finse telecommunicatiemarkt heeft een 
belangrijke randvoorwaarde tot stand gebracht voor goedkoop en performant 
eGovernment: het grote aantal ICT-bedrijven en telecomoperatoren (Nokia, Finnet, 
Sonera, Telia)  dat Finland rijk is, is op één of andere manier in de verdere 
ontplooiing van eGovernment betrokken. 
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3.2 IDEOLOGIE EN BELEID MET BETREKKING TOT ICT EN OVERHEID 
 

3.2.1 Overheidsinitiatieven 
 

Het Finse eGovernment beleid wordt in een aantal publicaties hoog aangeschreven 
(Accenture, 2002). Meest tot de verbeelding sprekend is de evidentie zelf waarmee 
de Finse overheid informatie aanbiedt via het internet. Overheidsinformatie werd tot 
voor kort verspreid via traditionele kanalen: gedrukt en vaak in brochurevorm. Dit is 
niet langer het geval. De hoge penetratiegraad van internet in de Finse samenleving 
(haast 60 procent) is voldoende voorwaarde voor de overheid om 
overheidsinformatie, onder andere de ‘burgergids’, louter en alleen nog via 
elektronische weg de burger aan te bieden. Nagenoeg alle informatie over 
eGovernment in Finland is terug te vinden op internet. Vele OESO-landen gebruiken 
het internet reeds als instrument om overheidsinformatie te verspreiden. Vaak is het 
echter slechts één kanaal, naast de klassieke communicatiekanalen. Deze ‘klassieke’ 
piste verlaat Finland steeds meer. Finland kan een dusdanig beleid voeren, daar aan 
een aantal randvoorwaarden zijn vervuld. Dat betekent overigens niet dat Finland 
een eGovernment beleid heeft dat in alle opzichten vlekkeloos draait. 
 
Ondanks de voorhoederol die Finland inneemt in eGovernment boerde de 
Scandinavische staat licht achteruit in de rangschikking van het Adviesbureau 
Accenture (2002) en wel van de zesde (2001) naar de zevende plek (2002). De zesde 
plaats wordt nu ingenomen door het Verenigd Koninkrijk; op acht staat Hong Kong. 
Finland slaagt er niet in om een gecoördineerde eGovernment visie op de sporen te 
krijgen, ondanks de grote bedragen die worden geïnvesteerd. In 2001 besteedde 
Finland 256 Euro per inwoner aan eGovernment. Dat is in Europa een tweede 
positie, onmiddellijk na Zweden, dat 273 Euro besteedde per inwoner (e-
Regering.be, 2002). Het aandeel van ICT in de totale overheidsuitgaven bedroeg in 
2000 1,36 procent of 2.725 miljoen Finse Mark (458,31 miljoen Euro). Het 
Ministerie van Onderwijs (499,6 miljoen Finse Mark of 84,03 miljoen Euro), het 
Ministerie van Landsverdediging (487 miljoen Finse Mark of 81,91 miljoen Euro) en 
het Ministerie van Financiën (472,7 miljoen Finse Mark of 79,50 miljoen Euro) zijn 
de grootste investeerders. In 2000 werd een stijging van 5,1 procent genoteerd in de 
ICT-uitgaven van de Finse overheid in vergelijking met 1999 
(Valtiovarainministeriö, 2001). Inspirerend vindt Accenture (2002) Finse 
inspanningen rond draadloze elektronische eGovernment toepassingen. Dit hoeft niet 
te verwonderen, daar Finland één van de grootste producenten is van 
zaktelefoontoestellen met Nokia. Gsm’s in het algemeen en de Nokia Communicator 
in het bijzonder vormen een uitgelezen platform voor dit unplugged government. Een 
aanzet tot uGovernment was de veiling van UMTS-licenties (Universal Mobile 
Telecommunications System), de derde generatie mobilofonie. Ook daarin was 
Finland haantje de voorste: op 15 december 1998 werd Finland het eerste land ter 
wereld om de markt open te verklaren voor derde generatie mobilofonie. Uiteindelijk 
kwamen er vier nationale licenties uit de bus, die op 18 maart 1999 werden 
toegewezen: Radiolinja (van Finnet), Sonera, Telia en Suomen Kolmegee 
verwierven een licentie. 
 
De verhouding van burgers en overheid in het eGovernment kader kan niet voorbij 
aan de schepping van een degelijk wettelijk instrumentarium, dat de bescherming 
van persoonsgebonden gegevens en de elektronische handtekening regelt. De Finse 
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wetgeving zet Europese Richtlijnen om in nationale wetgeving; het gaat meer 
specifiek om volgende wetten, relevant voor eGovernment: 
 

• de EU-richtlijn betreffende persoonsgebonden gegevens (95/46/EC) werd 
omgezet door de ‘Wet betreffende persoonsgebonden gegevensbestanden’ 
(523/99) op 1 juni 1999. 

 
• de EU-richtlijn betreffende gegevensbescherming werd omgezet door de 

‘Wetgeving op openbaarheid en geheimhouding’ (621-699/1999) op 12 
december 1999. 

 
• de EU-richtlijn betreffende de elektronische handtekening werd omgezet 

door de ‘Wet op de elektronische dienstverlening in de administratie’ 
(1318/1999) op 1 januari 2000. De Finse wet op de elektronische 
handtekening uit 1998 moet in het licht van de EU-richtlijn nog worden 
aangepast. 

 
• de EU-richtlijn betreffende de communicatiemarkten, die de wetgeving op 

digitale telecommunicatienetwerken over de lidstaten van de EU 
harmoniseert, zal in de nabije toekomst nog in nationale, Finse wetgeving 
worden omgezet. 

 
Een kenmerk van de Finse overheid is de verregaande virtualisering van het 
openbare bestuur. Deze in Europa nog steeds benijdenswaardige situatie schept het 
ideale platform om de grenzen in de realisatie van eGovernment steeds verder te 
verleggen. In de Finse ministeries van de centrale overheid en in de 
overheidsagentschappen werkten op 31 december 2000 119.986 ambtenaren. Zij 
waren verdeeld over 2.205 verschillende organisatie-eenheden. Het aantal 
ambtenaren dat voor ICT instaat bedroeg 3.448; dat is 2,9 procent van alle 
personeelsleden, volgens een studie van het Ministerie van Financiën 
(Valtiovarainministeriö, 2001). Finland heeft, zoals gesteld, enorm geïnvesteerd in 
ICT-infrastructuur. In 2001 stonden 147.383 pc’s ter beschikking van de 
ambtenaren, dat is 1,2 pc’s per ambtenaar. Het percentage laptops in het pc-park 
bedroeg 10,3 procent. Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (13.304 
pc’s) zijn de Ministeries van Onderwijs (59.922 pc’s), Landsverdediging (13.303 
pc’s) en Financiën (13.080 pc’s) het beste uitgerust. 125 overheidsorganisaties van 
diegene die aan de studie deelnamen hadden ondertussen een webstek op het 
internet. Vijf overheden bereidden een eigen webstek voor; 33 organisaties brachten 
online dienstverlening in gereedheid. Negenendertig overheidsorganisaties bieden 
zulke diensten al aan. Een beleidsplan voor informatietechnologie was in 2001 
voorbereid door wel 77,8 procent van de overheidsdiensten. In 2000 bedroeg dit 
percentage 77,6 procent. Een veiligheidsplan voor de informatietechnologische 
toepassingen bestond bij 45,6 procent van de overheden. De verkoop van producten 
en diensten via het internet aan burgers, bedrijven en organisaties werd verzorgd 
door 31 online diensten, verspreid over 10 van de 13 Finse ministeries (inclusief het 
kabinet van Eerste Minister Paavo Lipponen). Achttien andere online diensten waren 
in voorbereiding. Medio 2001 bevond de implementatie van niet-betalende diensten 
zich in een vergevorderd stadium: 125 diensten waren online beschikbaar voor het 
publiek; 5 nieuwe eServices werden nog voorbereid. 
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In 1995 stelde Finland voor het eerst een nationale strategie ter bevordering van de 
informatiesamenleving voor. In 1998 kwam hier een vervolg op. Een eerste 
belangwekkend rapport zette krijtlijnen uit die het Fins beleid anno 2002 nog immer 
trouw is: Quality of life, knowledge and competitiveness (Sitra, 1998). Het rapport, 
uitgegeven door het Finse Nationale Fonds voor Onderzoek en Ontwikkeling Sitra 
(Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto Sitra, www.sitra.fi), formuleert de uitdagingen 
voor Fins overheidsbeleid: dataprotectie van persoonsgebonden gegevens wordt op 
de agenda geplaatst, alsook management en beschikbaarheid van informatie, 
interactie tussen burgers en overheid en democratieversterkende maatregelen. In 
1998 besloot de Finse regering tevens om het gebruik van papieren documenten in 
de overheid sterk terug te schroeven. De Raad van State besliste immers op 5 
februari 1998 door middel van een beleidsaanbeveling dat de overheid werk moest 
maken van minder ‘onnodige’ dataverzameling. De kwaliteit van dienstverlening aan 
‘klanten’ van de overheid daarentegen diende te worden opgedreven. 
Klantgerichtheid en efficiëntie van de dienstverlening waren belangrijke 
ordewoorden voor de Finse regering. In 1999 werd het programma van de regering 
Lipponen voorgesteld. Dit regeringsprogramma stelt kwaliteitsgerichte 
hervormingen in de overheidsadministratie voor. In 2000 kwam dan een 
regeringsbeslissing betreffende de precieze vormgeving van het informatiebeleid van 
de overheid. Het rapport Finland as an Information Society (ISAB, 2000) maakt de 
stand van zaken op van eGovernment in Finland en brengt de sociale en 
economische gevolgen van het gevoerde eGovernment beleid in kaart. 
Ontwikkelingsprojecten willen tegemoetkomen aan de gevarieerde wensen van 
verschillende ‘klanten’ door de uitwerking van eServices, ze stimuleren inter-
bestuurlijke samenwerking en eCommerce. Het rapport van de ISAB of Information 
Society Advisory Board stelt naast ontwikkelingsprojecten ook maten voor 
eGovernment voor; tot slot worden drie grote uitdagingen ingeleid die eGovernment 
in een hogere versnelling moeten schakelen: 
 

1. promotie van elektronische handel en productie van online inhoud; 
2. volwaardige inter-bestuurlijke elektronische communicatie; 
3. de ontwikkeling van elektronische dienstverlening ter attentie van het 

publiek, uitgebaat door de publieke sector – in het bijzonder de overheid. 
 
In 2000 bracht Finland een omvangrijk verslag uit: Finland as an Information 
Society. Het rapport belicht onder andere het belang van het private initiatief in 
eGovernment. Finse operatoren bieden erg goedkope internetconnecties aan. Finland 
heeft een bijzonder grote internetpenetratie van 56 procent (Accenture, 2002). 
Daaraan zijn de goedkope internetconnecties, aangeboden door Finse operatoren niet 
vreemd aan. De competitieve prijzen van netwerkverbindingen in Finland zijn een 
belangrijke materiële voorwaarde voor een inclusief beleid. Een dergelijk beleid 
tracht alle burgers en actoren in de samenleving, zoals bedrijven, organisaties en 
overheden, te betrekken bij eGovernment. Er zijn echter nog andere voorwaarden die 
moeten worden vervuld om burgers niet te vervreemden van de overheid, maar 
integendeel door eGovernment te betrekken bij overheidsbeleid op diverse niveaus. 
In het rapport Finland as an Information Society (2000) wordt ‘vertrouwen van 
burgers in ICT’ vermeld en ‘gebruiksvriendelijkheid door standaardisering’. 
Methodische training van gebruikers en ondersteuning door advies is een benadering 
die aan beide laatste voorwaarden een essentiële bijdrage kan leveren. Meer in het 
bijzonder zijn de Finnen zich bewust dat eGovernment méér is dan het overhevelen 
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van inhoud en processen naar het internet. De processen vragen een aanpassing 
éénmaal men ze via het internet tracht te implementeren. Elektronische, 
webgebaseerde dienstverlening vereist business proces re-engineering (BPR), zo 
erkennen ook de Finnen (zie o.a. Steemson, 2001). 
 
De portfolio van Finland as an Information Society met hoger vermelde drie brede 
uitdagingen werd al op 10 juni 1999 door de regering Lipponen bekrachtigd. 
Tegenover deze beleidsintenties, regeringsnota’s en rapporten staan tot slot 
strategische documenten van de Finse vereniging van lokale en regionale overheden 
(de AFLRA of Association of the Finnish Local and Regional Authorities). Deze 
documenten leggen de weg vast die eGovernment in lokale en regionale besturen 
moet afleggen om volwaardige elektronische dienstverlening te realiseren. Ongeacht 
het bestuursniveau, zijn volgende vier aspecten de grootste gemene deler van Finse 
beleidsdocumenten over bestuurlijke vernieuwing: 
 

1. meer doeltreffende en transparante overheidsprocessen; 
2. betere regionale spreiding in de verspreiding van elektronische 

dienstverlening, eigen aan de informatiesamenleving; 
3. realisatie in elke administratieve tak van een visie en strategie betreffende 

dienstverlening en van een kwaliteitsbeleid; 
4. wenselijkheid van generische interfaces voor dienstverlening voor one-stop-

shopping en self-service government. 
 
In Fins eGovernment beleid speelt de ISAB of de Information Society Advisory 
Board een belangrijke rol. Dit adviescomité is aan de slag sinds 1996. Zijn opdracht 
bestaat uit het adviseren van de Finse regering over de evolutie van de 
informatiesamenleving. De ISAB-visie op eServices is de volgende (ISAB, 2001: 9): 
 

“By providing secure and user friendly online services, public administration 
will save trouble and expense for its customers, empower the citizen, (and) 
support the competitiveness of firms.” 

 
Het belang van de bedrijfssector, de extra-bestuurlijke gerichtheid op verhoging van 
burgermondigheid en kostenbesparende integratie van dienstverlening spreken in 
ieder geval klaar en duidelijk uit de hoger geciteerde, bondige missie. De ISAB 
wordt voorgezeten door de Minister van Transport en Communicatie. Ook de 
Ministeries van Financiën en Onderwijs nemen deel aan overleg in de ISAB. De 
leden van de ISAB zijn topambtenaren en ICT-industriëlen. De ISAB roept 
naargelang de nood zich doet gevoelen werk- of taakgroepen in het leven. Deze 
groepen tekenen actieplannen elektronische communicatie uit en definiëren 
doelstellingen van Fins eGovernment. Werk- en taakgroepen evalueren ook 
bestaande en toekomstige eServices door verschillende bestuursniveaus; daartoe 
moeten behoefteanalyses van burgers, hun organisaties, bedrijven en overheden 
uitgevoerd worden. De implementatie van toepassingen wordt dan telkens afgezet 
tegen de concrete situatie van de eindgebruiker, om zo dicht mogelijk aan te sluiten 
bij zijn of haar wensen. Finland telt 76 eServices toepassingen, die alle gefinancierd 
worden door de 36 organisaties die zich in de ontwikkeling van deze toepassingen 
hebben geëngageerd. Recent werd een taakgroep opgericht door de ISAB, namelijk 
de Task Group on Online Government. Deze groep was actief van juni tot en met 
december 2001 en plande Fins eGovernment beleid voor de periode 2002-2003: het 
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Programme of Action to promote Online Government, 2002-2003 (ISAB, 2001). Dit 
verstrekkende actieplan werd op 7 februari 2002 formeel goedgekeurd door de 
Ministerial Working Group on Administration and Regional Development. 
 
Fins eGovernment beleid krijgt vorm vanuit verscheidene ministeries. 
Agentschappen die het overheidsbeleid op het terrein realiseren, integreren 
eGovernment toepassingen in hun werking. Vooreerst is er het Ministerie van 
Financiën, waartoe JUHTA of Julkisen Hallinnon Ttietohallinnon Neuvottelukunta 
behoort. JUHTA is een adviescomité voor informatiemanagement in de 
overheidsadministratie. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is dan weer 
verantwoordelijk voor verscheidene projecten die eGovernment of de bredere Finse 
informatiesamenleving stimuleren: JUNA, het Participation Project en Finlex zijn 
zulke initiatieven. In volgorde betreffen deze projecten eServices, het vergroten van 
de beleidsvormende capaciteit van burgers en een database-project ter ontsluiting 
van alle Finse wetgeving. De ISAB of Information Society Advisory Board is een 
adviescomité en wordt voorgezeten door de Minister van Communicatie en 
Transport. In de ISAB zijn ook de Ministeries van Financiën en Onderwijs actief. 
 
De Public Administration Development Unit in de schoot van het ambtelijke 
departement van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ontwikkelt elektronische 
dienstverlening voor het publiek. Deze groep deed ervaring op met eGovernment 
projectuitwerking tijdens het initiatief JUNA, dat op 31 december 2001 werd 
beëindigd. Dit project was voor Fins eGovernment belangrijk, daar het de 
verschillende overheidsniveaus overspande en zich zowel situeerde op het niveau 
van lokale als op hogere overheden. JUNA onderzocht noden van burgers, bedrijven 
en overheden inzake beschikbaarheid van informatie- en communicatietechnologie 
(ICT). Het concrete platform voor het onderzoek was een evidente keuze: internet. 
Het onderzoeksproject JUNA trachtte aan de hand van internet het aantal 
elektronische diensten voor burgers, bedrijven en overheden op te drijven. 
Tegelijkertijd werd een verhoging van de expertise bij overheden in het ontwerpen, 
ontwikkelen en aanbieden van soortgelijke diensten naar de toekomst toe beoogd. 
Ultieme bedoeling van JUNA was de formulering van richtlijnen die 
overheidsinformatie en –dienstverlening via het internet moeten professionaliseren. 
 
Het Ministerie van Transport en Communicatie ondersteunt een omvangrijk 
eCommerce project. Doelstelling is het vergroten van het vertrouwen in 
eGovernment bij Finse bedrijven, die de eindgebruikers zijn van commercieel 
gerichte eGovernment toepassingen. Ook de introductie van nieuwe technologie 
wordt beoogd – dus de opname van eGovernment toepassingen zelf in de 
bedrijfsprocessen. Een agentschap dat rapporteert aan het Ministerie van Transport 
en Communicatie, de Finnish Communications Regulatory Authority of FICORA 
(www.ficora.fi), reglementeert het gebruik van de Finse telecommunicatiekanalen. 
FICORA heette voor 1 september 2001 TAC of Telecommunications Administration 
Centre. Het agentschap beheert onder andere de toewijzing van radiofrequenties in 
Finland. FICORA vaardigt technische reglementen uit en coördineert nationale 
standaarden. Dit agentschap houdt ook toezicht op de veiligheid van de 
netwerkinfrastructuur en onderzoekt voortdurend het naleven door de operatoren van 
telecommunicatienetwerken van de ‘Wet op de telecommunicatiemarkt’ (396/1997) 
en de ‘Wet op de bescherming van de private sfeer en de gegevensbeveiliging in de 
telecommunicatie’ (565/1999) (FICORA brochure, 2002). FICORA coördineert de 
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werkgroep CERT en installeerde CERT-FI, een toegewijde ploeg experts, 
verantwoordelijk voor het opsporen en voorkomen van veiligheidslekken in de Finse 
ICT-infrastructuur. Tot slot is FICORA geëngageerd in COMSEC, een netwerk dat 
garant wil staan voor een dusdanige veiligheid van de Finse netwerkinfrastructuur, 
dat relevante inhoud, die daadwerkelijk bijdraagt tot het publieke goed, ook veilig 
online kan worden aangeboden. 
 
De aspecten die huidig Fins eGovernment kenmerken – ondersteuning van het 
bedrijfsleven, extra-bestuurlijke gerichtheid en niet te vergeten kostenbesparing – 
maken idealiter ook deel uit van een gemeenschappelijke visie, die over 
verschillende ministeries wordt gedragen. Om gedegen eGovernment beleid vorm te 
geven, betekent wederzijdse afstemming de ideale situatie. Anderzijds worden 
eGovernment toepassingen nog vaak onvoldoende gecoördineerd en 
geïmplementeerd zonder ruggespraak met andere ministeries, die er ieder voor zich 
ook hun eigen eGovernment strategie op nahouden (Accenture, 2002). De ISAB 
(2001) adviseert de Finse beleidsverantwoordelijken duidelijke prioriteiten te stellen 
om tot geïntegreerde dienstverlening te komen. De vereniging van Finse 
gemeentelijke en regionale overheden ALFRA zou zich ertoe dienen te beperken 
lokaal eGovernment beleid te adviseren. Op nationaal niveau neemt het Ministerie 
van Financiën best het initiatief om de eServices strategie uit te tekenen. Alle Finse 
ministeries zouden vervolgens deze overkoepelende strategie dienen te incorporeren 
in eigen vierjarenplannen en budgetcycli. ISAB doet met andere woorden de 
aanbeveling de coördinatie van Fins eGovernment beleid volledig over te laten aan 
het Ministerie van Financiën. Het Ministerie van Financiën houdt dan toezicht en 
volgt de eGovernment implementatie op.  
 
JUHTA of Julkisen Hallinnon Tietohallinnon Neuvottelukunta wordt voorgezeten 
door de Minister van Binnenlandse Zaken. Dit comité werd in 1988 opgericht; de 
leden zijn afkomstig uit Finse ministeries en uit lokale overheden. JUHTA is 
verantwoordelijk voor informatiemanagement en de gevolgen van onderlinge 
gezags- en verantwoordingsrelaties van centrale en lokale overheidsinstanties op dit 
informatiemanagement. Het comité heeft geen eigen budget, maar heeft wel het 
initiatiefrecht om projecten te starten. JUHTA bepaalt eGovernment beleid door het 
formuleren van aanbevelingen, onder meer in het domein van de Electronic Data 
Interchange of EDI. Zo worden er Finse standaarden geformuleerd voor 
elektronische gegevensuitwisseling tussen administraties. Deze complexe, technische 
materie is bij uitstek een inter-bestuurlijk aspect van eGovernment en is van groot 
belang om tot effectieve back-office integratie te komen. In het werken aan deze 
integratie staat Finland sterk. 
 
De noodzakelijke opleiding van ambtenaren en specialisten, die eGovernment op het 
terrein met specifieke expertise ondersteunen, vereist een vormingsprogramma. 
Volgens de ISAB moet de ALFRA en het Ministerie van Financiën voor de 
noodzakelijke opleidingen verantwoordelijk tekenen. Essentieel in de opleiding is 
inzicht in de standaarden die in Fins eGovernment worden gehanteerd; deze 
standaarden worden ook door het Ministerie van Binnenlandse Zaken bewaakt en 
door de ALFRA, die de standaarden in transacties met de ‘klanten’ van de overheid 
moet hanteren. 
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Een eGovernment toepassing die ingeleid zal worden tijdens 2002 en 2003 is online 
gezondheidszorg en sociale hulpverlening. Het voldoet niet meer nog meer 
technologie te verspreiden onder het Finse volk; er is nood aan afstemming tussen de 
verschillende Finse bestuursniveaus, die ieder voor zich hun eigen 
verantwoordelijkheid moeten nemen. eServices in de sociale en gezondheidssector 
betekenen het engagement van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Gezondheidszorg en de ALFRA, maar ook van heel wat individuele gemeenten, 
bedrijven en organisaties. De Satakunta Macro Pilot is een proeftuin waar eServices 
worden ontwikkeld en de elektronische sociale zekerheidskaart wordt getest. Een 
ander eGovernment aandachtspunt in 2002 en 2003 is de uitbouw van de 
‘basisgegevens’ van burgers. Data sharing is een opgave, daar er in Finland vier 
ministeries zijn die basisgegevens gebruiken. Ook hier dient het Ministerie van 
Financiën een coördinerende rol op zich te nemen, aldus ISAB (2001). Het 
Ministerie van Handel en Industrie wordt verondersteld de dienstverlening voor de 
bedrijfssector via het bedrijfsportaal yritys-suomi.fi op te drijven, met nadruk op 
integrale diensten voor KMO’s. KMO’s moeten essentiële bedrijfsprocessen volledig 
online kunnen monitoren. Samen met het Ministerie van Financiën wordt bovendien 
elektronisch factureren voorbereidt. Het Ministerie van Binnenlandse zaken, het 
Ministerie van Financiën en de nationale pensioendienst dienen de verdere 
verspreiding te stimuleren van zogenaamde JSP’s of Joint Service Points. Dit zijn 
een-loketten waar verschillende overheden samen de dienst uitmaken en onder 
hetzelfde dak door de burger kunnen worden bezocht. Gelet op de vergrijzing van de 
Finse bevolking is er nood aan een verbreding van de dienstverlening om de 
afwikkeling van pensioenaanvragen burgernabij en vlot te laten verlopen. 
Interactieve dienstverlening door middel van ICT maakt deel uit van de 
noodzakelijke aanpak. 
 
Het Ministerie van Financiën speelt een belangrijke, coördinerende rol in 
eGovernment. De informatie-ambtenaar Olavi Köngäs en zijn ploeg, die medio 2001 
en 2002 Fins eGovernment aansturen, zijn werkzaam aan het Departement 
Overheidsmanagement van het Ministerie van Financiën. Köngäs is bovendien 
Secretaris-Generaal van ISAB en is lid van het Telematics between Administrations 
Committee. Dit laatste comité coördineert de inter-bestuurlijke afstemming van 
eGovernment beleid. Een verantwoordelijkheid die het Ministerie van Financiën zelf 
moet invullen, is het vastleggen van principes om kosten die worden gemaakt tijdens 
online transacties te berekenen en te factureren. 
 
Samen met FICORA, de Finnish Communications Regulatory Authority, coördineert 
het comité VAHTI of Valtion Tietoturvallisuuden Johtoryhmä de veiligheid van 
ICT-beleid in Finland. De ombudsman voor gegevensbescherming (de 
Tietosuojavaltuutetun Toimisto, op www.tietosuoja.fi) behandelt klachten van 
burgers, hun organisaties en bedrijven. Deze ombudsdienst maakt deel uit van het 
Ministerie van Justitie. VAHTI maakt dan weer deel uit van het Ministerie van 
Financiën, dat door haar inmenging in de meeste aspecten van eGovernment beleid 
minstens even zwaar weegt als het Ministerie van Transport en Telecommunicatie. 
FICORA valt onder dit Ministerie van Transport en Telecommunicatie. Een 
dusdanige verdeling van coördinatie over verschillende ministeries maakt Fins 
eGovernment beleid ondoorzichtig en vooral moeilijk stuurbaar. JUHTA en VAHTI 
behoren samen met VATI en VALTIPA tot de administratieve overlegplatformen die 
inter-bestuurlijke eGovernment afstemming realiseren. Terwijl VAHTI al meer dan 
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tien jaar focust op het veiligheidsaspect (IT Co-ordination and Public Management 
Reform, 2000), is VATI of Valtion Tietohallinon Johtoryhmä een breed 
overlegforum waarin ministeries, agentschappen en het parlement sinds 1996 het 
informatiemanagement van de overheid bespreken. Het wordt voorgezeten door het 
Ministerie van Financiën. VALTIPA of Valtioneuvoston Tietopalvelujen 
Yhteistyöryhmä is een platform waarop Finse ICT-experts met elkaar overleggen. 
VALTIPA startte op informele basis in 1993; sinds 1995 is het overleg 
geformaliseerd. Het blijft nochtans een netwerk van experts, waar naast ambtenaren 
ook parlementsleden zitting hebben. Het heeft niet het statuut van daadwerkelijk 
adviescomité. 
 
Tot slot heeft ook het Ministerie van Onderwijs een rol van formaat te spelen in de 
uitbouw van Fins eGovernment. Het ministerie ondersteunt de technische 
ontwikkeling van krachtige zoekmachines, die het culturele patrimonium, het 
nationale kunstbezit van Finland, helpen ontsluiten. Het engagement naar de jeugd 
en de brede samenleving toe van het Ministerie is nochtans ouder dan vandaag. Al in 
1995 werden de eerste beleidsinitiatieven genomen. Centraal in de benadering 
stonden de verhoging van de competitiviteit van de Finse bedrijfswereld en het 
opdrijven van de tewerkstellling door opleiding met behulp van infomatica. 
Netwerking van wetenschappers was ook een belangrijk oogmerk. Er werd 168 
miljoen Euro geïnvesteerd in de periode 1995-1999. Zoals in vele andere landen, 
ging een leeuwenaandeel van het budget naar de aankoop en de verspreiding van 
computer- en ander ICT-materiaal, zoals netwerktechnologie. Naar de toekomst toe 
raadt de ISAB (2001) het Ministerie van Onderwijs aan publieke internettoegang te 
verhogen tot één publieke terminal per duizend inwoners. De gekozen locaties voor 
de terminals zijn openbare ruimtes en grote winkelcentra. Gebruik van deze 
openbare internet-terminals is gratis; ze dienen te worden uitgerust met kaartlezers 
voor elektronische identiteitskaarten. Om eGovernment beleid inclusief te maken is 
een bijzondere inspanning naar specifieke doelgroepen toe gewenst. Er wordt dan 
vooral gedacht aan gehandicapten en burgers die weinig of geen ervaring hebben met 
ICT. In de visie van het strategiedocument uit 1999 wordt onderwijs in de Finse 
informatiesamenleving als volgt omschreven (Education, training and research in 
the Information Society – A national strategy for 2000-2004, 2.1 Vision): 
 

“By the year 2004 Finland will be one of the leading knowledge and 
interaction societies. Success will be based on citizens' equal 
opportunities to study and develop their own knowledge and 
extensively utilise information resources and educational services. A 
high-quality, ethically and economically sustainable mode of 
operation in network-based teaching and research will have been 
established.” 
 

In 1998 bewerkstelligde de Finse overheid een generisch systeem voor elektronische 
identificatie, datatransfer en digitale handtekeningen voor elektronische transacties 
(www.fineid.fi). Het Finse bevolkingsregister (de Väestörekisterikeskus of VRK, 
online op www.vaestorekisterikeskus.fi) is een Trusted Third Party in Public Key 
Infrastructure (PKI) en reikt als dusdanig een elektronische identiteitskaart uit aan 
burgers. De FINEID-kaart (Finnish Electronic Identity) is sinds 1999 beschikbaar en 
werd voorbereid door de ‘Wet betreffende de elektronische identiteitskaart’ 
(829/1999), die van kracht werd in december 1999. De verspreiding van de kaart 
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werd ingeleid door enkele pilootstudies in 1998. De kaart heeft de grootte van een 
smart card en bevat drie sleutelparen met telkens een private en een publieke sleutel. 
Burgers kunnen zich ‘authentificeren’ en veilig ‘transageren’ met hun 
identiteitskaart; dat laatste kan door middel van de digitale handtekening en aan de 
hand van encryptie. Voor ‘authentificatie’, de digitale handtekening en encryptie is 
telkens één sleutelpaar opgenomen op de elektronische identiteitskaart. De kaart kan 
ook voor eCommerce worden gebruikt, doch dit is niet de regel: transacties vanuit 
commercieel oogpunt kunnen tot nog toe maar met een beperkt aantal bedrijven. 
Identificatie betekent zich uitgeven voor een persoon; authentificatie betekent 
hiervan ook het bewijs afleggen. Dit wordt met een elektronische identiteitskaart 
allemaal mogelijk. Uiteraard heeft de kaart nog de traditionele functie van klassieke 
identiteitskaart in het openbare leven en fungeert ze als reisdocument in de 
Schengen-landen. De implementatie van de elektronische identiteitskaart heeft echter 
voorlopig niet opgeleverd wat men ervan verwachtte. Medio 2001 gingen stemmen 
op de kaart af te voeren en te vervangen door pincodes. Gegevens die op de SIM-
kaart (Subscriber Identity Module) van een gsm zijn opgeslagen vormen een 
bruikbaar alternatief voor een elektronische identiteitskaart. Probleem is wel dat de 
burger dan zijn of haar identiteit ‘verliest’, als de zaktelefoon verloren gaat of wordt 
ontvreemd (Europemedia.net, 10/08/2001). De kaarttoepassingen blijken moeilijk te 
integreren in bestaande systemen. Een écht naadloze, bevattelijke reeks transacties 
die diensten op maat van de ‘klant’ snijden ligt nog vijf tot tien jaar in het verschiet. 
Overheidsdienstverlening aan een burger kan immers niet zonder de eenzelvigheid 
van die burger ook na te gaan; de elektronische identiteitskaart blijkt hier voorlopig 
geen evenwichtig middel toe te zijn. De verspreiding van de kaartlezers en de 
bijhorende programmatuur loopt bovendien niet van een leien dakje. Tot slot blijkt 
de introductie van de elektronische identiteitskaart duurder dan men aanvankelijk 
verwachtte (ISAB, 2001). Er zijn goedkopere alternatieven op de markt. Medio juni 
2002 waren er in Finland 14.000 gebruikers van de elektronische identiteitskaart. De 
typische gebruiker van de kaart is een vrouw tussen de dertig en de negenenveertig 
jaar oud (PKI International Scan, juni 2002). Een poging om de populariteit van de 
identiteitskaart te stimuleren door ook sociale zekerheidsinformatie digitaal op de 
kaart vast te leggen loopt tegen veiligheidsproblemen aan. Volgens een gewijzigd 
voorstel van de Tietosuojavaltuutehun Tomimisto, het bureau van de ombudsman 
voor dataprotectie, zal de burger zelf kunnen beslissen welke informatie op de 
elektronische identiteitskaart wordt opgenomen (eFinland, 04/11/2002). 
 
Het gebruik van de elektronische identiteitskaart wordt gestimuleerd door het Finse 
bankwezen. Immers, de Finse banken moedigen ook het gebruik van smart cards 
voor elektronisch bankieren aan; de elektronische identiteitskaart zou voor online 
banking kunnen worden gebruikt. Dat zal het aantal kaartlezers, verbonden met pc’s, 
ongetwijfeld doen toenemen. Burgers dusdanig toegerust zouden dan hun 
persoonsgebonden gegevens kunnen nakijken in overheidsdatabanken. Openbaarheid 
van bestuur en inzagerecht in persoonsgebonden documenten zijn belangrijke 
verworvenheden in de relatie tussen burger en overheid – en dit bij uitstek in de 
Scandinavische landen. De vertrouwensrelatie van bestuurden en bestuurders wordt 
wettelijk omkaderd, maar evengoed stevig onderbouwd door een technologische 
visie waarin robuustheid, veiligheid en wijde verspreiding van eGovernment centraal 
staan. 
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De eGovernment initiatieven in Finland zijn talrijk. Toch blijft hun aantal binnen de 
perken en blijkt een duidelijke strategie uit de projecten. Er is getracht om het ganse 
ingrijpen van de overheid in de samenleving te stofferen met minstens één project. 
Het intra-, het inter- en het extra-bestuurlijke aspect van eGovernment worden 
afgedekt door de Finse eGovernment projectenreeks. Enkele van de initiatieven 
implementeren aspecten van eGovernment op lokaal vlak. Markant is wel de inbreng 
van de private sector in de concrete realisaties; een invloed die ook niet wordt 
verheeld door de Finse overheid. 
 

• Digitalisering van het culturele patrimonium 
 

Het Finse Ministerie van Onderwijs ondersteunt de uitbouw en het onderhoud 
van krachtige zoekmachines die de digitale archieven van het nationale, 
culturele patrimonium ontsluiten. Verantwoordelijk voor deze ontsluiting zijn 
de Nationale Archiefdienst en het Nationale Comité voor Oudheidkunde. De 
uitbouw en het onderhoud van de zoekmachines betekent het aanzwengelen 
van intra-bestuurlijke dynamiek in de schoot van het Ministerie van 
Onderwijs. 

 
• Finlex 

 
Elke burger heeft de plicht om de wetten van zijn land na te leven. Dat kan 
men enkel, als men de wetten kent. Daartoe moet men ook toegang tot ’s 
lands wetgeving hebben. In België kan dat door het lezen van Het Belgisch 
Staatsblad. Deze publicatie wordt sedert 2003 nog enkel online ter 
beschikking gesteld. In Finland staan alle wetten en reglementen online voor 
het publiek ter inzage. Uiteraard is de toegang tot de webgebaseerde database 
gratis en bijzonder gebruiksvriendelijk: www.finlex.fi. De gebruikte 
technologie is SGML en UNICODE. Sommige wetten in Finlex zijn vertaald 
in het Russisch, het Engels en het Frans. Sinds oktober 2002 beschikt Finlex 
over een splinternieuwe interface, die rechtstreeks toegang geeft tot 
documenten in de Engelse taal. Ook Europese regelgeving en rechterlijke 
uitspraken worden ontsloten. 

 
• Participation Project 

 
De Finlex database is een instrument dat in het Participation project kan 
worden aangewend. Dit ontwikkelingsproject uit 1997 is een initiatief van het 
Finse Ministerie van Binnenlandse Zaken. De doelstellingen van het project 
zijn de verhoging van de transparantie van het overheidsgebeuren, de 
verantwoordingsplicht van besturen tegenover het publiek ook reëel maken 
en, tot slot, daadwerkelijke inspraak en beleidssturing door burgers en hun 
organisaties ondersteunen. Naast Finlex, kunnen burgers in het project 
gebruik maken van de webgebaseerde database van het parlement en 26 
grote, regionale openbare bibliotheken die de consultatie van 
overheidsinformatie mogelijk maken. Tot slot nemen commerciële 
portaalstekken deel aan het vergroten van de kennis over de overheid bij het 
publiek: zij ontsluiten door middel van welgekozen hyperlinks Finse 
overheidsinformatie op het www. 
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• New information technology and citizens' ability to influence decision making 
 
Een vervolg op het Participation project is New information technology and 
citizens' ability to influence decision making. Dit project bestaat uit drie 
delen: een vragenlijst, een pilootportaal en een discussieforum op 
www.otakantaa.fi. Zoals de lange projectnaam al doet vermoeden, tracht het 
project de beleidsvormende capaciteit van burgers te vergroten. Het project 
ging van start in 1999 onder de auspiciën van het Ministerie van Financiën. 

 
• eTampere 

 
De Finse stad Tampere (300.000 inwoners), de universiteiten in de regio en 
het technische onderzoekscentrum van Finland VTT zetten de digitale stad 
eTampere op. eTampere is een inter-bestuurlijk project. Infocity is een deel 
van eTampere en ondersteunt transacties tussen burgers en overheid. 
Dienstverleningen gebeuren volledig online. In Finland geldt dit de 
uitwerking en implementatie van dit project als model van samenwerking 
tussen bestuurlijke entiteiten. De webstek bevindt zich op de URL 
www.etampere.fi. 

 
• Satakunta Macro Pilot 

 
De Finse regio Satakunta hertekende de communicatieprocessen en verkortte 
de dienstverleningscyclus. Het Ministerie van Sociale Zaken en 
Gezondheidszorg stuurde deze hervormingen aan. Elektronische 
dienstverlening via het web ondersteunt te Satakunta sociale 
zekerheidsadministratie en gezondheidsvoorziening ‘naadloos’. Dit betekent 
dat de behoeftige burger voor bijstand niet langer meer met verscheidene 
diensten af te rekenen heeft, maar zich tot een dienst of loket kan wenden. Dit 
initiatief vereiste specifieke regelgeving om de transacties binnen een 
geoorloofd, wettelijk kader te houden. Dit is een vingerwijzing voor het vele 
legislatieve werk dat voor vergelijkbare initiatieven in de toekomst nog nodig 
zal zijn. In het kader van dit project werd de elektronische klantenkaart van 
de Kansaneläkelaitos of KELA (www.kela.fi), het Finse instituut voor 
sociale verzekering, getest. De pilootstudie bevindt zich op 
www.makropilotti.fi. 

 
• JULHA 

 
JULHA of Julkishallinnon yhteyshakemisto komt tegemoet aan de 
burgerbehoefte snel contactinformatie bij de hand te hebben voor alle Finse 
overheidsorganisaties. Méér dan 50.000 personen en overheidsdiensten 
worden ontsloten door www.julha.fi. 

 
• TYVI 

 
TYVI of Tietovirrat yrityksiltä viranomaisille (‘datastromen van bedrijven 
naar overheden’) verlaagt de administratieve transactiekosten voor bedrijven. 
Gegevens van en over bedrijven kunnen door de overheid dadelijk van 
bedrijfsinformatiesystemen worden afgeladen: www.tyvi.org. Fiscaal 
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relevante informatie over een bedrijf kan door de overheid snel worden 
teruggevonden, alsook pensioeninformatie en allerhande statistische 
grootheden voor een bedrijf. 

 
• BIS 

 
BIS of Business Information System / Business Identity Code (www.ytj.fi) is 
een database die door het Finse nationale Patent- en Registratiebureau en 
door de belastingdienst wordt onderhouden. De toepassing reduceert het 
aantal interacties van Finse bedrijven enerzijds en patentbureau en fiscus 
anderzijds tot een minimum. Slecht bij het starten en beëindigen van hun 
activiteiten moeten bedrijven zich aanmelden bij de toepassing BIS en 
telkens de ondernemingsactiviteiten zodanig veranderen dat dit gevolgen 
heeft voor de te betalen belastingbijdragen. 

 
• www.suomi.fi 

 
Alle elektronische formulieren die de transactie tussen burgers en de overheid 
ondersteunen staan ter beschikking op de ‘elektronische formulierendienst’. 
Dit webportaal met formulieren ging van start in april 2002 en zal op termijn 
de zogenaamde ‘burgergids’ vervangen. 

 
• Gemeentelijke culturele en informatiedienstverlening 

 
Sinds een lange periode waren tal van Finse openbare bibliotheken al 
gekoppeld door middel van een bibliotheekinformatiesysteem. De 
bibliothecaire ICT-toepassingen behoorden zelfs tot de 
informatietechnologische voorhoede in Finland. Toen het internet zijn intrede 
deed, was het een betrekkelijk eenvoudige opgave om de toepassingen naar 
het www toe te vertalen. Via www.kirjastot.fi zijn alle bibliotheken in 
Finland terug te vinden. Per bibliotheek wordt precies vermeld welke online 
ontsluiting van de collectie mogelijk is. Een catalogus met het ganse bezit 
wordt voor elke Finse openbare bibliotheek gekoppeld aan een 
webgebaseerde zoekrobot. 

 
• JUNA 

 
JUNA of Julkisen verkkoasioinnin kehittämishanke is een initiatief van de 
Public Administration Development Unit van het Finse Ministerie van 
Binnenlandse Zaken (www.intermin.fi/suom/juna). Het project trachtte door 
middel van internettechnologie elektronische dienstverlening aan burgers, 
bedrijven en overheden op te drijven. Ook expertiseverhoging bij overheden 
in ontwerp, ontwikkeling en aanbod van soortgelijke diensten naar de 
toekomst toe werd beoogd. Gestart in 2000, liep het project al af in 2001. 
 

• NetMate 
 
NetMate ging van start in 1998. De doelstelling van het project is eCommerce 
ook ingang te doen vinden bij KMO’s. Het project stuurt ook aan op 
netwerking van zulke kleinere bedrijven. Partners die zich in NetMate 
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engageerden zijn het nationale agentschap voor technologie TEKES of 
Teknologian Kehittämiskeskus (www.tekes.fi), de Kamer van Koophandel en 
de Regionale centra voor Tewerkstelling en Economische Ontwikkeling. 

 
Problemen met de interoperabiliteit van toepassingen en systemen, bijvoorbeeld 
wanneer ze worden geconfronteerd met de nieuwe, elektronische identiteitskaart, 
onthullen dat lang niet alles even goed loopt met Fins eGovernment. Hoewel Finland 
grote bedragen aan eGovernment besteedt, worden de middelen toch onvoldoende 
geacht en vooral versnipperd en weinig oordeelkundig besteed. Een oorzaak wordt 
gezocht in een gebrek aan coördinatie, mede door toedoen van concurrerende 
eGovernment beleidsvisies. Een gebrek aan wederzijdse afstemming treedt aan het 
daglicht, zowel administratief als technisch (ISAB, 2001). Finland tracht weliswaar 
een globaal beleid uit te werken, dat het intra-, inter- en extra-bestuurlijke aspect van 
eGovernment bestrijkt. Dat blijkt afdoende uit het brede bereik van eGovernment 
projecten in Finland: verschillende bestuurslagen worden afgedekt en zowel het 
intra-, het inter- en het extra-bestuurlijke worden bediend. Uiteraard is het net in 
deze ‘brede’ inspanning dat zwakheden en weerstanden zich doen gevoelen en 
worden gesignaleerd. Zij dienen dan met gepaste oplossingen tegemoet te worden 
getreden. Finland voelt de noodzaak zelfstandig eGovernment flessenhalzen te 
overwinnen. Immers, Europese aanbevelingen en richtlijnen voor ontwikkeling van 
eGovernment schieten te kort voor de specifiek, al erg geavanceerde Finse context. 
Finland behoort, samen met Zweden, tot de absolute eGovernment koplopers in 
Europa. De set van twintig indicatoren om eGovernment vooruitgang te meten, 
voorgesteld door het Europese actieplan eEurope, voldoet niet om prioriteiten te 
stellen die Fins eGovernment zouden kunnen stroomlijnen. Deze prestatiemetingen 
operationaliseren de doelstellingen van het eEurope actieplan: online 
overheidsdienstverlening, het gebruik van open source software. De eEurope 
indicatoren specificeren enkel de eServices die ter beschikking moeten worden 
gesteld en hoe dat dient te gebeuren. De volumes transacties worden in de recentste 
indicatorbatterij van eEurope (november 2002) niet nader gespecificeerd. Bovendien 
worden in de indicatoren doelstellingen vermeld die niet relevant zijn voor Finland, 
terwijl de Finse overheid ook online diensten aanbiedt waarvan in de indicatorenset 
geen sprake is. Een voorbeeld is de burgergids en het project JULHA, die de ganse 
overheid online ontsluiten voor het publiek: ook dit zijn diensten, waarvan men door 
onderzoek bovendien weet dat burgers behoefte hebben dit daadwerkelijk online bij 
de hand willen hebben. De situatie in Finland is zodanig specifiek, dat al sprake is 
van eGovernment overcapaciteit voor een aantal diensten. De Finse 
belastingadministratie heeft bijkomende capaciteit om belastingaangiftes te 
verwerken in Oost-Finland. Belastingaangiftes die elektronisch binnenkomen 
worden automatisch doorgestuurd naar overheidsfilialen van de fiscus waar de 
aangiftes kunnen worden verwerkt. Ook politieke factoren kunnen ervoor zorgen dat 
eGovernment beleid een erg specifieke, nationale invulling krijgt. Zo is een 
aanpassing van communicatiekanalen in Finland een ‘warm’ politiek hangijzer 
(Köngäs, 2001). 
 

3.2.2 De rol van de private sector 
 

Het meest doorslaggevende contextelement dat eGovernment tot een ‘hit’ helpt 
maken in Finland is het succesverhaal van de Finse ICT-sector. In 1999 stelde de 
informatica-sector 141.400 mensen te werk (Statistics Finland). De meeste ICT-
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werknemers werken voor de producenten of operatoren van dataverwerkings- of 
telecommunicatieoplossingen (respectievelijk 56.500 en 19.300 werknemers). 
Tussen december 1994 en december 1999 verdubbelde het aantal werknemers in de 
informatica-sector. De export van Finse ICT-producten is bijzonder aanzienlijk: in 
2000 steeg het exportaandeel van ICT-producten uit boven 25 procent. Tussen 1996 
en 2000 groeide de omzet van ICT met jaarlijks gemiddeld 30 procent. Dat 
betekende een verdrievoudiging. De totale Finse uitvoer groeide in die periode met 
jaarlijks gemiddeld 12 procent. Dit kan het grote belang van spitstechnologie voor de 
welvaart van het Finse bedrijfsleven niet treffender illustreren. De ICT-industrie 
draagt in wezenlijke mate bij tot het creëren van de huidige Finse welstand. 
 
De samenwerking van de overheid met de private sector is in Finland verregaand 
ingeburgerd. ICT-bedrijven leveren de noodzakelijke expertise die eGovernment op 
het terrein tot een succes maakt. Succesverhalen zijn van belang om bij het publiek 
de schroom te overwinnen om persoonlijke zorgen via pc- en netwerktechnologie 
met een ‘anonieme’ overheid te regelen. Extra-bestuurlijke toepassingen, zoals de 
online burgergids hebben een hoge zichtbaarheid voor het publiek en vaak ook een 
grotere aaibaarheidsfactor. Overheden zullen niet nalaten succesvolle toepassingen 
uit te spelen als het beste bewijs van geslaagd eGovernment beleid. 
 
Tussen 1985 en 1994 werd de ganse telecommunicatiemarkt in Finland vrijgemaakt. 
In de Europese Unie werd nergens de telecommunicatiemarkt vrijgemaakt dan vanaf 
1998. De Finse operatoren zijn evengoed op het nationale als op het lokale niveau 
actief en bieden diensten aan tegen bijzonder competitieve prijzen. Finland behoort 
tot de vijf goedkoopste landen in de OESO voor telecommunicatie. De tarieven zijn 
bijzonder aantrekkelijk voor mobiele telefonie en datatransmissie. Ook de 
traditionele post, tot dan behandeld door de Suomen Posti, werd vrijgemaakt voor de 
concurrentie. Het uitbesteden van diensten die tot voor enige tijd algemeen 
beschouwd werden als vanzelfsprekende taken van Suomen Posti ging niet zonder 
slag of stoot. In april 2000 werd bekend dat in de Post 1.500 jobs verloren zouden 
gaan door het afstoten van activiteiten. De Finse vakbonden, de Postin 
Toimihenkilöliitto en de Postiliitto, weerden zich en argumenteerden dat het geen pas 
gaf mensen te ontslaan, net wanneer de regering een vijfjarenplan uitvoerde (1997-
2001) om oudere werknemers aan het werk te houden door een verbetering van hun 
arbeidsvoorwaarden (Eiroline, 28/04/2000). Tegen 1997 hadden al 23 procent van de 
postbeambten hun baan verloren en waren tweederde van de postkantoren in Finland 
gesloten (Centre for Public Services, Spring Issue, 1997). In 2000 ging ook de 
aloude, geprivilegieerde samenwerking definitief teloor van Suomen Posti en Leonia, 
de nieuwe naam voor de vroegere Finse Postbank. 
 
Publiek-private samenwerking in het eGovernment kader wordt in Finland 
gecoördineerd door TIEKE (Finnish Information Society Development Centre, in het 
Fins: Tietoyhteiskunnan Kehittämiskeskus Ry, www.tieke.fi). TIEKE is het trefpunt 
voor overheids- en private ICT-ontwikkelaars. De organisatie is onafhankelijk en 
heeft een uitdrukkelijk not-for-profit profiel. Méér dan honderd bedrijven en 
organisaties worden door TIEKE samengebracht om expertise te delen en netwerken 
te vormen. TIEKE tracht zowel het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie 
van eGovernment toepassingen in Finland te stimuleren: de ganse cyclus die tot een 
amalgaam van concrete, bruikbare eServices moet leiden ten dienste van de 
informatiesamenleving wordt door haar gemodereerd. De nadruk ligt op de 
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interoperabiliteit van de diverse applicaties die al hun beslag kregen of nog op stapel 
staan. 
 

3.2.3 Onderzoeksgroepen en het wetenschappelijke debat 
 

In Finland worden de universiteiten ingeschakeld in het eGovernment beleid van de 
overheid. Finse onderzoekscentra verrichten functioneel, ondersteunend onderzoek. 
Vooral technologische kwesties worden diepgravend onderzocht en 
informatietechnische oplossingen worden met elkaar vergeleken. Een voorbeeld van 
Fins wetenschappelijk onderzoek, relevant voor eGovernment, is de Document 
Management Research, uitgevoerd aan de Universiteit van Jyväskylä (Jyväskylän 
Yliopisto) door het Departement Computerwetenschappen en Informatiesystemen. In 
een multidisciplinaire context worden het beheer van documenten gemodelleerd; de 
technologische onderbouw is SGML en XML. Het belang van zulke toegepaste 
onderzoeksstudies vanuit de Finse eGovernment visie hoeft niet te worden 
benadrukt: SGML en XML technologie is essentieel voor een gestroomlijnde, 
geïntegreerde back-office – wat op zijn beurt de quasi totale openbaarheid van 
bestuur in Finland tot een haalbare kaart maakt. Veel toegepast onderzoek heeft 
dadelijk toegevoegde waarde voor zowel overheidsmanagement en –beleid, als voor 
de private sector. Visies op eGovernment en relevante zogenaamd ‘typisch’ sociaal-
wetenschappelijke vraagstukken, laat staan bestuurskundige vragen, treft men in 
academische Finse wetenschappelijke literatuur niet aan. Er is geen academisch 
debat in Finland over eGovernment en bovendien geen poging om het 
overheidsbeleid te sturen. 
 
De Finse academische wereld bestaat uit 21 universiteiten en hogescholen. Voor het 
toegepaste eGovernment onderzoek zijn vooral de tweelinguniversiteiten belangrijk 
te Helsinki en te Tampere. In deze steden is er telkens een technologische 
universiteit naast een traditionele universiteit, die de klassieke opleidingen aanbiedt. 
De Finse universiteiten nemen sinds 2000 alle deel aan de virtuele universitaire 
gemeenschap Suomen Virtuaaliyliopisto. Deze virtuele universiteit biedt voor alle 
opleidingen vervolmakingscursussen aan op het niveau van postgraduaat. Ook een 
open universiteit is ingebed in de webstek van de Virtuaaliyliopisto op 
www.virtuaaliyliopisto.fi. Men kan zich registreren voor 82 online cursussen. In 
2001 bracht de virtuele universiteit voor het eerst een jaarverslag uit. 
 

3.3 eGOVERNMENT IN DE FINSE PRAKTIJK 
 

3.3.1 eAdministration 
 

Front-office en één-loket 
 
Finland besteedt op verscheidene niveaus van complexiteit aandacht aan de front-
office, die volledig webgebaseerd is. Eenvoudig, maar doeltreffend en evenzo handig 
is een online burgergids op www.opas.vn.fi, sinds 1997. Deze burgergids is een spin-
off van het werk aan een één-loket – en dit sinds 1993. Ondertussen is de gedrukte 
voorganger én tegenhanger van deze webgids verdwenen. Wil men nota nemen van 
overheidsinformatie, dan kan dat nog enkel via het internet. Dit beleid is mogelijk, 
vermits de internetpenetratie van Finland tot de grootste ter wereld behoort: zij 
bedraagt 56 procent. Tachtig procent van de Finnen tussen vijftien en vierenveertig 
jaar kan beschikken over een computer. Zeventig procent van deze leeftijdsgroep 
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heeft bovendien toegang tot het internet (Statistics Finland). Alle organen van de 
centrale overheidsadministratie en 90 procent van de lokale overheidsadministraties 
hebben hun eigen webstek op internet. 
 
De uitbouw van de burgergids volgens levensthemata legt de populariteit van het 
instrument geen windeieren: in de lente van 2001 werden dagelijks tot 5.000 treffers 
op de webstek geregistreerd. Het actieplan eEurope van de Europese Unie (2000) 
stelt aan webportalen belangrijke eisen, waaraan de huidige Finse burgergids jammer 
genoeg niet voldoet. Zo staat wel heel wat informatie van en over de overheid op het 
web, maar nog niet alle diensten worden via het internet voor het publiek ontsloten. 
Om hier een mouw aan te passen, besloot de Finse regering in 2000 tot de uitbouw 
van een geheel nieuw overheidsportaal, dat niet alleen alle overheidsdiensten zou 
beschikbaar maken voor het publiek, maar ook tegemoet zou komen aan de ‘Wet op 
de openbaarheid van overheidsactiviteiten’. Deze wet stelt in klare bewoordingen dat 
de overheid de plicht heeft om op een actieve manier burgers in te lichten over haar 
bestuursdaden en relevante informatie openbaar te maken. Deze wet trad in werking 
op 1 december 1999. 
 
Daar burgers de belangrijkste doelgroep zijn van de Finse overheid, werd besloten de 
burgers actief te betrekken bij het ontwerp van het nieuwe webportaal van de 
overheid. Uitgangspunt zijn burgernoden en het mogelijke antwoord van de overheid 
op deze informatie- en transactiebehoeften. Een belangrijk aspect dat betrokken werd 
in het ontwerp en de uitbouw van het overheidsportaal, is de versterkende rol die het 
portaal kan bieden voor de burgerdemocratie. Het portaal kan de empowerment 
vergroten: de mondigheid van de burger in zijn of haar interactie met de overheid. 
Een pilootportaal werd ontwikkeld aan de hand van een doordachte visie: 
 

(a) enkel die diensten worden ontwikkeld die burgernoden effectief lenigen; 
(b) de portaalinhoud moet een bruikbaar en toegankelijk aanbod formuleren 

op burgernoden; 
(c) het overheidsportaal moet synergie mogelijk maken tussen 

overheidsdiensten; 
(d) het portaal moet een mijlpaal worden in de expertise van de overheid in 

het realiseren van een webgebaseerde dienstverlening; 
(e) de mondigheid van de burger wordt door het portaal ondersteund; 
(f) het imago van de overheid moet worden bijgesteld in de richting van 

openheid, kwaliteitsvolle dienstverlening en verhoogde zichtbaarheid 
voor het publiek. 

 
De respons van burgers op dit pilootportaal was positief. Op basis van 
vragenlijstonderzoek bleek dat burgers en ambtenaren van een overheidsportaal 
vooral volgend aanbod verlangen: 
 

(a) informatie over overheidsorganisaties en hun dienstverlening; 
(b) coördinaten van overheidsorganisaties en contactmogelijkheden; 
(c) elektronische transactiemogelijkheden met overheidsorganisaties. 

 
Het pilootportaal inspireerde rechtstreeks het ontwerp, de uitbouw en de 
implementatie van het nieuwe webportaal van de Finse overheid. Dit portaal is 
operationeel sinds de lente van 2002 en bevindt zich op www.suomi.fi (Engelse 
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versie op www.publicservices.finland.fi). De ontwikkeling en het onderhoud van het 
portaal worden gecoördineerd door het Finse Ministerie van Financiën. Op de 
inhoudelijke kwaliteit van het elektronische aanbod wordt een oogje gehouden door 
de Government Information Management Unit van het Ministerie van Financiën. 
Elke nacht wordt automatisch nagekeken of alle hyperlinks op het webportaal nog 
operationeel zijn. Als dit niet het geval is, dan worden de verbroken hyperlinks 
onmiddellijk verwijderd. De discretie van de gebruikers is gewaarborgd; cookies 
worden enkel maar verzonden naar gebruikers van het portaal, als zij via een knop 
op het scherm de lettergrootte van de tekst willen aanpassen. De cookies, kleine 
programmaatjes die worden uitgezonden door een server, onthouden deze instelling 
dan, wanneer de gebruiker de overheidsstek later weer bezoekt. Hoewel het de 
uitdrukkelijke bedoeling is de elektronische burgergids in het overheidsportaal te 
integreren, staat deze voorganger van het nieuwe portaal nog steeds op zijn oude 
locatie www.opas.vn.fi. De kern van het portaal bestaat uit de coördinaten en de 
contactmogelijkheden van Finse overheidsdiensten en – uiteraard – een precisering 
van hun dienstverlening. Het project JULHA leverde aan de elektronische ontsluiting 
van Finse overheidsdiensten een belangrijke bijdrage. Finse overheidsorganisaties en 
-besturen worden alle uitgerust met een eigen webstek, die in meer of mindere mate 
interactie en transactie met het publiek mogelijk maakt. Het portaal maakt het 
mogelijk door te klikken naar Finse gemeentes. Een elektronisch loket met 
gestandaardiseerde elektronische transactieformulieren is beschikbaar op 
lomake.editaa.fi/julkinen. Formulieren kunnen online worden ingevuld; andere 
dienen te worden afgedrukt, ingevuld en per post of fax te worden opgestuurd naar 
de verantwoordelijke administratie. Tot slot wordt voorzien in ‘nieuws uit de 
ministeries’ – ter informatie van de burger. Een discussieforum dat werd uitgebaat 
door het Ministerie van Financiën was gedurende een jaar geïntegreerd in het 
portaal. Ook dit initiatief kaderde in het stimuleren van de mondigheid en het 
politiek-ambtelijke bewustzijn van de burger. 
 
In afwachting van de verdere uitbouw van overheidsportalen, is alle informatie over 
de natie Finland te vinden op de portaalstek virtual.finland.fi. Dit portaal wil vooral 
de sterke kanten van Finland internationaal uitspelen. De Finse cultuur en tradities, 
het uitstekende onderwijssysteem, de economische succesverhalen en hoogstaande 
zorg voor het milieu: het krijgt allemaal zijn plaats op de portaalstek Virtual Finland. 
Hoewel het beleid in Finland sterk centraal wordt gestuurd, zijn er toch gedegen 
virtuele stadsportalen, die aanvullende informatie over Finland ter beschikking 
stellen. eTampere (www.tampere.fi) wordt verderop uitgebreid toegelicht; samen 
met de webstekken van de steden Helsinki (www.helsinki.fi) en Espoo 
(www.espoo.fi) werd Tampere opgenomen bij de eerste twintig ‘gedegen’ virtuele 
steden naar aanleiding van de European E-City Award in 2002. Op 130 Europese 
steden eindigde Helsinki op de achtste plek, Tampere op de dertiende en Espoo 
verdiende een negentiende plaats. Beste steden waren Kopenhagen met een eerste 
prijs en Berlijn op een verdienstelijke tweede stek. 
 
De voorstudie van IDA of Interchange of Data between Administrations voor een 
Pan-Europees webportaal (2001) kent aan de Finse burgergids op www.opas.vn.fi 
het statuut toe van best practice. De gids is beschikbaar voor het publiek in het Fins, 
het Zweeds en gedeeltelijk ook in het Engels. Het portaal wordt uitgebaat door het 
Ministerie van Financiën. De stek is georganiseerd volgens levensthemata, maar is 
ook ingedeeld in termen van doelgroepen. Burgers kunnen hun individuele zorgen en 
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behoeften spiegelen aan het aanbod van de burgergids, maar ook bedrijven en 
organisaties uit het middenveld komen aan bod. Naast profit organisaties is er plaats 
voor de not-for-profit sector. Een database met wetten en reglementen die van belang 
zijn, doorklikpunten naar de webstekken van nationale administraties én lokale 
overheden (gemeenten), elektronische formulieren: dat is de inhoud van de Finse 
online burgergids. 
 
Een lokale eGovernment sterkhouder is zonder twijfel de digitale stad eTampere. 
Tampere en wijde omgeving worden beschouwd als de tweede grootste stedelijke 
regio van Finland. Dit stadsgebied is de ideale site voor een elektronisch equivalent 
op het www. Immers, Tampere heeft de juiste grootte en bezit het gewenste sociale 
kapitaal voor de ontwikkeling van verstrekkende samenwerking, zoals publiek-
private samenwerking en engagement van universiteiten en onderzoeksgroepen. 
Tampere kan bogen op de unieke combinatie van wetenschappelijk onderzoek en 
opleiding op hoog niveau enerzijds (de sociale en communicatiewetenschappen en 
de informatica) en de ICT-praktijk anderzijds. De stad telt vier universiteiten, 
waarvan twee polytechnische. Nokia, Sonera, Fujitsu: met Research & Development 
zijn alle te Tampere aanwezig. Van de bankautomaat in 1978, over de gsm in 1991 
tot de Internet Sauna (van het bedrijf Media Tampere Ltd; 
www.mediatampere.fi/sauna) in 2002: sinds de jaren zeventig en haast onafgebroken 
in de jaren negentig staat Tampere vooraan in de technologische ontwikkelingen. 
eTampere - met een budget van 130 miljoen Euro - komt dus niet uit de lucht vallen. 
Het eTampere programma werd voorgesteld in augustus 2000. De opdracht voor de 
digitale stad zelf gaat terug tot het voorjaar van datzelfde jaar. Het plan is gebaseerd 
op het eEurope initiatief. Elke burger, elk huishouden, elke school, elke 
onderneming en elke overheidsadministratie dient gekoppeld te worden aan een 
netwerk, aldus eEurope. Europa moet op die manier een broeihaard worden van 
digitale vaardigheden en ondernemerschap, zonder aan mensen de kans te ontnemen 
volwaardig deel te nemen aan de informatiesamenleving. Doelstelling van eTampere 
is aantonen dat een digitale spiegel van de stad en haar activiteiten het ganse 
openbare leven ten goede komt en meer welvaart creëert. Welzijn betekent het 
verzachten van het dagelijkse leven van de burgers door een naadloos eGovernment 
– wat een geïntegreerde back-office vereist. 
 
Om het ganse openbare leven te vatten, speelt eTampere in op de vier dimensies van 
de informatiesamenleving: (1) de technologische, (2) de sociale, (3) de economische 
en (4) de culturele dimensie. Deze vier dimensies worden bediend door 
deelprogramma’s: RELab, ISI, Infocity, eBRC, eAccelerator en andere. De lokale 
autoriteiten, de universiteiten, onderzoekscentra en de ICT-industrie in en rond 
Tampere werden alle in het project betrokken. Intersecties met andere, Europese 
initiatieven ten voordele van de informatiesamenleving worden niet geschuwd: de 
filosofie van eTampere sluit aan bij het Hervanta project van de EU. Kupu-Hervanta 
tracht concrete toepasbaarheid en inzetbaarheid van eServices te vergroten door 
gebruik van de videofoon: www.mediatampere.fi/kupu. Doelgroepen die door 
handicaps moeilijk aansluiting krijgen bij de informatiesamenleving, zoals ouderen, 
doven en blinden worden door de veelzijdigheid van de videofoon terug ingesloten 
in hun volksgemeenschap, die geleidelijk tot informatiesamenleving wordt. 
 
eTampere wordt geleid door een stuurgroep die drie of vier keer per jaar samenkomt. 
De verantwoordelijken voor de verscheidene deelprogramma’s van eTampere komen 
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maandelijks samen; de deelprogramma’s functioneren grotendeels zelfstandig. 
RELab (Research & Evaluation Laboratory of Palveluautomaation Kehityskeskus) is 
een testomgeving waarin verscheidene vormen van elektronische dienstverlening 
worden geproduceerd en getest op hun functionaliteit. Diverse nieuwe toepassingen 
zagen in de schoot van RELab het licht, onder andere AWARE (monitoring van 
producten voor eServices), SOCMOBINET (smart cards), WLAN (eServices, lokaal 
en mobiel), OMA en Georama (‘multimobiele’ dienstverlening voor actieve 
toeristen). De Technology Engine Programmes of Teknologian Veturiohjelmat is het 
werkdomein van de Technologische Universiteit van Tampere, één van de 
academische partners. Concrete resultaten van ontwikkelingsonderzoek in het kader 
van eTampere betreffen user interface specificaties en het ontwerp van een brede 
gebruikersomgeving, die naadloos eGovernment in de front-office bevoorwaarden. 
De Technologische Universiteit van Tampere is ook actief in het eBRC of eBusiness 
Research Center (www.ebrc.info). eBRC tracht kennis van eBusiness te verspreiden 
in de regio van Tampere en bedrijven en de academische wereld van de 
mogelijkheden van eBusiness te doordringen. Het Tampere Technology Centre Ltd is 
de trekker van het eAccelerator project. eAccelerator tracht een katalysator te zijn 
voor firma’s met behoorlijk wat groeipotentieel. Veelbelovende bedrijven worden 
professioneel begeleid in hun groeitraject, door expertise en financiering aan te 
brengen. De Universiteit van Tampere (niet te verwarren met de voorgaande, de 
Technologische Universiteit) bouwt in het kader van eTampere het ISI of 
Information Society Institute uit. Door multidisciplinair onderzoek, 
ontwikkelingsactiviteiten en opleiding wordt de uitbouw van actief burgerschap in 
een informatiemaatschappij gepromoot. Tot slot participeert de stad Tampere zelf in 
het deelprogramma InfoCity. InfoCity ontwikkelt praktische online dienstverlening 
voor burgers en stimuleert de bereidwilligheid van het publiek ook effectief van deze 
diensten gebruik te maken. Een belangrijk aandachtspunt is en blijft het creëren van 
voldoende toegangspunten tot het internet. Een speciale eTampere smart card werd 
ontwikkeld en NettiNysse, een ‘internetbus’ en meer dan 100 internetkiosken in het 
straatbeeld, werd gelauwerd met de Best eGovernment Practice Award in 2001. 
 
Na de toewijzing van vier UMTS-licenties in 1999 kondigt ook Ubiquitous 
Government of uGovernment zich aan. Een zaktelefoon is het eigendom van 80 
procent van de Finnen. In april 1999 wat dat al 60 procent. Er zijn vier netwerken 
voor mobiele telefonie in Finland: NMT (Nordic Mobile Telephone) 450, NMT 900, 
twee nationale gsm-netwerken en een reeks regionale cellulaire netwerken (DCS 
1800). De nationale gsm-netwerken worden uitgebaat door Sonera en Finnet; samen 
met het telecombedrijf Telia en meer dan 35 andere, kleinere operatoren baten zij 
bovendien DCS 1800 netwerken uit. Vaste telefonie is in 98 procent van de 
huishoudens aanwezig. Vaste telefoonnetwerken worden voornamelijk uitgebaat 
door Sonera en Finnet. In de volledig vrijgemaakte Finse telefoniemarkt verschijnen 
echter steeds meer spelers: Telia Finland, RSL Com, Facilicom, Global One en 
andere bouwen eveneens netwerken uit en bieden dienstenpakketten aan die de 
vergelijking met de gevestigde operatoren zeker kunnen doorstaan. 
 
Back-office 
 
Net zoals in Nederland, berust de kracht van de back-office in de opmaak van 
databases met basisgegevens over het Finse volk. Aspecten zoals tewerkstelling, 
studiebetoelaging, inkomen enzovoorts zijn in kaart gebracht. De invoer voor deze 
databases bestaat uit persoonsgebonden gegevens. Daar deze basisdata door 
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overheden beleidsondersteunend kunnen worden gebruikt, wordt snel duidelijk dat 
de Finse back-office niet louter bedoeld is om de transacties in de front-office 
naadloos te laten verlopen, maar ook om inter-bestuurlijke samenwerking in de 
praktijk te bewerkstelligen. 
 
Het Finse front-office beleid is niet in de eerste plaats bedoeld om een grote 
hoeveelheid transacties gesmeerd te laten verlopen – transacties tussen burgers, 
bedrijven of andere organisaties enerzijds en de overheid anderzijds. Men beoogt 
integendeel net een daling van het volume transacties. Tot voor enkele jaren noopten 
transacties de inzet van ambtenaren in verschillende ministeries, departementen en 
lokale overheden. Lange wachttijden waren het gevolg: een bekend verschijnsel in 
Europa en mede een gevolg van de Weberiaanse traditie in besturen. In Finland wil 
men in de eerste plaats door eGovernment net minder transacties tussen de overheid 
en haar ‘klanten’. eGovernment maakt pro-actief beleid ter attentie van verschillende 
doelgroepen mogelijk. Daartoe werden alle procedures die de transacties tussen de 
overheid en andere partijen traditioneel punctueerden aan een nauwgezette analyse 
onderworpen. Een hertekening van administratieve processen moest overtollige 
wederzijdse afstemming van de overheid en haar klanten uitwieden. Sinds januari 
2001 worden alle bedrijven in Finland geïdentificeerd aan de hand van een unieke 
code (eFinland, 31/05/2002). Deze definieert hun locatie in databases, die met elkaar 
zijn verbonden en een geïntegreerde back-office mogelijk maken. Uit deze 
benadering blijkt dadelijk dat eGovernment slechts intensief gebruikt kan worden, 
als de mogelijkheden van de technologie ook worden uitgebuit en uitgeput. 
Technologie kan low-end worden ingezet, maar ook high-end. Enkel een intensieve, 
high end benadering doet eGovernment doorgroeien. Een intensieve, low-end 
benadering leidt tot suboptimale oplossingen en een onbevredigend eGovernment 
aanbod naar de verschillende doelgroepen in de samenleving toe. In de intensieve 
benadering worden vorm (de technologie) en inhoud (de overheidsinformatie en –
dienstverlening) uiteindelijk geïntegreerd door wederzijdse afstemming. Hertekende 
ambtelijke processen zijn de noodzakelijke gangmakers die deze afstemming 
realiseren. Fins eGovernment is een succesverhaal, maar het is uitermate belangrijk 
om de redenen hiervan te leren kennen: het beoogt ‘naadloze’ front-office 
dienstverlening – en geeft daartoe prioriteit aan de integratie van de back-office. 
Volwaardig eGovernment is een instrumentarium – en dus geen doel op zich – dat 
terugtreedt en is daarom paradoxaal genoeg eerder ‘onzichtbaar’. Burgers, hun 
organisaties en bedrijven worden zo min mogelijk gecontacteerd: informatie die al 
ter beschikking is in een overheidsorganisatie wordt door andere overheden opnieuw 
gebruikt, zonder daar opnieuw de betrokken partijen in de samenleving weer aan te 
spreken. 
 
De uitbouw van Fins eGovernment vertoont alvast een belangrijke gelijkenis met 
huidig Nederlands eGovernment beleid. Ook Nederland tracht basisgegevens over 
burgers in kaart te brengen; er wordt voorzien in een basisadministratie. Het Finse 
bevolkingsregister of de Väestörekisterikeskus speelt in de uitbouw van deze 
basisadministratie een belangrijke rol. Opgericht in 1969 functioneert het onder het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het register verzamelt informatie over Finse 
burgers en vreemdelingen op Fins grondgebied; ook over de Finse woningmarkt, met 
precieze kenmerken van de panden en de woonsituatie van de Finse huishoudens 
wordt informatie verzameld. Het bevolkingsregister is goed geplaatst om de 
basisgegevens samen te stellen; het heeft immers filialen in de Finse gemeenten, de 
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zogenaamde Maistraatti (www.maistraatti.fi). Zij functioneren als lokale overheden 
in één of meerdere districten tegelijk. Hun opdracht is het verzamelen en bijwerken 
van persoonsgebonden gegevens. Deze worden vervolgens aan het nationale 
bevolkingsregister doorgegeven. De 37 Maistraatti zijn ook verantwoordelijk voor 
het handelsregister en het register van verenigingen. In feite vervullen deze lokale 
filialen van het bevolkingsregister de functie van notarissen. Het hoofd van zo een 
lokaal registratiekantoor, de Districtssecretaris, huwt bovendien paren. 
 
Fins eGovernment streeft, zoals gezegd, een ‘naadloos’ karakter na. Voor de 
noodzakelijke koppeling van de databases in de back-office wordt een 
identificatiesysteem voorzien, waarmee alle individuele databases die deel uitmaken 
van het netwerk in kaart worden gebracht. Een goed voorbeeld van deze geslaagde 
integratie van front-office en back-office is de belastingdienst. Finse 
belastingplichtigen ontvangen een vooraf ingevulde belastingaangifte. Deze is 
volledig met gegevens afkomstig van werkgevers, banken, verzekeringsinstellingen 
en databases die de basisadministratie van de overheid verzorgen. Een voorstel van 
te betalen belastingen wordt ingesloten. In zeventig procent van de gevallen gaat de 
belastingbetaler akkoord met het voorstel. Dertig procent van de burgers leveren 
bijkomende fiscale inlichtingen die belastingen verlagen of de overheid op de hoogte 
brengen van extra inkomen, leidend tot méér belastingen. 
 

3.3.2 eDemocracy 
 

De Finse overheid heeft geen visie op eVoting in het kader van eDemocracy. 
Finland wordt centraal bestuurd; de locale autonomie is gering. Men tracht 
anderzijds wel burgers bij het beleid te betrekken door ze aan te sporen mondig 
en assertief te interageren met overheidsdiensten. ICT verkort de afstand tussen 
burgers en de administratie – van de mogelijkheden die dit biedt moet dan ook 
uitgebreid gebruik worden gemaakt. Deze zienswijze vertolkt zich in het Finse 
beleid, dat voor eDemocracy aanstuurt op een zo groot mogelijke transparantie 
van de overheidsactiviteiten. Finland stelt overheidsinformatie die het publiek ten 
goede komt consequent online ter beschikking. De overheid is hier door de ‘Wet 
op de openbaarheid van overheidsactiviteiten’ toe verplicht. Deze wet stelt dat 
alle beleidsdocumenten die een overheidsbeslissing stofferen deel dienen uit te 
maken van het publieke domein, ten laatste wanneer de beslissing ook 
daadwerkelijk is gevallen.Dit komt niet enkel de geïnteresseerde burger ten 
goede, maar ook lokale politici én ambtenaren. De overheidsdocumenten die ter 
inzage moeten kunnen voorliggen moeten, aldus de wet, een precies overzicht 
geven van hoe beleid tot stand is gekomen en welke beslissingen op basis van 
beleid in het verleden zijn genomen. Ook evaluatierapporten, waarin 
overheidsbeleid op de rooster wordt gelegd en gewikt en gewogen wordt, kan 
door het publiek worden geraadpleegd. Burgers kunnen via het Internet gratis een 
register raadplegen dat alle beleidsdocumenten ontsluit. Persberichten, 
toespraken van politici en regeringswoordvoerders, wetten, wetsvoorstellen, 
reglementen en de notulen van de debatten in het parlement kunnen met enkele 
muisklikken worden opgeroepen. Burgers, organisaties en bedrijven die specifiek 
op hun wensen toegesneden informatie wensen te ontvangen, krijgen vanwege de 
overheid een factuur voor deze dienstverlening. Alle inlichtingen die betrekking 
hebben op basisrechten of die men zelf uit de database ophaalt, worden niet 
getarifeerd (Act on the Openness of Government Activities, 1999). 
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In Fins eDemocracy is geen sprake van eVoting, wél van grote transparantie van 
overheidsbeleid naar de burger toe. Om dit mogelijk te maken is er heel wat werk 
nodig in de back-office van de Finse overheidsadministraties. Zo zijn er de 
databases van het Finse parlement, die gekoppeld zijn aan de servers van het 
parlement. Eén van deze servers, www.eduskunta.fi, www.riksdagen.fi of 
www.parliament.fi is bedoeld voor gebruik door het publiek, terwijl de andere, 
FACTA, bedoeld is voor intern overheidsgebruik (ERCIM News, januari 2002). 
Tussen beide servers is een firewall aangebracht, maar kunnen uiteraard ook 
documenten bij elkaar ophalen indien nodig. Het beheer van de documenten die 
op de servers staan vraagt standaardisering en stroomlijning. Door SGML 
(Standard Generalized Mark-up Language) en XML (Extensible Mark-up 
Language) worden alle database documenten gelijkgeschakeld en worden niet 
enkel de vormelijke, maar ook de inhoudelijke kenmerken vastgelegd. SGML en 
XML zijn onontbeerlijke voorwaarden om de grote hoeveelheid informatie te 
ontsluiten. Het gebruiksgemak van de burger die op zoek is naar 
beleidsdocumenten wordt gegarandeerd, daar anders de ‘Wet op de openbaarheid 
van overheidsactiviteiten’ wordt geschonden. 
 

3.4 BESLUIT 
 

Fins eGovernment wordt gekenmerkt door volgende krachtlijnen: 
 

• een sterke inmenging van de private sector, met als gevolg een 
technologiegedreven visie en instrumenteel wetenschappelijk onderzoek; 

• een beleid dat sterk gericht is op de afspiegeling in het eGovernment beleid 
van wetgeving, die de burger bij het overheidsbeleid wil betrekken – in 
weerwil van de strakke centrale sturing vanuit Helsinki; 

• een sterke uitbouw van standaarden voor documentbeheer in de back-office; 
• een grenzeloos vertrouwen in het internet als front-office, ten dele 

gemotiveerd door de herstructurering van overheidsdiensten, waarvan 
verwacht wordt dat zij hoog competitief presteren in een afgeslankte regime; 

• een gebrek aan coördinatie door massale overhead, die wordt gecreëerd door 
het grote aantal Finse ministeries die verantwoordelijk zijn voor coördinatie 
van het eGovernment beleid en de projecten. 

 
Finland is een bijzonder geslaagd voorbeeld om enerzijds de successen te illustreren 
die in eGovernment geboekt kunnen worden, maar anderzijds ook het gevaar van 
niet coherent beleid aan te tonen. Het welslagen van Fins eGovernment is in de 
eerste plaats te danken aan de bijzonder grote internetpenetratie en de 
welwillendheid waarmee technologische innovaties door het Finse publiek worden 
verwelkomd. Het is overdreven te stellen dat Fins overheidsbeleid betreffende 
informatisering en virtualisering van de administratie volledig drijft op de 
zakencijfers van nationale ICT-bedrijven. Wél is het zo, dat tegenover het 
technologische opbod geen specifieke Finse visie op eGovernment staat. 
 
De ijver waarmee de Finse overheid wetten en regelgeving niet enkel in 
overeenstemming tracht te brengen met Europese richtlijnen, maar bovendien 
probeert te anticiperen op toekomstige evoluties in elektronisch bestuur, zijn 
exemplarisch. Jammer genoeg is wetgeving geen voldoende voorwaarde om 
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overheidsbeleid coherent te noemen. Het mangelt Finland overduidelijk aan een 
klare en onomstreden eGovernment zienswijze. Een schare projecten loopt, maar los 
van de elektronische identiteitskaart is het voor de meeste front-office projecten 
nauwelijks duidelijk waar zij precies op elkaar aansluiten en waar zij precies overlap 
vertonen. Een voorbeeld is de gedeeltelijke integratie van de Finse burgergids in het 
overkoepelende overheidsportaal www.suomi.fi, terwijl bovendien JULHA 
contactinformatie van overheidsorganisaties ter beschikking stelt. 
 
De buitensporige technologische onderbouw en gedrevenheid zouden in de gunstige 
zin kunnen worden gecorrigeerd door zich te verlaten op voorbereidend studiewerk 
door Finse universiteiten en onderzoekscentra. Dat is echter niet voorhanden en zo 
komt men in een vicieuze cirkel terecht. Het werk aan de geïntegreerde back-office, 
een technische uitdaging van bijzonder hoge complexiteit, komt daarentegen wél van 
de grond. Wetten en regelgeving die centraal worden gedecreteerd door het Finse 
parlement gaan aan het concrete back office werk op het terrein vooraf. De front-
office uitdaging is technisch minder veeleisend, maar slaagt er niet in van wal te 
steken door de gebrekkige coördinatie door verscheidene ‘bevoegde’ ministeries en 
door het gebrek aan een daadwerkelijke eGovernment visie. In Finland wordt eerder 
of ‘informatiesamenleving’ gesproken dan over eGovernment. Nochtans is het 
inzake relaties in en tussen overheidsdiensten én de relatie met het publiek dat een 
geloofwaardige, wetenschappelijk onderbouwde visie ontbreekt. 
 
De vraag die na deze studie van eGovernment in Finland gelijkelijk rijst voor 
fundamenteel én toegepast onderzoek is die naar types dienstverlening per 
sturingsmodel. Finland wordt centraal bestuurd en tracht het overheidsbeleid te 
legitimeren door relevante informatie exhaustief en online ter beschikking te stellen. 
Een verhoogde mondigheid van de burger betekent echter niet noodzakelijk dat 
beleid ook effectief van onderuit ter discussie kan worden gesteld. De constellatie 
van front-office en back-office kan een schijn van participatie oproepen en de burger 
zelfs uitnodigen tot deelname aan beleidsvorming, zonder dat dit concrete gevolgen 
moet hebben voor feitelijke besluitvorming door de overheid. Het Duitse voorbeeld 
van eGovernment beleid is gans verschillend: er is een klare kijk op wat 
eGovernment zou kunnen betekenen, zozeer zelfs dat vooraanstaande academici over 
punten en komma’s niet uitgedebatteerd raken. Duitsland loopt in tegenstelling tot 
Finland technologisch achterop. Een merkwaardig verschil tussen twee EU-lidstaten 
die beide aan kop van het economische peloton fietsen. Het werpt bij uitstek licht op 
het belang van contextfactoren, die nationaal eGovernment beleid in de nabije 
toekomst zullen blijven bepalen. 
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HOOFDSTUK 4  
 

HET VERENIGD KONINKRIJK 
 

Davy JANSSEN 
 

4.1 KENMERKEN 
 

4.1.1 Staatsvorm en bestuur 
 

Het Verenigd Koninkrijk (VK) telt ongeveer 60 miljoen inwoners en bestaat uit 
Groot-Brittannië (Engeland, Schotland en Wales) en Noord-Ierland. Het is een 
eenheidsstaat met speciale kenmerken. Zo bestaat er niet slechts één rechterlijke 
macht, zijn er verschillende politiesystemen en vormen van lokaal bestuur en is een 
substantieel deel van de centrale administratieve functies naar de samenstellende 
delen van de staat overgeheveld (de devolution). Het VK is een constitutionele 
monarchie met een staatshoofd in een vooral ceremoniële rol en een Prime Minister 
(PM) en een regering die de werkelijke macht uitoefenen.  
 
Het parlement bestaat uit twee kamers, de House of Lords en de House of Commons. 
De regeringsministers worden vooral onder de parlementsleden van het House of 
Commons gerekruteerd.  Eigenaardig genoeg kent het VK geen geschreven 
grondwet. Het parlement is de hoogste wetgevende autoriteit en is volledig 
soeverein, wat wil zeggen dat niemand door het parlement goedgekeurde wetgeving 
kan weerleggen. Het gedetailleerde wetgevende werk wordt onder verscheidene 
parlementaire comités verdeeld. Eén daarvan, het Public Accounts Committee 
(PAC), speelt een belangrijke controlerende rol bij regeringsinitiatieven om het 
openbaar bestuur te hervormen en wordt hier daarom even aangehaald. Het PAC 
heeft uitgebreide onderzoeksbevoegdheden en gaat na of de door het parlement 
goedgekeurde overheidsbudgetten wel efficiënt ingezet worden. Het wordt hiervoor 
bijgestaan door het National Audit Office (NAO) dat kritische beleidsrapporten over 
concrete overheidsinitiatieven zoals ook eGovernment produceert.  
 
De PM staat aan het hoofd van de regering en kan in alle departementale 
beleidsmateries tussenkomen. Hij wordt bijgestaan door de ministers van zijn 
regering. De belangrijkste ministers zitten ook in het Cabinet, waar de uiteindelijke 
beleidsbeslissingen vallen. Het cabinet wordt verder nog bijgestaan door een 
ambtelijk apparaat, het Cabinet Office (CO), dat voor de coördinatie van het beleid 
tussen de departementen zorgt. De Central IT Unit (CITU) en het Office of the e-
Envoy (OeE), twee organisaties die een belangrijke sturende rol hebben in het 
eGovernment beleid en in dit rapport nog aan bod zullen komen, maken deel uit van 
het Cabinet Office. 
 
De overheidsdepartementen, bemand door civil servants, zijn de belangrijkste 
uitvoeringsinstanties van het overheidsbeleid. Er zijn er meer dan dertig en de 
belangrijkste worden geleid door een Cabinet Minister. Tot de departementen 
behoren ook verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties, de zogenaamde Executive 
Agencies (EAs), in 1988 geïntroduceerd in het kader van het Next Steps Initiative. De 
basisidee van deze hervorming is dat overheidsmanagement en dienstverlening 
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verbeterd kunnen worden door het opdelen van het overheidsapparaat in kleinere, 
verzelfstandigde eenheden waarmee veeleisende financiële- en 
kwaliteitsdoelstellingen worden onderhandeld. Door de pure dienstverlening aan de 
EAs over te laten kan het centrale departement zich op de hoofdtaken van 
beleidsvorming en strategie richten. Een uitzondering op dit patroon is de National 
Health Service (NHS) die geen aparte agentschap status heeft gekregen maar 
eveneens een vrij autonome positie in het overheidslandschap inneemt. Tenslotte zijn 
er ook nog een aantal Non-departmental Public Bodies (NDPB’s) die op een grotere 
afstand van de departementen opereren. 
 
Een zeer belangrijk departement –ook voor het eGovernment beleid–  is His 
Mayesty’s Treasury (HMT). Het is verantwoordelijk voor de economische strategie, 
het fiscaal beleid en het jaarlijkse overheidsbudget. HMT bepaalt het kader voor de 
algemene overheidsuitgaven en onderhandelt op een bilaterale basis met de 
verschillende departementen over hun begrotingen waardoor het in elk departement 
een stok achter de deur heeft. 
  
Wanneer we het centrale overheidsniveau verlaten om af te dalen naar subnationale 
overheden valt onmiddellijk op dat het VK gekenmerkt wordt door een zo goed als 
afwezig regionaal bestuursniveau, gecompenseerd door een lange traditie van lokaal 
zelfbestuur. De lokale autoriteiten in Groot-Brittannië (niet die van Noord-Ierland) 
zijn in grote mate verantwoordelijk voor huisvesting, sociale dienstverlening, politie 
en onderwijs. De organisatie van het lokale bestuur varieert nogal, met meestal twee 
bestuursniveaus (districts en councils) maar soms ook met zogenaamde unitary 
councils in stedelijke gebieden, ingevoerd onder de Local Government Act 1992. De 
lokale autoriteiten zijn statutaire organen onderhavig aan de doctrine van ultra vires 
(i.e. buiten de bevoegdheden) wat wil zeggen dat ze zich voor elke daad op een 
specifieke wettelijke basis dienen te beroepen. Er is geen administratief orgaan dat 
toezicht houdt op de lokale besturen want de (on)wettelijkheid van hun handelingen 
kan immers in het gerecht getoetst worden.  
 
In de jaren 1990 is er in het kader van lokale overheidshervormingen aardig wat 
geschoven met de bevoegdheden. In de context van het New Public Management 
(NPM) is ook een element van competitie ingevoerd in de dienstverlening. Eerst was 
er het regime van Compulsive Competitive Tendering, nu vervangen door het Best 
Value regime dat het efficiënt inzetten van de lokale middelen moet garanderen en 
veel uitbesteding van dienstverleningstaken aan de private sector tot gevolg heeft. 
Lokale besturen in Engeland en Wales kunnen beslissen dat eender welke dienst 
door een andere lokale autoriteit voor hen word verzorgd, uitgezonderd onderwijs, 
politie, persoonlijke sociale dienstverlening en het beheer van nationale parken. Ook 
dit past in een NPM context waarin de zogenaamde producer-provider rollen worden 
gescheiden en de nadruk op de voorziening van dienstverlening komt te liggen 
waarbij een grotere flexibiliteit mogelijk is omtrent wie de diensten nu werkelijk 
‘produceert’. Verder is het competitieaspect ook terug te vinden in de verplichting 
voor lokale besturen om performatie-indicatoren voor een hele resem diensten te 
publiceren, waardoor burgers de vergelijking met andere besturen kunnen maken en 
zicht hebben op de kwaliteit van de dienstverlening in hun woonplaats.  
 
De omgeving waarbinnen ze opereren is erop gericht een vlotte inschakeling van 
voor het overige vrij autonome lokale besturen in nationale doelstellingen en 
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prioriteiten –zoals bijvoorbeeld een eGovernment programma– mogelijk te maken. 
De centrale overheid heeft grip op de lokale uitgaven, op het toewijzen van middelen 
aan lokale besturen, op het niveau van lokale belastingen en op de 
managementpraktijken van de besturen. Ze kan ook nationale standaarden uitzetten 
voor sommige diensten die lokaal verleend worden. Het zal later duidelijk worden 
hoe deze sturingsmechanismen aangewend worden om de lokale partners mee te 
krijgen in het eGovernment verhaal. 
 

4.1.2 Beleid en organisatie 
 

Veel hervormingen van het openbaar bestuur, ook het recente joined-up government, 
zijn erop gericht om het zogenaamde departmentalism tegen te gaan. 
Departementalism houdt in dat bij beleidsvorming het perspectief van het eigen 
departement voorgaat op de bredere overheidsdoelstellingen waardoor er een 
voortdurend conflict over middelen en macht tussen de verschillende centrale 
overheidsdepartementen ontstaat. In de jaren 1970 en ‘80 woedde deze strijd dan ook 
hevig. De regering van Margaret Thatcher, vanaf 1979 aan de macht, volgde een 
tweesporenstrategie in haar strijd tegen het departementalism die echter faliekant 
uitdraaide. Thatcher dacht dat ze het silodenken kon tegengaan door de macht van de 
uitvoerende ministers ten opzichte van hun administraties te versterken en door een 
reeks civil service reforms gericht op besparingen in uitgaven en overheidspersoneel. 
Ministers die hun departement steviger in de hand hebben zouden er minder 
geconditioneerd door worden en onderling dan ook beter samenwerken aan het 
algemeen belang. Haar strategie mislukte echter omdat haar dominante stijl ertoe 
leidde dat ministers zich eerder op hun eigen departementen terugplooiden. Een 
andere reden is dat de hervormingen, vooral de Next Steps hervormingen waarmee 
de verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties opgericht werden, voor een verdere 
fragmentatie binnen de departementen leidde.  
 
Ook de regering van John Major (1990-1997) deed pogingen om het 
departementalism tegen te gaan, zoals de Senior Management Review die de 
bureaucratische hiërarchie verminderde en voor een verdere delegatie van 
verantwoordelijkheden in de civil service zorgde. Tegelijkertijd bleef men de niet 
strategisch relevante activiteiten in de departementen verder uitbesteden aan 
agentschappen of de private sector. Op die manier hoopte men een kleine 
beleidsvormende elite over te houden die beter zou kunnen samenwerken. De 
Labour regering onder Tony Blair, die in 1997 aan de macht kwam, bouwde verder 
aan de onder Thatcher and Major ingezette hervormingen, maar wel met een andere 
invalshoek: de voornaamste betrachting van de hervormingen is niet meer 
besparingen of efficiëntie binnen het overheidsapparaat op zich, maar de nadruk 
komt te liggen op effectiviteit van de dienstverlening. De regering is ervan overtuigd 
dat veel van de moeilijke problemen een joined-up oplossing vergen, maar veel van 
de hervormingen van het afgelopen decennium stonden hier echter haaks op. Zoals 
hieronder nog aan bod zal komen, is het Verenigd Koninkrijk een van de landen 
waar veel hervormingen in de geest van het New Public Management zijn 
doorgevoerd. De eigenschappen van dit soort hervormingen, hieronder weergegeven, 
zijn niet bevorderlijk voor een meer geïntegreerde aanpak van het openbaar bestuur. 
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1. Het uit elkaar halen van de beleidsvormende en de puur uitvoerende taken van 
de departementen zoals weerspiegeld in de Executive Agencies. 

2. Het terugplooien van departementen op hun core business. 
3. Het uitbesteden van de activiteiten die niet tot de core business behoren, zoals 

ook de ICT-ontwikkeling. 
4. Het zoeken naar nieuwe incentiefstructuren in de vorm van privatiseringen of 

publiek-private samenwerking. 
5. Het installeren van financieel vrij autonome agencies en units die zich bijna 

exclusief op de eigen, nauw omschreven, performantie-indicatoren richten. 

Tabel 5 Hervormingen 
 
De belangrijkste prikkel voor departementen om toch samen te werken met het 
centrum is van financiële aard en het is via die weg dat His Majesty’s Treasury aan 
coördinatie poogt te doen. Zo heeft het in 1999 de Comprehensive Spending Review 
geïntroduceerd die de uitgaven van elk departement voor drie jaren vastlegt en 
waarbij het verkrijgen van middelen gekoppeld werd aan het onderhandelen van 
duidelijk te leveren beleidsprestaties voor het departement. In de tweede CSR, in 
2000, waren er een vijftiental cross-cutting policy reviews waarmee een echt joining-
up werd nagestreefd. Het gaat hier dan om door Treasury gecontroleerde budgetten 
voor brede overheidsobjectieven in plaats van door de departementen beheerde 
budgetten.  
 
Naast de inspanningen van HMT worden er ook door ‘Number 10’ –de Prime 
Minister en zijn directe medewerkers– pogingen ondernomen om meer controle op 
de departementen te krijgen. Zo beschikt Blair over meer dan het dubbele aantal 
medewerkers als John Major voor hem en heeft hij het Cabinet Office naar voor 
geschoven in een meer coördinerende rol. Richards en Kavanagh schrijven hierover: 
‘it is legitimate to speculate that joined-up government is a code for increasing the 
power of Number 10 over Ministers’. Toch hebben deze pogingen niet voor 
voldoende beleidsintegratie op centraal niveau geleid. Het ‘departmentalism’ blijft 
een dominerend gegeven tussen de departementen terwijl er ook daarbinnen 
onvoldoende integratie bestaat tussen de beleidsvoorbereidende en de 
beleidsuitvoerende delen. 
 

4.2 IDEOLOGIE EN BELEID MET BETREKKING TOT ICT EN OVERHEID 
 

4.2.1 Overheidsinitiatieven 
 

Het eGovernment programma van het Verenigd Koninkrijk, de zogenaamde UK 
online Strategy, heeft als doel ‘to ensure the UK is a world leader in the knowledge 
economy revolution’9. De strategie, initieel geformuleerd in het eerste UK online 
Annual Report, en verder uitgewerkt in het in november 2001 verschenen tweede 
Annual Report, wordt gecoördineerd door de e-Minister en de e-Envoy10 die 
rechtstreeks aan de eerste minister rapporteren in hun jaarlijkse en maandelijkse 
voortgangsrapporten. Op politiek niveau worden ze bijgestaan door collega-ministers 
die eveneens e-Ministers worden genoemd en op ambtelijk niveau door de 
zogenaamde ‘e-Champions’, een groep hoge ambtenaren die elk in hun departement 
de eVisie verdedigen. De eGovernment strategie wordt geconcretiseerd in het Action 
                                                           
9 www.e-envoy.gov.uk/index-content.htm 
10 Respectievelijk Patricia Hewitt en Andrew Pinder 
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Plan11, een tekst met 113 gedetailleerde aanbevelingen voor de realisatie van 26 
overheidsengagementen, onderverdeeld in 6 grote rubrieken. De rubriek Modern 
Markets bevat maatregelen bedoeld om in het VK ‘s werelds beste omgeving tot 
stand te brengen om aan elektronische handel te doen. Het gaat hier om initiatieven 
om breedband te promoten, om het wettelijk kader voor eCommerce te optimaliseren 
en om een veilige omgeving ervoor tot stand te brengen. Het eindresultaat zou een 
marktsituatie moeten zijn waarin de consument sterk staat en waarin de bedrijven 
voldoende gestimuleerd worden om te blijven innoveren. Universele internettoegang 
is het thema van de rubriek Confident People. De zelfzekere mensen waar het hier 
om gaat hebben toegang tot alle ICT die ze nodig hebben en beschikken over de 
nodige vaardigheden, motivatie en het vertrouwen om die te gebruiken. Aan dat 
vertrouwen wordt gewerkt samen met het bedrijfsleven, bijvoorbeeld door het 
ontwikkelen van een vertrouwenslabel voor eCommerce sites,12 door het testen van 
allerlei ‘smart’-applicaties voor authentificatie en door het probleem van 
informatieveiligheid hoog op de politieke agenda te zetten. De derde grote rubriek, 
Successful Businesses, bevat initiatieven om van de Britse bedrijven, de KMO’s in 
het bijzonder, goede ICT-gebruikers te maken om het nodige bedrijfsvoordeel te 
scheppen. Er moeten in het VK proportioneel gezien meer elektronische B2B en B2C 
transacties voorkomen dan waar ook ter wereld. 
 
Onder de rubriek Getting Government Online vallen dan de eigenlijke eGovernment 
initiatieven met als ambitieuze doelstelling om alle overheidsdienstverlening tegen 
2005 online te krijgen. De overheidsengagementen hieromtrent bevatten een 
spectrum aan maatregelen die in de loop van dit rapport besproken zullen worden. 
Klantenbehoeftenbevragingen zijn nodig om te evalueren of diensten in de juiste 
clusters worden aangeboden. Er wordt een strategie voor de zogenaamde take-up 
uitgewerkt, het werkelijke gebruik van de aangeboden elektronische diensten, 
evenals een specifieke eStrategie voor de lokale overheden. Verder wordt er gewerkt 
rond de authentificatieproblematiek, aan betalingsmogelijkheden, een beveiligde 
eMail omgeving en een systeem om documenten te downloaden. Dit moet resulteren 
in de Government Gateway, een unieke toegangspoort voor de burger om op 
individuele basis zaken te doen met de overheid. Naast deze op dienstverlening 
gerichte maatregelen krijgt ook de burgerparticipatie stilaan vorm. Op de nationale 
portaalsite van het VK is er Citizen Space, een deel van de site waar de burger kan 
reageren op beleidsrapporten. Deze consultatiedocumenten, die voor een aangegeven 
periode ter discussie op het internet staan, geven burgers of groeperingen de kans om 
op een voor de beleidsmakers vrij verwerkbare manier zeer specifieke feedback te 
geven. De site bevat een attenderingsmogelijkheid waardoor je vooraf via mail kan 
worden verwittigd wanneer er een rapport verschijnt over een thema dat je boeit. Een 
ander, meer technisch aspect van het vaak vermelde eDemocracy, het elektronisch 
stemmen, wordt in het VK eveneens serieus genomen. Er is reeds de nodige ervaring 
opgedaan met pilootprojecten rond eVoting in de Britse lokale verkiezingen 
waardoor er nu aan de verdere implementatie gewerkt kan worden. Deze 
eDemocracy initiatieven en de hierboven besproken dienstverleningsinitiatieven 
worden in de back-office ondersteund door de ontwikkeling van het Knowledge 
Network, een kennisinfrastructuur die de departementale grenzen overstijgt en een 

                                                           
11 Het gaat hier om het tweede Action plan zoals geformuleerd in het tweede Annual report. Dit plan 
is een voortzetting van het eerste plan en vertoont een grote mate van continuïteit waardoor we de 
aandacht hierop kunnen toespitsen. 
12 Het zogenaamde TrustUK Hallmark 
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geïntegreerde informatie-uitwisseling doorheen de gehele overheid mogelijk moet 
maken. In een vijfde grote rubriek van het actieplan, World Class Supply, wordt 
gewerkt aan een strategie om van  het VK een topleverancier te maken in de ITEC 
sector: de IT, electronics and communications supply sector. De laatste rubriek van 
het actieplan, Measuring Success, omvat monitoring en planning activiteiten 
waarmee men probeert zo nauwkeurig mogelijk te achterhalen wat de werkelijke 
impact van ICT op de economie is, en waarmee men ook probeert een kader te 
scheppen om een internationale benchmarking mogelijk te maken. 
 
Sturing door de centrale overheid 
 
De mate waarin centrale overheidsinstanties in staat zijn om het gebruik van ICT in 
de overheid te sturen of coördineren heeft een historische evolutie doorgemaakt. In 
de late jaren 1970 was het ICT-beleid relatief gecentraliseerd en verbonden met een 
algemene bedrijfsstrategie om de Britse ICT-industrie te stimuleren. Toen in de jaren 
1980 door het New Public Management geïnspireerde hervormingen ingang vonden, 
sloeg de balans echter door naar de departementen die zelf verantwoordelijk werden 
voor hun ICT-beleid. De centrale sturing verminderde en de controlemechanismen 
van  His Mayesty’s Treasury werden grotendeels ontmanteld. De trend naar 
decentralisatie werd voortgezet en resulteerde in de creatie van de zogenaamde Next 
Step Agencies, verzelfstandigde uitvoeringsagentschappen die voor een nog grotere 
fragmentatie van het ICT beleid binnen de departementen zorgden. Het resulterende 
gebrek aan centrale coördinatie schiep problemen in de informatiemaatschappij van 
de jaren 1990. Grote veranderingen in ICT-beleid vereisten immers substantiële en 
gecoördineerde investeringen doorheen overheidsprogramma’s en –diensten, en de 
diensten die daarvoor konden zorgen bemerkten dan ook weer een voorzichtige 
vraag naar meer harmonisatie van het beleid. Ze benadrukten zelf ook het 
strategische belang om een vinger in de pap te hebben bij de keuze van het soort 
technologie dat in de overheid gebruikt zal worden, voornamelijk om 
investeringsfouten te voorkomen en om de kennis goed te verspreiden. 
 
Actoren 
 
Het belangrijkste centrale agentschap met zulke coördinatieverantwoordelijkheden is 
het Cabinet Office. Een van haar doelstellingen is het promoten van beste praktijken 
en overheidsmodernisering in het algemeen. In de Modernising Government white 
paper uit 1999 wordt het toekomstige beleid hieromtrent geschetst. Het is een van de 
belangrijkste recente overheidsdocumenten over hervormingen van het openbaar 
bestuur waarop alle overheidsorganisaties zich baseren bij hun 
moderniseringsstrategieën. 
 
Voor het eGovernment beleid is in het Cabinet Office een speciale dienst opgericht: 
het Office of the e-Envoy (OeE), bestaande uit zo’n 250 medewerkers. Aan het hoofd 
ervan staat de e-Envoy, een vrij ‘politiek’ ambtenaar die rechtstreeks aan de eerste 
minister rapporteert. De e-Envoy beheert de eGovernment strategie namens de 
ministers. Zijn hoofdtaak is om de uit de private sector overgenomen e-business 
mentaliteit in de overheidsorganisaties te introduceren. Hij moet ook nadenken over 
nieuwe mogelijkheden voor interdepartementale initiatieven en over eventuele 
prioriteiten in de ontwikkeling van de eGovernment agenda. Voor de ministers is hij 
de primaire bron van informatie over de voortgang van de implementatie.  
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De verantwoordelijkheden van het OeE zijn verscheiden. In de eerste plaats dient het 
bij de departementen de gemaakte vooruitgang in het elektronisch aanbieden van 
diensten te monitoren. Daarnaast evalueert het de e-business strategy documents van 
elk departement en beoordeelt het zo de individuele strategieën van de 
departementen. Het OeE is ook betrokken bij het op poten zetten van 
sleutelprojecten zoals de Government Gateway, het Knowledge Network, het 
Government Secure Intranet en de nationale portaal13. 
 
Om de strategie mee te ontwikkelen werd een beroep gedaan op 36 hoge ambtenaren 
en vertegenwoordigers van lokale overheden. Die zogenaamde Information Age 
Government Champions (IAGCs) staan de e-Envoy bij in zijn taken en zorgen 
nadrukkelijk voor de departementale en sectorale strategieën. Op die manier worden 
mensen van overal in het ‘veld’ duidelijk ingeschakeld bij de strategievorming. 
Problematisch hierbij is wel dat de decentralisatieontwikkelingen en de mentaliteit 
van competitie tussen de departementen en agentschappen tot gevolg kunnen hebben 
dat de inspanningen van de IAGCs op de eigen organisatie-eenheid geconcentreerd 
blijven en zo de integratie van ICT-beleid in grote mate kunnen frustreren 
(Dunleavy, 2000). 
 
Naast het OeE is een tweede dienst van het Cabinet Office nauw betrokken bij het 
eGovernment beleid, namelijk de Central IT Unit (CITU), verantwoordelijk voor het 
coördineren en monitoren van de nationale strategie. De dienst houdt zich in de 
praktijk het meest bezig met ‘meten en weten’: ze ontwikkelt zogenaamde 
framework policy documents, nationale standaarden en richtlijnen, en ze 
kwantificeert de vooruitgang van de verschillende departementen via een 
indicatorenregime. Verder geeft CITU algemeen advies over toekomstige 
ontwikkelingen in de openbare sector door het uitbesteden van onderzoek waarvan 
de resultaten in white papers en green papers verschijnen. Op basis hiervan hebben 
de medewerkers van CITU ook het stuk over ‘Information Age Government’ van de 
Modernising Government white paper geschreven. Als coördinerende actor is de 
invloed die CITU kan uitoefenen op de departementen en agentschappen formeel 
gezien vrij klein. Gezien het kleine budget bezit ze ook niet echt een financiële 
hefboom. De unit ziet zichzelf dan ook niet als een regulerende instantie. Toch wordt 
er vaak naar haar adviezen geluisterd door ambtenaren en diensten die onzeker zijn 
door de snelheid van technologische veranderingen. De departementen en 
agentschappen die zelf ruime ICT-budgetten hebben zijn dan weer minder geneigd 
om de adviezen van een kleine centrale actor te volgen. Als CITU echter van oordeel 
is dat bepaalde centrale initiatieven belangrijk genoeg zijn om doorgedrukt te 
worden, kan ze wel druk uitoefenen door het inschakelen van de Cabinet Office 
ministers, de Cabinet secretary en soms zelfs de eerste minister. 
 
The Office of Government Commerce (OGC) is bevoegd voor het zogenaamde 
government  procurement, het verwerven van IT door de overheid. Bedoeling is om 
als één ‘intelligente’ koper voordelen op de markt te verwerven en om 
interdepartementaal naar de juiste IT te zoeken om joined-up government mogelijk te 

                                                           
13 De Government Gateway zorgt onder andere voor de authentificatie via het internet en voor een 
veilige omgeving waarin transacties met de overheid plaats kunnen vinden. Het Government Secure 
Intranet (GSI) is het intranet voor de centrale overheidsdepartementen en agentschappen, en het 
Knowledge Netwerk is een applicatie die via het GSI verloopt en moet zorgen voor goede 
informatierelaties tussen de departementen met het oog op een effectief en efficiënt beleid.  
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maken. Een andere belangrijke adviserende rol betreft het succesvol managen van de 
introductie van IT in de overheidsorganisaties. Om grote IT-fiasco’s in de openbare 
sector te vermijden is het OGC betrokken bij twee programma’s die de aankoop en 
implementatie van IT in goede banen moeten leiden, het SPRITE programma en de 
Gateway Reviews. Beide initiatieven zullen in de loop van het rapport nog aan bod 
komen. 
 
Hoewel er dus naar coördinatie wordt gestreefd op centraal niveau staan de 
departementen en agentschappen uiteindelijk zelf in voor hun IT-beleid. Ze dienen 
wel centraal te rapporteren via zogenaamde e-business strategy documents waarin ze 
uiteenzetten welke elektronische dienstverleningsinitiatieven ze zullen nemen en op 
welke manier ze naar convergentie met de nationale standaarden en framework 
policies streven. De implementatie van die initiatieven wordt aan vooropgestelde 
doelstellingen afgetoetst via public service agreements en services delivery 
agreements die met HMT worden afgesproken in het kader van de financiële 
planning. Maar de eindverantwoordelijkheid voor het behalen van de 
overheidsdoelstellingen van 200514, in termen van  de beoogde efficiëntiewinsten en 
kwaliteitsverhogingen van het dienstenaanbod, ligt dus bij de departementen zelf. 
 
Het coördinatiemechanisme 
 
De overheid probeert het eGovernment beleid op een drietal manieren in beweging te 
krijgen. Ze heeft vanzelfsprekend het apparaat van wetten en regels ter beschikking 
om een beleid voor de informatiemaatschappij vorm te geven en maakt daarvan ook 
gebruik door het instellen van richtlijnen en performantie-indicatoren. Zo stellen het 
Cabinet Office en His Mayesty’s Treasury richtlijnen op voor de departementen en 
agentschappen en stelt het Department for Transport, Local Government and the 
Regions (DTLR) een zelfde soort richtlijnen op voor lokale overheden. Een tweede 
instrument dat de centrale overheid in haar eGovernment beleid kan gebruiken is dat 
van de financiering. Om een zekere gewenste sturing van de overheidsorganisaties 
mogelijk te maken worden additionele fondsen vrijgemaakt die toegewezen worden 
als aan bepaalde voorwaarden –zoals het opstellen van een business case voor 
eGovernment implementatie– wordt voldaan. De laatste manier waarop de overheid 
aan eGovernment beleid doet, is door het opzetten van gespecialiseerde organisaties 
die er hun hoofdtaak van maken zoals de hierboven besproken Central IT Unit en het 
Office of the e-Envoy. Het geheel van deze instrumenten wordt ingezet om de 
politieke aspiraties zoals uiteengezet door de eerste minister waar te maken. Op het 
hoogste politieke niveau zijn het duidelijke verbintenissen mét deadline die de 
belangrijkste stimulans vormen voor een veranderingsproces. Zo belooft de PM dat 
100% van de dienstverlening tegen 2005 elektronisch zal kunnen verlopen en tegen 
die datum zal eveneens de universele internettoegang gerealiseerd moeten zijn. 
 
Het gebruik van performantie-indicatoren is een bewuste keuze van de overheid. Het 
past in een NPM-cultuur van ‘meten is weten’ waarin management- en 
marktprincipes in overheidsorganisaties geïntroduceerd worden. De evaluatie van dit 
systeem van indicatoren is niet eenduidig. In het academische debat valt soms een 

                                                           
14 De Prime Minister’s beloften zijn drieledig. De eerste belofte  bestaat erin om van het VK de beste 
omgeving ter wereld te maken om aan eCommerce te doen tegen 2002. De tweede belofte houdt in 
dat iedereen die het wil toegang tot het internet heeft tegen 2005 en de laatste belofte stelt dat alle 
overheidsdiensten ‘elektronisch beschikbaar’ zijn tegen 2005. 
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fundamentele kritiek op het PI-regime te horen (Dunleavy, 2000; Bastow, 2000; 
James, 2002). Er wordt gesteld dat het een onvolkomen mechanisme is dat de 
overheidsdiensten de verkeerde prikkels geeft en de fragmentatie van het 
eGovernment beleid versterkt. Er zou in de gemeten organisaties een dynamiek van 
organisational learning ontstaan waardoor er misschien wel aan de performantie-
indicatoren kan worden voldaan, waarschijnlijk ten koste van de bedrijfstaken die 
niet gemeten worden. Maar tegelijkertijd zijn deze inspanningen zeer op de korte 
termijn gericht waardoor ze niet noodzakelijk bijdragen tot een goede integratie van 
de webactiviteiten en de bedrijfsvoering. Dichter bij het beleid wordt er erkend dat 
de indicatoren in al hun onvolkomenheid toch een soort drive tot stand brachten die 
nodig was om aan de beloften op politiek niveau tegemoet te komen. Maar ook hier 
is de kritiek op het soort indicatoren niet afwezig. De belangrijkste kritiek op de 
gebruikte indicatoren slaat op hun gebrek aan verfijning (National Audit Office, 
2002a). In feite kan de belangrijkste indicator, zowel op centraal als op lokaal niveau 
als volgt beschreven worden: tel het aantal diensten binnen de organisatie waarvan 
het mogelijk is ze elektronisch aan te bieden en tel het aantal daarvan die reeds 
elektronisch aangeboden worden. Het resulterende percentage is de mate waarin aan 
de 100% belofte van de PM wordt voldaan. Een erg verfijnde indicator is dit 
inderdaad niet te noemen. Ten eerste al omdat elke soort dienstverlening hetzelfde 
gewicht krijgt in de meting ongeacht het transactievolume dat die dienst genereert. 
Het elektronisch beschikbaar maken van een dienst waarvan zeer veel mensen 
gebruik zullen maken telt dus even zwaar door als het digitaliseren van een qua 
gebruiksniveau marginale dienst. Bovendien zorgt het feit dat er maar één indicator 
per overheidsorganisaties is ervoor dat bij sommige departementen en agentschappen 
die historisch reeds over een hoog volume van elektronische transacties beschikken 
weinig inspanningen worden gedaan voor verdere verbeteringen. Men zou dus beter 
indicatoren ontwikkelen die de juiste prikkels geven en een zelfde niveau van 
inspanning van alle overheidsdiensten vergen. Ten tweede is er een debat mogelijk 
over de definiëring van ‘elektronisch’ omdat ook geautomatiseerde 
betalingssystemen (die er veelal al waren in de diensten zodat het hier makkelijk 
scoren is) en telefoongesprekken naar call-centers onder de definitie vallen. In het 
laatste geval gaat het dan om telefooncentrales waar de operators in hun 
dienstverlening worden bijgestaan door een intranet of het internet. Bij het meten 
van de vooruitgang in de richtlijnen voor 2005 maakt het heel wat uit of de 
telefoongesprekken die elektronisch worden afgehandeld ook worden geteld. Het kan 
het verschil maken tussen de richtlijn makkelijk halen en er een serieuze inspanning 
voor moeten leveren. De belangrijkste kritiek, ten derde, betreft het ontbreken van 
take-up rates in het indicatorsysteem. Dit wil zeggen dat wat gemeten wordt enkel 
het aanbod van elektronische diensten door de departementen is maar niet het 
werkelijke gebruik er van. Maar om het succes van de eGovernment inspanningen te 
kennen, zijn het net de gebruikscijfers die van doorslaggevend belang zijn, ook in de 
verdere sturing van de inspanningen in de juiste richting. Bovendien dringt het besef 
bij de overheid door dat enkel een groot gebruik van de elektronisch aangeboden 
diensten de nodige schaalvoordelen zullen opleveren om de beloofde 
efficiëntieverbeteringen tot stand te brengen. 
 
De nationale bouwstenen 
 
Naast de coördinatie van de departementale initiatieven hebben de centrale 
agentschappen de taak op zich genomen om een aantal centrale bouwstenen te 
ontwikkelen die een faciliterende omgeving voor eGovernment moeten creëren. De 
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drie grote zaken waarrond gewerkt wordt zijn toegang, randvoorwaarden (de 
zogenaamde business components) en interoperabiliteit. Om de toegang tot 
elektronische dienstverlening via diverse kanalen mogelijk te maken stelt CITU 
framework policies op voor elk van die kanalen (internet, kiosken, gsm, digitale tv, 
telefooncentrales). Het publiceert ook de beleidsdocumenten over de eBusiness 
components, de randvoorwaarden voor elektronische dienstverlening. Zo zijn er 
framework policies en standaarden over samenwerking met de private sector, 
veiligheid en smart cards. Een van de belangrijkste framework policies is het 
Government Interoperability Framework (GIF). Het moet de departementen en de 
rest van de publieke sector in staat stellen om met elkaar en met bedrijven en burgers 
te communiceren. Het is een vrij technische tekst die de voorwaarden opsomt 
waaraan de bouwstenen voor interoperatibiliteit moeten voldoen. De Government 
Gateway is de middleware die ontwikkeld wordt om het probleem van de 
zogenaamde legacy systems aan te pakken: de bestaande back-office systemen, 
ontwikkeld vanaf de jaren 1960, moeten via het internet met elkaar in verbinding 
worden gebracht. De Gateway moet de ruggengraat van een echt joined-up 
government worden en het mogelijk maken dat transacties waarbij verschillende 
onderdelen van de overheid betrokken zijn, vanaf één loket (fysiek of virtueel) 
uitgevoerd kunnen worden. De informatie wordt doorheen de verschillende diensten 
gerouteerd terwijl de eindgebruiker maar één contactpunt nodig heeft om bediend te 
worden. Verder bevat het GIF ook een deel over informatiemanagement waarin 
gedeelde datastandaarden, definities en elektronische documentbeheersystemen voor 
de departementen worden omschreven. Doel is een veel ordentelijker omgaan met de 
informatie van elke entiteit waardoor een betere uitwisseling doorheen de overheid 
mogelijk wordt. Een volgende deel van het framework gaat over het Government 
Secure Intranet (GSI), het intranet voor de departementen dat de informatie-
uitwisseling en communicatie verzorgt om  een betere beleidsontwikkeling en 
dienstverlening tot stand te brengen. Het GSI bestaat uit verschillende applicaties 
zoals een centraal adressenbestand, elektronische publicatieapplicaties, elektronisch 
documentmanagement, management informatiesystemen, en informatiedatabases 
allerhande. Een belangrijke applicatie via het GSI is het Knowledge Network, een 
soort vergaarbak van beleidsinformatie.  Er komen ook extranet verbindingen met 
lokale autoriteiten, uitvoeringsorganisaties en de National Health Service. Een 
laatste onderdeel van het Interoperability framework tracht bedienden in 
telefooncentrales te voorzien van een gedeelde kennisbasis van contacten, experten 
en informatie over het routeren. Dit laatste deel benadrukt de politieke keuze om veel 
van de dienstverlening in de eerste plaats via telefooncentrales te laten verlopen. 
Zoals reeds eerder vermeld, worden ook telefooncentrales waar men geholpen wordt 
door medewerkers die achter een computer zitten  ‘electronic services’ genoemd. 
 
De vooruitgang in eGovernment implementatie 
 
De resultaten van een van de meest recente grootschalige doorlichtingen van de 
Britse eGovernment inspanningen op centraal niveau zijn te vinden in het rapport 
Better Public Services through e-government van de National Audit Office (National 
Audit Office, 2002b), een organisatie die in opdracht van het parlement naziet op de 
efficiënte besteding van overheidsuitgaven. eGovernment wordt er als volgt 
gedefinieerd: 
 

E-government means providing public access via the Internet to 
information about all the services offered by central government 
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departments and their agencies; and enabling the public to conduct 
and conclude transactions for all those services (...). It is also about 
departments harnessing new technology to transform the internal 
efficiency of government departments. 

 
Zoals steeds het geval is met definities van eGovernment, vertrekt ook deze definitie 
duidelijk vanuit een bepaalde visie op wat eGovernment zou moeten zijn in een 
bepaalde context. Wat hier dadelijk opvalt is dat het enkel om eServices gaat. Het 
participatieaspect dat velen onder de noemer van eGovernment zouden zetten komt 
hier niet ter sprake15. Verder beperkt de definitie zich, in het kader van wat er 
onderzocht werd, enkel tot de centrale departementen en agentschappen en wordt het 
lokale bestuursniveau buiten beschouwing gelaten. De bouwstenen van de definitie 
zijn deels extrabestuurlijk (gericht op informatievoorziening en dienstverlening maar 
niet op een verhoogde burgerparticipatie) en deels intra- en interbestuurlijk (de 
interne efficiëntie van het overheidsapparaat verhogen). Op elk van de bouwstenen 
wordt de vooruitgang afgetoetst.  
 
Uit de tabel kan afgeleid worden dat de ‘klassieke’ problemen van eGovernment 
implementatie ook hier weer aan bod komen: het is veel gemakkelijker om 
informatie elektronisch aan te bieden dan een volledige dienstverlening met de 
benodigde transacties (zoals online documenten uitwisselen en betalen) uit te 
bouwen en het blijft moeilijk om efficiëntiewinsten ten gevolge van ICT te 
kwantificeren (Bron: Better Public Services through e-government, NAO, p3).  
 

eGovernment voordelen Vooruitgang 
Informatie- en adviesverlening  
voor burgers 

Het merendeel van de 274 diensten online (meting 
november 2001) is van dit type. Het percentage online 
diensten is 52%. 

Dienstverlening  
(=interacties online) 

Hoewel de departementen de benodigde technologische 
capaciteiten in huis hebben is maar een klein aantal 
transactionele diensten online beschikbaar, vooral in de 
fiscale sfeer 

Significante  
efficiëntieverbeteringen 

Onduidelijk. De departementen hebben nog geen 
duidelijke benchmarks en methodologie om 
efficiëntiewinsten veroorzaakt door ICT te meten. 

Tabel 6 eGovernment voordelen 

Afgezien van deze klassieke problemen worden de risico’s die gemanaged dienden 
te worden voor een verdere eGovernment implementatie als volgt geschetst en wordt 
er in het rapport verder op ingegaan. 
 
 

                                                           
15 Hieruit mag echter niet afgeleid worden dat de overheid geen aandacht zou hebben voor het 
participatie-aspect. Het is eerder zo dat het eDemocracy aspect een tweede stap betekent in een 
strategie die zich in een eerste beweging op dienstverlening richtte. Momenteel loopt er een 
eDemocracy consultatieprocedure en staat het debat daarover hoog op de politieke agenda. Dit zal 
verder in het rapport aan bod komen.  
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Risico’s van de kant van de afnemer van 
eGovernment (burger) 

Risico’s van de kant van de leverancier 
van eGovernment (overheid, IT 
leverancier) 

• Het ontstaan van een digital divide, 
uitsluiting van bepaalde groepen in 
de samenleving. 

• Het publiek ziet geen voordelen in 
elektronische toegang tot diensten 
en er is dus een lage ‘take-up rate’ 
waardoor de verhoopte 
efficiëntiewinst niet behaald kan 
worden. 

• Departementen brengen niet de 
juiste diensten online (niet die 
waar de burgers om vragen). 

• Departementen maken 
onvoldoende gebruik van nieuwe 
technologie om efficiëntiewinsten 
te behalen. 

• IT-leveranciers voorzien niet in de 
gevraagde diensten in termen van 
kosten, tijdslimieten of 
kwaliteitseisen. 

Tabel 7 Risico's voor afnemers en leveranciers van eGovernment 
De belangrijkste bedreiging voor een succesvol eGovernment van de kant van de 
burger wordt dus gelegd bij de mate van intensiteit van het gebruik van de 
elektronisch aangeboden diensten. Terwijl in de beginjaren van eGovernment 
substantiële kostenbesparingen vaak als een argument pro werden aangegrepen 
beseft men nu dat de ontwikkelde diensten massaal gebruikt zullen moeten worden 
om de efficiëntiewinsten en eventuele kostenbesparingen te realiseren16.  De 
voornaamste risico’s aan de supply side betreffen gemiste kansen tot samenwerken 
en de relaties met externe IT-leveranciers. Omdat de departementen zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun IT-systemen is de kans reëel dat ze niet altijd de best 
beschikbare technologie gebruiken of steeds de mogelijkheden tot samenwerking 
met andere overheidsorganisaties aangrijpen die nieuwe technologische 
ontwikkelingen aanreiken. Dit zijn risico’s die met het doorgronden van de 
technologie en met het goed onderhandelen van IT-specificaties met externe 
leveranciers te maken hebben. De Britse overheid heeft in het verleden wel vaker 
met grote IT-mislukkingen te maken gehad ten gevolgen van langdurige, inflexibele 
contracten met leveranciers (Bastow 2000; 2001). Deze mislukkingen kostten vaak 
handenvol geld en werden breed in de media uitgesmeerd, waardoor er bij het 
publiek een zeker scepticisme ontstaan is ten opzichte van grote investeringen in 
overheids-IT. Het is daarom dat de relaties met private IT-leveranciers zo prominent 
als een te managen risico naar voren worden geschoven en dat ze ook in de 
academische literatuur aan bod komen. 
 
De National Audit Office doet in haar rapport ook de nodige aanbevelingen die een 
beeld geven van waar de klemtonen van een eGovernment beleid in de toekomst 
zouden kunnen liggen. Twee aanbevelingen zijn gericht naar het Office of the 
eEnvoy. In zijn adviserende rol wordt het OeE aangeraden de departementen bij te 
staan in het stimuleren van het gebruik van de elektronische diensten, de 
problematiek van de take-up. Een tweede aanbeveling vraagt om het ontwikkelen 
van een kostenmethodologie om de kosten, de efficiëntiewinsten en de verbetering 
van de kwaliteit van de dienstverlening ten gevolge van eGovernment inspanningen 
meetbaar te maken. Het moet een methodologie zijn die consistent door alle 

                                                           
16 Waar men het in de begindagen van het eGovernment beleid nog had over ‘substantial cost 
savings’ (Cabinet Office, 1996) is men vandaag voorzichtiger en spreekt men enkel in termen van 
efficientie en effectiviteit, wat nog niet wil zeggen dat er daarvoor geen massale investeringen nodig 
zijn. 
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departementen gebruikt kan worden en de nodige vergelijkingen mogelijk maakt. De 
volgende kosten moeten zeker gemeten kunnen worden. 
 

• Displacement costs/benifits: de initiële kosten van het vervangen 
van  een manuele door een IT-applicatie. 

• Duidelijke minimum- en maximumverwachtingen van te behalen 
productiviteitswinsten. 

• Duidelijke verwachtingen over de tijdsspanne waarin de 
efficiëntiewinsten verwacht worden. 

• De voordelen voor de gebruikers moeten gekwantificeerd worden, 
zodat ze als baten ingebracht kunnen worden tegen de zeer meetbare 
reële investeringskosten. 

 
Het NAO advies aan de centrale overheidsdepartementen is vierledig. Het stelt ook 
de departementen voor om duidelijke richtlijnen en strategieën voor het take-up 
niveau te ontwikkelen. Het raadt ze verder aan om een effectieve 
marketingcampagne rond de ontwikkelde elektronische diensten op te zetten. Verder 
dienen er inspanningen te gaan naar de ambtenaren en het verder ontwikkelen van 
hun IT-vaardigheden en ten slotte raadt het NAO aan om een duidelijke strategie 
voor efficiëntiewinsten te ontwikkelen voor elk IT-project in een departement. Het 
mag duidelijk zijn dat de aanpak van het bedrijfsleven om zich aan te passen aan het 
informatietijdperk –met haar focus op herstructureringen en kostenbesparingen– ook 
bij de Britse overheid als een rode draad doorheen het eGovernment programma 
loopt. Ook een laatste set aanbevelingen van de NAO, gericht op het Office of 
Government Commerce, vertrekt van die logica en kan gezien worden als een 
strategie om de grote mislukkingen van het verleden te vermijden. Het OGC wordt 
aangeraden om de zogenaamde Gateway Reviews17 aan te grijpen om het managen 
van IT-projecten door de departementen te verbeteren. 
 
4.2.2 Rol van de private sector 
 
Het is duidelijk dat er in het VK een zeer uitgebreide strategie ontwikkeld is om de 
aankoop en implementatie van IT in goede banen te leiden. Het zijn vooral grote 
mislukkingen uit het verleden, breed uitgesmeerd in de pers als geldverspillende 
fiasco’s, die de aandacht voor zo’n strategie veroorzaakt hebben18. De relatie met 
grote IT-leveranciers komt prominent in deze strategie voor, ook al omdat de 
hierboven vermelde schandalen vaak te maken hadden met slechte onderhandelingen 
en inflexibele, langdurige contracten. Het is in deze context dat de aandacht voor ‘IT 
contracting regimes’, zowel bij de overheid als in de academische literatuur 
verklaard kan worden.  
 
Het NAO rapport Better Public Services through e-government (National Audit 
Office, 2002b) is hier een goed voorbeeld van. Het hoofdstuk Ensuring that IT 

                                                           
17 Bij de Gateway Reviews worden IT-projecten op zes verschillende momenten van hun realisatie 
door een onafhankelijk expertteam doorgelicht op basis van economische criteria. Het zal in de loop 
van het rapport uitvoeriger besproken worden. 
18 In Annex A van het eerste raport van de Public Accounts Committee, sessie 1999-2000, worden 
deze gefaalde projecten goed beschreven en worden er lessen uit getrokken. [Online] beschikbaar 
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199900/cmselect/cmpubacc/65/6502.htm 
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suppliers deliver intended services benadrukt het belang van deze problematiek. De 
volgende risico’s worden geïdentificeerd: 
 

• De afgeleverde IT-applicatie voldoet niet aan de verwachtingen, 
wordt te laat geleverd of overschrijdt het afgesproken budget. 

• Er wordt een verkeerde keuze gemaakt tussen een off-the-shelf 
oplossing en een op maat gemaakt IT-product. 

• Het geleverde systeem werkt niet of is onbetrouwbaar en zet de 
bestaande dienstverlening op de helling. 

• Departementen worden te afhankelijk van een bepaalde leverancier. 
 
Naast de specifieke maatregelen die het OGC heeft ingesteld en die zodadelijk aan 
bod komen worden er ook enkele meer algemene adviezen gegeven aan de 
departementen. Zo wordt aangeraden dat de departementen voor zichzelf een 
duidelijk inzicht hebben in de voordelen waar ze naar op zoek zijn bij een IT-project 
en dat ze hun eisen daaromtrent duidelijk overmaken aan de private partner. Ze 
moeten er ook voor zorgen dat ze een aangepaste contractformule vinden met de 
juiste incentieven voor de private partner om aan de eisen in termen van 
leveringstijd, kosten en kwaliteit te voldoen. Bovendien moeten ze een goed 
risicomanagementprogramma opzetten, wat betekent dat de continuïteit van de 
bestaande dienstverlening wordt gewaarborgd ook in het geval van problemen met 
het nieuwe IT-project. 
 
Daarnaast heeft het OGC specifieke maatregelen genomen om de departementen bij 
te staan. Zo heeft het zijn adviezen en best practices verzameld op een website19 en 
heeft het stappenplannen en toolkits met betrekking tot IT-aankopen ontwikkeld. 
Ook de Gateway Reviews zijn hier zeer belangrijk. Verder zijn er ook contacten 
gelegd met de private bedrijven in een zogenaamd Senior Forum en is er een 
Supplier Intelligence Service opgericht om de overheidskennis van de IT-markt te 
verhogen. Ook de meer academische literatuur houdt zich bezig met de relaties met 
private ondernemingen en stelt de dieperliggende vraag naar de wenselijkheid van 
het intensief outsourcen van IT-applicaties aan private ondernemingen. 
 
De private sector en het New Public Management 
 
De Britse overheid heeft de academische wereld verzocht een bijdrage te leveren aan 
deze problematiek door het subsidiëren van onderzoek naar Public-private 
partnerships in Central Government ICT systems.20 Patrick Dunleavy en Helen 
Margetts hebben in dit onderzoek een interessante bijdrage geleverd die de 
problematische verhouding schetst tussen de door het New Public Management 
geïnspireerde hervormingsinitiatieven en het realiseren van een succesvol 
eGovernment beleid (Dunleavy, 2000). Omdat het VK één van de drie landen is 
waar het NPM de grootste invloed op het beleid heeft gehad21, heeft dit onderzoek 
een bijzondere relevantie voor de verdere ontwikkeling van een eGovernment 
strategie. 
 

                                                           
19 www.ogc.gov.uk  
20 Dit onderzoek kadert in het Future Governance programma dat van 2000 tot 2002 loopt en 
gesubsidieerd wordt door de Economic and Social Research Council (ESRC). 
21 De twee andere landen zijn Nieuw Zeeland en Australië. 
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Het onderzoek vertrekt van een definitie van het NPM in de Britse context aan de 
hand van drie sleutelwoorden. Met disaggregation wordt verwezen naar de 
deconcentratietendenzen in de hervormingen zoals het instellen van de 
verzelfstandigde Executive Agencies. Ook de scheiding van de purchaser-provider 
rol en het instellen van quasi-markten22 in de openbare sector vallen hieronder. Een 
tweede hoofdkenmerk van het NPM is het invoeren van competitie en concurrentie 
tussen overheidsorganisaties. Een laatste element is te vinden in nieuwe vormen van 
incentivization, zoals bijvoorbeeld bij Public Finance Initiatives waar er via publiek-
private samenwerking naar nieuwe vormen van financiering wordt gezocht om voor 
beide partijen de juiste prikkels te ontwikkelen. Vertrekkende vanuit deze definitie 
van NPM wordt de vraag gesteld naar de verhouding met een eGovernment beleid. 
 

Will web-enabling government break out of the established 
pathways of radical NPM changes or more modest NPM influenced 
changes to define a new and different paradigm of public sector 
organisational change?   

 
Er worden vier mogelijke scenario’s geschetst voor een toekomstig eGovernment 
beleid waarbij er een duidelijke voorkeur uitgaat naar het Digital State scenario. 
Onderstaande matrix bevat de vier mogelijkheden. Op de verticale axis wordt de 
intensiteit van hervormingen in de openbare sector geschetst met een keuze tussen 
een radicale aanpassing aan de eisen van de informatiemaatschappij en een minder 
intense hervorming waardoor er achterstand op de private sector wordt opgelopen. 
Op de horizontale axis wordt uiteengezet in welke mate een eGovernment beleid het 
NPM-paradigma verderzet of vervangt. Twee scenario’s zijn onuitvoerbaar waardoor 
er vier verhalen overblijven (Cultural Barriers to E-Government Bron: Dunleavy, P., 
H. Margetts ,2002).  
   

 Mate waarin een eGovernment beleid zich tot het NPM-
paradigma verhoudt 

 
Intensiteit van overheids- 
hervormingen 

Versterken 
NPM- 
paradigma 

Vervangen NPM-
paradigma 

Doorkruisen 
NPM-paradigma 

Radicaal – transformatie 1. Digital NPM 
scenario 
 

2. Digital State       
paradigm 

Onuitvoerbaar 

Langzaam – gedeeltelijk  4. State 
residualization 
 

Onuitvoer-baar  3. Policy mess 

Tabel 8 Vier mogelijk eGovernment scenario's 

  
De vier scenario’s zullen hier in het licht van het Britse eGovernment beleid worden 
overlopen. In het Digital NPM scenario worden er radicale eGovernment 
hervormingen doorgevoerd in de geest van het NPM. Het is een strategie gericht op 
het vervangen van fysieke door elektronische diensten met nadruk op 

                                                           
22 Quasi-markten werden ingesteld om de consument een vrijheid van keuze tussen verschillende 
dienstverleners te garanderen. Zo werden quasi-markten ingesteld in het onderwijs en in de 
gezondheidszorg. Zo moesten burgers de kans krijgen om op objectieve gronden te kiezen tussen 
verschillende scholen of hospitalen. 
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kostenbesparingen en personeelsreducties. Het gaat vooral om het ‘digitaliseren’ van 
overheidsorganisaties die op een papieren manier interageren met kun klanten. Om 
dit te bekostigen wordt er in deze strategie gezocht naar publiek-private 
samenwerking, zoals dit inderdaad in het VK gebeurd is in het kader van de PFI. 
Hier zijn echter verschillende gevaren aan verbonden. Immers, bedrijven worden 
meer en meer, en vaak zonder dat burgers het weten, bij het beheren van gevoelige 
overheidsinformatie betrokken. Ook zou de diversificatie van de dienstverlening in 
het gedrang kunnen komen wanneer overheden onder druk worden gezet om 
bestaande off-the-shelf dienstverleningspakketten te kopen. Bedrijven zijn immers 
onderhaving aan de wetten van Minimun Efficient Scale (MES) en kunnen niet 
onvoorwaardelijk meegaan in het produceren van oplossingen op maat van een 
gediversifieerde populatie (zie ook Bastow, 2000). De rationaliteit van deze 
eGovernment strategie is duidelijk te vinden in kostenbesparingen en niet in een 
verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening of in een meer open overheid. 
Deze logica brengt met zich mee dat het streven naar MES ook bij de overheid 
vertaald zal worden in het stimuleren van het gebruik, want enkel als genoeg burgers 
voor de digitale variant van een dienst kiezen kunnen de kostenbesparingen 
gerealiseerd worden. Overheden trachten dit te realiseren via een ‘zachte dwang’ 
door bijvoorbeeld een of andere korting aan burgers aan te bieden wanneer ze voor 
de digitale dienst kiezen. Ook poogt men via vrij onrealistische manieren een digitale 
kloof tegen te gaan door allerlei public access points te installeren. Dat mensen 
daarvoor misschien evenzeer in de rij moeten staan en dat ze op openbare plaatsen 
waarschijnlijk niet genoeg privacy hebben om transacties uit te voeren is daarbij van 
geen tel (Percy-Smith, 2000). Het digital divide beleid is op die manier veelal een 
schaamlapje voor overheden om toch maar door te kunnen gaan met hun 
moderniseringsagenda.23 
 
Het Digital State Paradigm is het scenario dat de onderzoekers wenselijk achten en 
waarbij het eGovernment een heel eigen paradigma consitueert dat het NPM-
paradigma vervangt. De democratieën die het verst gevorderd zijn op dit gebied, zijn 
erachter dat de logica van web development ingaat tegen de fragmentarische 
gevolgen van de NPM-hervormingen. Die stimuleerden immers disaggregation, 
waardoor departementen werden opgedeeld in onafhankelijke organisaties die één 
taak op een financieel vrij autonome manier uitvoeren met weinig beleidsintegratie 
(de Executive Agencies). Het besef dringt nu door dat het internettijdperk een meer 
integratieve en holistische benadering van informatiegebruik vereist. Ook het door 
NPM geïnspireerde outsourcen van de IT-functies is problematisch. Hierbij volgt 
men een bedrijfseconomische logica die stelt dat organisaties enkel die activiteiten 
moeten uitbouwen die tot hun core business behoren en waarin ze dus het ‘beste’ 
zijn (Bastow, 2000). De overige activiteiten kunnen ze dan best uitbesteden aan 
bedrijven die daar dan weer het beste in zijn. Deze redenering werd in de Britse 
overheidsorganisaties aangehouden met als gevolg dat er nu zo’n viertal grote 
bedrijven zijn die de overheids-IT markt beheersen.  
 
De logica van het Digital State Paradigm gaat echter uit van de kansen die het 
internet biedt om aan incremental learning te doen en om op die manier de 

                                                           
23 Landen met een minder vrije democratie, zoals Singapore, kunnen er met straffere middelen 
tegenaan gaan. Zo wil de Singaporese overheid ‘a sense of urgency to adopt new information 
technology’ teweegbrengen bij zijn burgers. 
 



Hoofstuk 4: Het Verenigd Koninkrijk 

Davy Janssen 87

bedrijfsvoering te integreren met de internetstrategie. De meeste private bedrijven 
hebben dat ondertussen wel begrepen en passen een build and learn strategie toe. Ze 
gebruiken het internet om op een directe manier met hun klanten in contact te staan. 
Door goed naar de commentaren van de gebruikers van hun websites te luisteren 
kunnen ze op een goedkope manier hun site optimaliseren en erachter komen waarin 
de gebruikers nu precies geïnteresseerd zijn. Zo brengen ze een fundamentele 
integratie van hun bedrijfsactiviteit en hun webstrategie tot stand. Omdat de meeste 
overheidsorganisaties in het VK hun IT-activeiten steeds uitbesteed hebben, missen 
ze kansen om deze leerstrategie te volgen en hebben ze daar bovendien niet meer het 
gespecialiseerde personeel voor. Het voorbeeld van het Passport Agency maakt dit 
duidelijk. Het agentschap wilde de aanvraagprocedure digitaliseren en koos voor een 
big bang benadering: het besteedde de volledige activiteit uit. Toen burgers 
geruchten oppikten over problemen met het nieuwe systeem zorgde een toestroom 
van aanvragen voor een volledige ineenstorting ervan. Het gevolg was een volledige 
fiasco waarbij de hoogste politieke verantwoordelijken het agentschap dienden te 
redden. Al die tijd werd de website van de organisatie niet één keer geupdatet om 
over de problemen te communiceren. In een Digital State benadering zou het 
systeem door het agentschap zelf ontwikkeld zijn en zouden de functionaliteiten 
ervan geleidelijk aan uitgebouwd worden naar gelang de wensen van de gebruikers 
die daarover terugkoppeling bezorgden. Zo pleit ook Heeks voor een leerproces bij 
eGovernment projecten door het gebruik van prototyping, waarbij een kleinschalig 
werkmodel van een technologieproject ontwikkeld en getest wordt vooraleer de 
grootschalige ontwikkeling van start gaat (Heeks, 2001). Dit geeft alle gebruikers 
van het project de mogelijkheid om hun vereisten duidelijker naar voor te brengen 
terwijl ze reeds in een vroeg stadium ongewenste kenmerken van het systeem 
kunnen aankaarten. Onderzoek in de VS24 wijst ook op een groter niveau van 
interesse en engagement voor projecten die via prototyping incrementeel vorm 
krijgen, zowel bij het managment als in de gebruikersgemeenschap. Het is duidelijk 
dat ook bij deze door Heeks voorgestelde werkwijze voor eGovernment projecten de 
organisatie zelf nauw betrokken is bij de implementatie van IT-projecten. 
 
Het derde scenario, de Policy Mess situatie, draagt niet de voorkeur weg van de 
onderzoekers maar beschrijft wel het best de fase waar de Britse overheid momenteel 
door moet: de overblijvende NPM-cultuur, zowel in de reeds gerealiseerde 
hervormingen als in de hoofden van de ambtenaren, houdt een echt eGovernment 
tegen. Een typische policy mess situatie ontstaat bijvoorbeeld wanneer een 
overheidsorganisatie zijn back-office IT-applicaties (databeheer) uitbesteedt aan 
firma A en zijn front-office applicaties (ontwikkelen van de website) uitbesteedt aan 
firma B terwijl de leveranciers van de informatie die bedrijf A en B nodig hebben, 
verspreid zitten over verschillende sub-organisaties. Het is duidelijk dat op die 
manier moeilijk een integratie van de IT-activiteiten en de bedrijfsvoering ontstaat. 
Het laatste scenario, dat van State Residualization, schetst het meest sombere beeld.  
Het komt erop neer dat de overheid niet aan de eisen van de informatiemaatschappij 
kan voldoen en dat ze wordt gemarginaliseerd. Openbaar bestuur wordt dan 
synoniem met primitieve bedrijfsvoering. De reikwijdte van overheidstaken wordt 
minimaal en concentreert zich op een marginale groep burgers (ouderen, zieken). 
Private bedrijven, die wel meekunnen met de moderne maatschappij worden de echte 
dienstverleners.   

                                                           
24 http://www.ctg.albany.edu/resources/abstract/iis1.html 
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Zoals reeds vermeld in het derde scenario impliceren de huidige ontwikkelingen in 
het VK geen duidelijke keuze tussen een NPM-benadering of een Digital State 
benadering maar lopen beide tendenzen door elkaar. Zo is men teruggekomen op 
sommige NPM-ideeën door de nadruk van de huidige regering op een joined-up 
government dat haaks staat op de disaggregation filosofie en de tendens naar 
verzelfstandiging. Het instellen van quasi-markten in de gezondheidssector en het 
onderwijs is teruggedraaid en het Compulsive Competitive Tendering regime voor 
lokale besturen is vervangen door een Best Value aanpak. Andere aan NPM 
gerelateerde kenmerken zoals de nadruk op leiderschap, outputmetingen via 
indicatorenregimes en prestatiemanagement, zijn nog duidelijk aanwezig. 
 
Er werd reeds gesteld dat de Britse overheid in haar beleidsteksten wel aandacht 
heeft voor de relatie met de private sector. Zo werd het PAC rapport Improving the 
delivery of Government IT projects (Public Accounts Committee, 1999) vermeld, dat 
het specifiek over de contracten met privé-partners had. In het kader van het Future 
Governance programma is deze problematiek ook onderzocht, en waar het PAC 
rapport aanbevelingen deed om de onderhandelingen over contracten te verfijnen, is 
de academische analyse ook hier weer fundamenteler in zijn kritiek. Het schetst een 
historische evolutie van de IT contracting regimes bij publiek-private samenwerking 
die een effectieve internetstrategie vandaag in de weg staat (Bastow, 2000). Er moet 
een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen het pré-internettijdperk (in deze 
overheidscontext tot midden jaren 1990) waarbij het bij IT ging over het grootschalig 
automatiseren van de back-office processen en het internettijdperk waarbij het eerder 
gaat over het communiceren met de klanten van organisaties in een front-office 
omgeving. Het gevaar bestaat er nu in dat de contractmentaliteit bij de 
automatisatieprojecten wordt overgenomen bij een internetstrategie. Die mentaliteit 
was er een van grootschalige contracten in termen van budgetten en tijdsduur. De 
volledige automatisering werd toevertrouwd aan private bedrijven met als gevolg een 
aanzienlijke transfer van overheidspersoneel naar die bedrijven.25 Overheden 
dachten dat IT een beleidsirrelevante materie was en dat ze voldoende profijt uit de 
markt konden halen door op te treden als ‘intelligente klanten’. Dit heeft echter 
geleid tot een oligopolistische markt voor overheids-IT en tot invloedrijke 
multinationale bedrijven die overheden onder druk kunnen zetten en op die manier 
een belangrijke externe speler zijn geworden in het eGovernment verhaal.26 
 
Dienstverlening via het internet is echter totaal iets anders dan het automatiseren van 
interne processen en vereist een totaal andere strategie. Zoals het Digital State 
paradigma reeds stelde, is het nefast om een IT-leverancier te hebben die zich tussen 
het personeel van de organisatie en zijn klanten bevindt. Op die manier wordt dat 
personeel niet betrokken bij de internetstrategie en kan ze ook niet het leerproces 
doormaken dat er voor kan zorgen dat de bedrijfsprocessen herbekeken worden in 
het licht van een goede dienstverlening via de website. Dit is nog goed zichtbaar in 
de keuze van de afdelingen die het web enablement beheren. Waar private firma’s 
veelal afdelingen ‘nieuwe media’ hebben ingesteld zijn het in overheidsorganisaties 
nog de oude IT-afdelingen, gesocialiseerd naar de oude vormen van contractwerking 

                                                           
25 In de loop van de jaren 1990 een transfer van meer dan 17 000 civil servants naar private 
ondernemingen. 
26 Zo is de intrede van Smart Cards in de publieke sector er vooral gekomen door druk van EDS, de 
grootste overheidsITleverancier in het VK. 
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en vaak niet vertrouwd met de werking van de organisatie (Heeks, 1999), die ook de 
internetstrategie in portefeuille hebben. 
 
4.2.3 Het wetenschappelijk en maatschappelijk debat 
 
Naast de hierboven besproken bijdrage van de academische literatuur tot de 
problematiek van de publiek-private samenwerking woedt het maatschappelijk en 
academisch debat over vele aspecten van eGovernment.  Hier worden enkele 
interessante bijdragen overlopen. Daarbij moet dadelijk opgemerkt worden dat het 
omvangrijke maatschappelijke en academische debat over eDemocracy elders in dit 
hoofdstuk onder een apart kopje wordt behandeld. Bovendien zal een belangrijk 
werk dat het eGovernment in een bestuurskundige context plaatst, namelijk 
Governing in the information age van Bellamy en Taylor, hier ook niet besproken 
worden omdat het reeds uitgebreid behandeld werd in het vijfde hoofdstuk van de 
eerste Steunpuntpublicatie van het spoor eGovernment. 
 
Nu reeds een belangrijk interbestuurlijk aspect (de publiek-private relaties) 
behandeld is en het extrabestuurlijke eDemocracy aspect later zal besproken worden, 
kan hier dieper worden ingegaan op een belangrijk intrabestuurlijk aspect van 
eGovernment: het gebruik van, de controle over en de ontwikkeling van 
informatiesystemen (IS) binnen overheidsorganisaties. Binnen de literatuur over 
Information Systems is er een poot die zich specifiek met de implementatie ervan 
binnen overheidsorganisaties bezig houdt. Er zijn verschillende benaderingen in 
verband met informatiesystemen mogelijk waarbij telkens de afweging moet worden 
gemaakt tussen een centrale of een decentrale aanpak (Heeks, 1999). Het 
topmanagement benadrukt veelal de voordelen van een centrale sturing van IS. Zo 
stellen ze dat een centrale aanpak van data, technologie en gespecialiseerd personeel 
duplicaties en onnodige kosten vermijdt en dat zo’n aanpak bij aankoop en 
ontwikkeling van IS schaalvoordelen oplevert. Het concept van ‘joined-up’ 
government heeft de centrale aanpak in de Britse overheidsorganisaties bevorderd 
maar de barrières ervan zijn reëel en in de literatuur uitgebreid beschreven. 
Technische, politiek/culturele, structurele en resource27 barrières zijn de meest 
bekende. Zij die pleiten voor een meer decentrale aanpak van IS zijn in het algemeen 
te vinden op het lagere niveau of in sub-units van de organisatie. Wie dagdagelijks 
met IS moet werken gaat er vanuit dat een decentrale aanpak waarin hij/zij zelf meer 
inspraak heeft de voorkeur wegdraagt omdat het voor meer aangepaste systemen zal 
zorgen die daarom op de vloer ook intensiever gebruikt worden. Hier staat tegenover 
dat de voordelen van een centrale aanpak teniet worden gedaan en dat er 
overlappingen en dus meer kosten zullen zijn. 
 
Heeks pleit daarom voor wat hij de core-periphery benadering noemt, waarbij de 
voordelen van de centrale en de decentrale aanpak (controle en flexibiliteit) verenigd 
worden door ofwel een integratie van beide benaderingen na te streven ofwel een 
duidelijke scheidingslijn ertussen aan te brengen. Op het gebied van organisatorische 
structuur en personeelsverantwoordelijkheid bijvoorbeeld, kan voor integratie 
gekozen worden door een centrale IS unit, waarin zowel het management als de 
eindgebruikers zitten, een coördinerende functie toe te kennen. Of er kan voor de 

                                                           
27 Bij resource barrieres gaat het erom dat de centrale aanpak om een substantiele investering van 
middelen (in de vorm van geld, tijd, personeel en vaardigheden) vraagt, terwijl die vaak maar schaars 
beschikbaar zijn. 
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‘scheidingsaanpak’ gekozen worden door een duidelijke scheiding tussen de centrale 
en lokale verantwoordelijkheden te installeren. Op het gebied van datamanagement 
is deze laatste aanpak te verkiezen. Centraal zouden dan best de generische data, 
cruciaal voor de volledige organisatie, beheerd en ontwikkeld worden, terwijl een 
decentraal beheer van subgroepspecifieke datasets voor de nodige flexibiliteit kan 
zorgen. Heeks merkt op dat het client/server model, momenteel de meest gebruikte 
architectuurstandaard in overheidsorganisaties, zich goed leent tot zijn core-
periphery benadering. Wanneer het gaat om het ontwikkelen van IS pleit hij opnieuw 
voor de aanwezigheid van beide benaderingswijzen met daartussen een voldoende 
afbakening: IS die ingezet worden in de volledige organisatie of die door meerdere 
departementen worden gebruikt kunnen best centraal ontwikkeld worden. Voor een 
decentrale ontwikkeling komen dan weer de departementspecifieke IS in 
aanmerking. Een alternatief hier kan zijn dat men bij IS-ontwikkeling voor de 
integratievariant van de core-periphery strategie kiest en structuren opzet waarin alle 
niveaus binnen de organisatie vertegenwoordigd zijn. De al eerder in dit hoofdstuk 
aangehaalde prototyping techniek waarbij een incrementeel leerproces wordt 
beoogd, past in deze aanpak. Ook voor de aankoop van IT in de organisatie geldt de 
redenering die hierboven telkens gevolgd is: bepaalde types van hardware of IT-
aankopen vanaf een bepaald bedrag kunnen best centraal gebeuren terwijl inspraak 
van de eindgebruikers in kleinere IT-aankopen voor meer tevredenheid en dus een 
beter gebruik kan zorgen. Vanuit die optiek wordt er in de overheidsorganisaties van 
het VK een soort ‘carrot and stick’ methode gebruikt waarbij het volgen van centrale 
standaarden gestimuleerd wordt (door kortingen op de aankoop) en het afwijken 
ervan licht gesanctioneerd wordt door het voorbijgaan aan de aangeboden voordelen. 
 
De relevantie van dit onderzoek in de Britse context is duidelijk. Het onderzoek naar 
de verschillende managementbenaderingen van IS legt sturingsmechanismen bloot 
waarmee naar coördinatie kan worden gestreefd in een situatie waar enerzijds de 
overheidsdepartementen zelf verantwoordelijk zijn voor hun IT-beleid en er 
anderzijds binnen elk departement een fragmentatie van IT-beleid optreedt door de 
opdeling in autonome verzelfstandigde uitvoeringsorganisaties. Heeks heeft nog 
ander interessant onderzoek naar informatiesystemen gedaan zoals over de relatie 
met verantwoordelijkheid in het openbaar bestuur (Heeks, 1998). Eén van de 
politieke doelstellingen van eGovernment die vaak vooropgesteld wordt is ‘that [it] 
will make public servants more accountable for their decisions and actions’(Heeks, 
1998). Nu is het volgens Heeks belangrijk om in te zien dat niet IT, maar informatie 
essentieel is in het afleggen van verantwoordelijkheid, en dat het inzetten van IT 
hierbij kan leiden tot betere of tot slechtere verantwoordelijkheidspatronen. Om dit te 
begrijpen moet een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende soorten 
accountability. 

 
Managerial accountability   t.o.v. het hogere management 
Legal accountability   t.o.v. de rechterlijke macht 
Profesional accountability  t.o.v. collega’s 
Public accountability  t.o.v. burgers en klanten 
Financial accountability  t.o.v. financierders 
Political accountability  t.o.v. politici en het parlement 
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De stelling van Heeks is dat het inzetten van IT bij overheden in het verleden niet 
heeft geleid tot het gelijktijdig stimuleren van alle vormen van verantwoordelijkheid. 
Omdat ze vooral door financiële instellingen gefinancierd werden zijn de bestaande 
systemen vooral gericht op rapportage van financiële parameters en dus op de 
financial accountability, vaak ten koste van de andere varianten en in het bijzonder 
de public accountability: ‘despite the rhetoric of ‘the citizen is king’, IT is making 
public organisations more accountable to central government or to aid donors, and 
less accountable to the general public’. Het lijkt dan ook interessant om na te gaan in 
hoeverre er in de overheid ook electronic public accountability systems aanwezig 
zijn die deze situatie kunnen rechttrekken. De waarde van Heek’s bijdrage bestaat er 
dan ook in dat hij er op wijst dat de verantwoordelijkheden die via IS-rapportage 
worden vastgelegd vaak enger omschreven zijn dan het totale pakket aan 
verantwoordelijkheden dat van de organisatie verwacht mag worden. Hij wijst er 
verder op dat IT verantwoordelijken kansen biedt om ongelukken of slechte 
beslissingen toe te schrijven aan falende informatiesystemen, waardoor IT de functie 
van een nieuw soort zondebok toegemeten krijgt.  
 

4.3 eGOVERNMENT IN DE PRAKTIJK 
 

4.3.1 eAdministratie 
 

Front-office en één-loket 
 
Het lokaal bestuursniveau wordt in het VK beschouwd als het natuurlijke 
aanspreekpunt voor de burger. Er is dan ook een nationale strategie opgesteld voor 
het lokale eGovernment dat van een zelfde soort sturingsmechanismen voorzien is 
als de nationale strategie voor de centrale overheidsdepartementen en agentschappen. 
Vooreerst is er het instrument van de financiering. In de Spending Review 2000 (voor 
de periode 2000-2003) is er £1 miljard vrijgemaakt voor eGovernment waarvan £350 
miljoen specifiek voor lokaal eGovernment. Dit geld wordt op verschillende 
manieren ingezet. Vooreerst is er zo’n £200 000 startgeld voorzien voor lokale 
autoriteiten die zogenaamde Implementing Electronic Government Statements 
(IEGs) indienen. Dit zijn documenten waarin de lokale eGovernment strategieën 
uiteengezet worden. Alle lokale besturen hebben er één ingediend waardoor de 
centrale overheid over een massa informatie beschikt. Afgezien van het startgeld kan 
er nog bilateraal met het Department of Transport, Local Government and the 
Regions, het centrale departement dat op de lokale besturen toeziet, onderhandeld 
worden over extra directe steun in het kader van de Public Service Agreements 
waarin lokale autoriteiten verdere ambities kunnen vastleggen. Het centrale 
overheidsgeld wordt ook gebruikt om op een projectmatige manier ervaring op te 
doen en om best practices op te zetten via de pathfinder projects, een 25-tal zeer 
uiteenlopende pilootprojecten waar meer dan 100 lokale besturen aan deelnemen. De 
projectmatige aanpak wordt op lokaal vlak gestimuleerd omdat er via kleinschalige 
pilootprojecten op een efficiënte manier kennis verspreid kan worden. Een laatste 
hefboomfunctie van de centrale gelden is die van het stimuleren van 
samenwerkingsverbanden tussen lokale besturen. Het tweede sturingsinstrument is, 
zoals bij de centrale departementen reeds het geval was, op nieuw een performantie-
indicator, de zogenaamde Best Value PI 157. Ook hier is het weer een eenvoudige 
indicator die de mate van elektronische beschikbaarheid van diensten meet door het 
tellen van het aantal diensten dat reeds via het internet afgehandeld kan worden. Het 
gemiddelde aan diensten online is momenteel zo’n 29%. 
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E-gov@local. Towards a national strategy for local e-government (Office of the e-
Envoy, 2002a) is een consultatiedocument dat de vraag stelt naar wat er centraal 
ontwikkeld moet worden om in een faciliterende lokale eGovernment omgeving te 
voorzien. Het antwoord op deze vraag wordt gegeven in termen van een national 
framework met vier brede thema’s. Eerst en vooral zijn er standaarden ontwikkeld 
om joined-up dienstverlening mogelijk te maken. Het gaat hier vanzelfsprekend over 
dezelfde standaarden die eerder al aan bod zijn gekomen bij de bespreking van het 
centrale overheidsniveau28. De tweede poot van het framework bestaat uit de 
ontwikkelingen in de nationale infrastructuur waarvan de lokale autoriteiten gebruik 
zullen maken. Er is de Government Gateway, die bij transacties van burgers voor 
authentificatie, betalingsmogelijkheden en een veilige eMail omgeving moet zorgen. 
Er is de nationale portaalsite, waarvan de infrastructuur aan de lokale besturen wordt 
aangeboden zodat ze hier op een kosteffectieve manier mee aan de slag kunnen. 
Tenslotte zullen er ook verbindingen gemaakt worden met het Government Secure 
Intranet, het netwerk dat de centrale departementen onderling verbindt. Een derde 
belangrijk onderdeel van het nationale raamwerk bestaat uit het promoten van 
samenwerking. Hoewel lokale besturen in het VK een geschiedenis hebben van 
samenwerking met elkaar en met de private sector zijn ze daartoe niet verplicht. Wel 
is het zo dat er Local Government Online fondsen zijn om dit te stimuleren. Die 
samenwerking kan inhouden dat diensten tussen besturen gedeeld worden of dat ze 
samen aangekocht worden zoals gedeelde telefooncentrales, community portals of 
breedbandcapaciteit. Ook de samenwerking met centrale overheidsdepartementen en 
met de private sector wordt gestimuleerd. In de samenwerking met de private sector 
wordt er veel belang gehecht aan samenwerkingsmethoden die voor beide partijen de 
juiste prikkels geven in het belang van een goede dienstverlening. In het verleden 
werd de dienstverlening meestal uitbesteed of werd er via het Public Finance 
Initiative gewerkt maar men blijft op zoek naar nieuwe manieren om de risico’s goed 
te verdelen en de verantwoordelijkheden duidelijk te stellen, zoals het 
experimenteren met joint-ventures. In laatste instantie wil het national framework 
ook steun bieden op meer ‘zachtere’ gebieden zoals het ontwikkelen van de juiste 
vaardigheden bij het lokale personeel, het werken aan een mentaliteit die verandering 
mogelijk maakt, en het verspreiden van de ervaringen opgedaan in de 
pilootprojecten. Dit wordt vooral gerealiseerd door het Promoting Electronic 
Government project29. De website van dit project staat boordevol met documenten, 
toolkits en case studies. Er is ook een zelfevaluatieprocedure voor lokale 
eGovernment verantwoordelijken waarmee ze hun kennis en inspanningen kunnen 
inschatten. 
 
Om de vooruitgang in lokale eGovernment inspanningen enigszins vergelijkbaar te 
maken zijn er acht domeinen omschreven waarbinnen de lokale besturen hun 
eGovernment beleid prioritair zullen ontwikkelen. De domeinen zijn: onderwijs, 
gezondheid en sociaal beleid, criminaliteit, transport, werkgelegenheid, milieu, 
eDemocracy en eCitizens. Er is reeds een spectrum aan pilootprojecten en 
samenwerkingsverbanden opgezet waarvan het consultatiedocument een 
genuanceerde cartografie biedt die in bijlage van dit rapport wordt weergegeven. De 
projecten zijn zeer divers en overlopen de front- en back-office aspecten. Er is in dit 

                                                           
28 Zoals het eGIF, Digitale TV standaarden, XML schema’s, datastandaarden, metadata, standaarden 
voor smart cards, richtlijnen voor websites, privacy, vertrouwen en authentificatie. 
29 www.peg.org.uk  
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hoofdstuk voor gekozen om geen front-office applicaties als zodanig te bespreken. 
De bijlage bij het hoofdstuk geeft de uiteenlopende initiatieven aan de hand van 
korte omschrijvingen weer en levert tevens een interessant categorisatiekader.  
 
Hier zal kort ingegaan worden op de vormgeving en opbouw van UKonline30. Het 
overheersende element op de homepage van het portaal is een blauwe navigatiebalk 
met zes grote knoppen. Er is een knop voor de homepage zelf en de vijf andere 
verwijzen naar de hoofdindeling voor de rest van de site. Op de homepage wordt in 
één oogopslag een kort overzicht geboden van de functionaliteiten van de overige 
delen van de site. Interessant is ook dat wie overweldigd wordt door het uitzicht op 
deze pagina ook kan kiezen voor een easy access optie die een meer sobere lay-out 
zonder foto’s en figuren aanbiedt. Your life is het gedeelte van de site dat ingedeeld 
is in life events. Momenteel worden er twee parallelle cycli van life events 
aangeboden, een cyclus die verwijst naar public sector information en een ander die 
extra informatie geeft afkomstig van andere organisaties. Er is zeer veel informatie 
beschikbaar in verstaanbaar engels, er wordt goed met hyperlinks gewerkt maar de 
parallelle cycli overlappen elkaar deels en vragen om een dubbele zoektocht. Het Do 
it online gedeelte van het portaal biedt elektronische dienstverlening. Op het moment 
van schrijven werden er twaalf diensten aangeboden waaronder een 
adresveranderingsapplicatie, een belastingsapplicatie, een reispaspoortapplicatie en 
een uitgebreide goed doorzoekbare database om kinderopvang in de regio te vinden. 
Interessant is ook een applicatie van de rechterlijke macht die toelaat schadeclaims 
tot £100 000 online in te dienen. Er is een link naar de Government Gateway 
voorzien waar je je moet registreren om de transacties langs een veilige weg te laten 
verlopen. 
 
Een derde grote knop op de hoofdnavigatiebalk bevat de Quick find applicatie, een 
krachtige en geavanceerde zoekmachine om het portaal te doorzoeken en 
overheidspublicaties te bekijken, om websites van lokale besturen te vinden en om 
de afgevaardigden van de eigen kiesomschrijvingen op te sporen. Hier vind je ook 
een link naar de local services website waarmee je in je gemeente op zoek kan gaan 
naar allerlei fysieke éénloketten zoals het citizens advice bureau, de employment 
service en de local health services. De overige lokale elektronische diensten zijn te 
vinden op de gemeentelijke sites zelf, die overigens volledig vrij de functionaliteiten 
en ‘look and feel’ van hun sites bepalen. Een vierde knop op de navigatiebalk is de 
obligate Newsroom sectie met actueel nieuws en nieuws over veranderingen in de 
functionaliteit van de site. Een laatste hoofdknop brengt de bezoeker bij het Citizen 
Space gedeelte. Dit is de gereserveerde plaats voor eParticipation en eDemocracy. 
Die wordt vandaag vooral vormgegeven door het elektronisch aanbieden van het 
bestaande consultatiemechanisme. Regelmatig publiceert de overheid 
consultatiedocumenten over allerlei beleidsvoorstellen. De documenten worden voor 
een bepaalde periode op de site gezet terwijl er gevraagd wordt om feedback te 
geven. Het is een voorzichtige opvatting van participatie waarbij mensen duidelijk 
wel een insteek hebben in wat de overheid aan beleid voorstelt maar waarbij ze niet 
zelf issues op de politieke agenda kunnen zetten. Verder is er in de Citizen Space 
sectie nog de mogelijkheid om klachten te formuleren over dienstverlening 
allerhande en is er een forum waar het beleid en de consultatiedocumenten 

                                                           
30 www.ukonline.gov.uk 
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besproken worden. Momenteel wordt het overheerst door het debat rond 
eDemocracy.  
 
Back-office 
 
Het VK is in de jaren 1990 verschillende keren geconfronteerd geweest met 
mislukkingen van grote IT-veranderingsprojecten in overheidsorganisaties zoals 
bijvoorbeeld bij het Passport Agency. De Public Accounts Committee, een 
belangrijke parlementaire commissie die de openbare uitgaven controleert, heeft in 
haar rapport Improving the delivery of Government IT projects (Public Accounts 
Committee, 1999) meer dan 25 gevallen onderzocht waarbij de implementatie van 
IT-systemen in het verleden te lijden had onder vertragingen, verwarring, ongemak 
voor de burger en vooral een slecht gebruik van overheidsmiddelen. Op basis 
hiervan werden de nodige aanbevelingen geformuleerd. Zo is het wenselijk dat het 
topmanagement –en niet enkel de IT-afdeling– meer betrokken wordt bij de 
besluitvorming rond belangrijke IT-projecten en dienen de wensen van de 
eindgebruikers duidelijker geïdentificeerd en in de ontwikkeling van de applicaties 
geïntegreerd te worden. Het rapport beveelt de departementen ook aan om complexe 
projecten op te splitsen in kleinere, beter te managen delen en het legt de nadruk op 
de noodzaak aan goede projectmanagers, professionele onderhandelingen van IT-
contracten, goed getrainde ambtenaren en effectieve contingency plans, zodat de 
normale dienstverlening niet in het gedrang komt bij mislukkingen van IT-
veranderingsprojecten.  
 
Dat de overheid de aanbevelingen van het PAC rapport goed had begrepen en dat ze 
de problematiek erkende bleek wel uit het nauwelijks twee maanden later verschenen 
rapport Successful IT: Modernising Government in Action van het Cabinet Office 
(Cabinet Office, 2000c). Het rapport past concepten uit de managementliteratuur toe 
op het beheren van IT in de overheid en doet aanbevelingen omtrent 
veranderingsmanagement, risicomanagement, vaardigheden en het behalen van de 
beoogde voordelen. In december 2000 reeds rapporteerde de e-Envoy over de 
vooruitgang  bij het implementeren van de aanbevelingen.  Onderstaande tabel 
schetst deze vooruitgang. 
 

1. Er werd een vaardigheden-toolkit ontwikkeld om de departementen te helpen bij 
het evalueren van de vaardigheden die vereist zijn voor het implementeren van 
veranderingsstrategieën. 

2. Er werden seminaries voor hogere ambtenaren georganiseerd om hen te helpen 
bij het overwinnen van de organisatorische barrières die bij eGovernment 
implementatie spelen. 

3. De functie van Senior Responsible Owner werd ingesteld om de 
verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van belangrijke projecten bij één 
persoon in de organisatie te leggen om op die manier gedeelde 
verantwoordelijkheid en de mogelijks daaruit voortvloeiende inertie tegen te 
gaan. 

4. Er werd een model ontwikkeld om de bij IT projecten betrokken medewerkers 
te helpen bij het identificeren van de risico’s en de benodigde vaardigheden van 
hun project. 

5. Het SPRITE programma (zie hieronder) werd ingesteld om departementen van 
algemene raad te voorzien en om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen van het 
Office of Government Commerce uitgevoerd worden. 

Tabel 9 Vooruitgang in Britse eGovernment 



Hoofstuk 4: Het Verenigd Koninkrijk 

Davy Janssen 95

Het in de werkelijkheid toepassen van de aanbevelingen van het PAC report werd 
vooral gerealiseerd door twee indicatieven van het Office of Government Commerce, 
namelijk de Gateway Reviews en het SPRITE  programma. 
 
De Gateway Reviews, geïntroduceerd in februari 2002, zijn nu verplicht voor alle IT-
aankopen van overheden. De ‘review’ houdt in dat alle nieuwe IT-projecten op 
verschillende momenten in hun realisatie worden onderzocht door een team 
onafhankelijk van het IT-projectteam. Er zijn zes momenten, de zogenaamde 
‘gateways’, waar het onderzoek zich op richt: vier onderzoeken vóór het toekennen 
van een contract met de private IT-leverancier31, één onderzoek dat de implementatie 
van de diensten beoordeelt en een laatste onderzoek dat zich richt op de beoogde 
efficiëntie- en/of effectiviteitsvoordelen.  Er zijn reeds meer dan 100 reviews van IT-
projecten voltooid en talloze aanbevelingen gedaan in de geest van het PAC rapport. 
Zo is de review van de aanbesteding van de Government Gateway bijvoorbeeld 
doorslaggevend geweest voor dit uiterst omvangrijke project: het is op basis van de 
review dat de overheid in een vroeg stadium besloten heeft om onderhandelingen 
met Compaq te beëindigen en om ervoor te kiezen om het project zelf te 
ontwikkelen.  
 
Het acroniem SPRITE staat voor ‘Successful Projects in an IT environment’. Het is 
opnieuw een programma dat de verbetering van de prestaties van de departementen 
beoogt van door IT geïnitieerde veranderingsprojecten. Het programma heeft als 
voornaamste doelstelling de geleerde lessen en best practices doorheen de overheid 
te verspreiden. Een kennisnetwerk en een projectdatabase moeten daarvoor zorgen. 
Het programma levert ook ondersteuning van de Senior Responsible Owners en het 
onderzoekt de problematiek van de relaties tussen overheden en private firma’s met 
betrekking tot IT-projecten. 
 
4.3.2 eDemocracy 
 
De Britse overheid heeft momenteel een consultatieprocedure lopen over 
eDemocracy32. Het consultatiedocument zal hier eerst besproken worden om het 
debat in te leiden. Later zal er dan op de academische discussie worden ingegaan. 
Dat eDemocracy momenteel hoog op de politieke aganda staat bewijst wel het feit 
dat er een eDemocracy cabinet committee is opgericht onder leiding van Robin 
Cook. Het initiatief past volledig in een bredere context van politieke hervormingen 
die een verdere decentralisatie van bevoegdheden beoogt, burgers meer rechten wil 
geven en de transparantie en verantwoording van de overheid en politiek wil 
verhogen. 
 
Er wordt verder gegaan op bestaande participatie-initiatieven. Men vertrekt dus niet 
van de gedachte dat de toepassing van ICT automatisch tot meer participatie zou 
leiden, maar past ICT eerder instrumenteel toe op bestaande initiatieven en vat het op 
die manier op als een bijkomend toegangskanaal om te participeren aan het beleid. 
Drie vaststellingen rechtvaardigen een eDemocracy beleid. Vooreerst bemerkt men 
een achteruitgang van burgerparticipatie in de formele instituties van de democratie, 
vooral gearticuleerd in lage opkomsten bij verkiezingen. Aan de andere kant stelt het 
consultatiedocument dat ‘many citizens are prepared to devote energy, experience 
                                                           
31 Deze vier onderzoeken bestaan uit een strategische beoordeling van het project, een zakelijke beoordeling van het contract, 
een onderzoek naar de aankoopstrategie en een beoordeling van de investeringsbeslissingen. 
32 De consultatieprocedure werd gelanceerd op 16 juli 2002 en wordt afgesloten op 31 oktober 2002. 
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and expertise to issues that matter to them’33. Deze vaststellingen, gecombineerd met 
het feit dat nieuwe ICT meer kansen voor communicatie en netwerken biedt dan ooit 
tevoren, noopt de overheid tot een beleid ter zake34. De uitdaging voor zo’n beleid 
moet zijn om de ervaring en expertise die blijkbaar bij het publiek bestaat opnieuw 
aan te wenden om de traditionele democratische instituties te versterken. 
 
Er wordt een duidelijk tweesporenbeleid gevoerd waarbij men een onderscheid 
maakt tussen eParticipation en eVoting. eVoting wordt gezien als een meer 
technische implementatieaangelegenheid waarbij men wel erkend dat er ook aan het 
vertrouwen van burgers in deze nieuwe manier van stemmen moet worden gewerkt, 
terwijl eParticipation als een complexere aangelegenheid opgevat wordt die nieuwe 
relaties tussen de overheid, burgers en afgevaardigden impliceert. 
 
Het tweesporenbeleid wordt geschraagd door een vijftal principes. Zoals bij elk 
overheidsgebruik van ICT het geval is wordt er ook bij eDemocracy een maximale 
inclusie nagestreefd: iedereen die wil moet de nieuwe kanalen kunnen gebruiken. 
Verder moet er een goede toegang tot overheidsinformatie tot stand worden 
gebracht. Dit is een enigszins problematische zaak aangezien het VK tot voor kort 
geen Freedom of Information wetgeving had. Daar is pas vrij recent verandering 
ingekomen met de Freedom of Information Act 2000 die een algemeen recht op 
toegang tot overheidsinformatie moet waarborgen, maar waarvan de effecten pas 
echt voelbaar worden in 200535. Een derde onderliggende principe van het 
eDemocracy beleid richt zich op veiligheid en privacy en een vierde richt zich op 
responsiviteit: ervoor zorgen dat er naar de mensen geluisterd wordt en dat ze snel 
feedback krijgen. Zowel voor eVoting als voor eParticipation initiatieven wordt 
voorgesteld om een Charter op te stellen waarin standaarden voor veiligheid en 
responsiviteit worden afgesproken. Aardig is dat er in het document gesteld wordt 
dat de overheid er maar beter aan kan wennen dat dit extra geld en middelen zal 
vergen:  
 

It is important that government and representatives recognise that e-
participation -and particularly the requirement to respond 
appropriately- will require increased resources, skills and facilities. 

 
Het laatste onderliggende principe van het eDemocracy beleid is zeer belangrijk bij 
de effectieve realisatie ervan. Het richt zich op het tot stand brengen van een 
omgeving waar echte deliberatie over beleid kan plaatsvinden, een online omgeving 
weliswaar, gekenmerkt door duidelijke spelregels en moderatie. Dit is toch wel het 
meest innoverende aspect van het document, waar de overheid aanbied ‘to provide 
such an inclusive and trusted online environment, as part of www.ukonline.gov.uk’. 
Het wordt dan ook met de nodige omzichtigheid voorgesteld, want meteen na het 
aanbod wordt de vraag gesteld of dit wel een taak is voor de overheid: ‘[the 

                                                           
33 Dit leidt men onder ander af uit het hoge lidmaatschap van single-issue groups en uit onderzoek 
van het Centre for Research into Electoral Statistics and Trends naar de mate van politieke interesse 
van mensen die niet gaan stemmen. 
34 Opvallend is dat er vooral bij jongeren een omgekeerd evenredige relatie bestaat tussen toegang tot 
het internet (meer dan 80% van 16-24 jarigen zijn ooit op het internet geweest) en het meedoen aan 
nationale verkiezingen (minder dan 40% van de 18-24 jarigen stemde in de general elections in 2001).  
35 Voorlopig redt men zich bij de overheid met een Code of Practice on Access to Government 
Information. Maar de code is non-statutory, dus als de wet een organisatie toestaat om informatie 
achter te houden kan er op de Code geen beroep gedaan worden. 

http://www.ukonline.gov.uk/


Hoofstuk 4: Het Verenigd Koninkrijk 

Davy Janssen 97

government] recognises that further debate is needed on whether it is appropriate 
for government to provide it’. Men ziet ook wel in dat het tot stand brengen van zo’n 
omgeving een zeer ambitieus project is, en als een realistische aanzet hiertoe wordt 
het volgende voorgesteld: ‘the government will begin by connecting with existing 
web activity, for example by adding to Citizen Space a dimension that includes a 
topical forum and links to debates going on elsewhere on the web.’ 
 
Het hoofdstuk  over eVoting, de eerste pijler van eDemocracy, opent als volgt: 
‘electronic voting will not solve the problem of low turnout in elections’. De 
overheid stelt dat eVoting dus niet hiérvoor op de agenda staat. De logica is eerder 
de volgende. De manier waarop we stemmen is de afgelopen honderd jaar 
nauwelijks veranderd, onze levensstijl is daarentegen wel dramatisch gewijzigd, dus 
moeten we misschien daarom een aanpassing van de wijze van stemmen overwegen. 
Het is een redenering die goed past in een consumerist benadering die ervan uitgaat 
dat men rekening moet houden met de persoonlijke keuze van mensen die iets anders 
te doen hebben of zich ergens anders bevinden op de dag van verkiezingen. Van een 
eventuele verantwoordelijkheid of morele plicht van burgers (dezelfde burgers 
waarvan in het stuk over participatie zonder problemen wordt aangenomen dat ze 
meer inspraak en participatie wensen) om hun stem uit te brengen vind je in dit 
document geen spoor. Omdat eVoting een minder uitdagend onderdeel van 
eDemocracy is waarbij ICT vrij instrumenteel wordt ingezet om een duidelijk 
omschreven doel (kiezen op afstand) te bereiken wordt er hier niet dieper op 
ingegaan. 
 
Bij de tweede pijler van het eDemocracy beleid, de eParticipation, onderscheidt de 
nota vier soorten relaties waaraan gewerkt dient te worden. Bij het eerste soort 
relatie, die tussen burgers en overheid, wordt ICT gebruikt om het bestaande 
consultatiemechanisme te verdiepen. Dit is dan ook het domein waar de grootste taak 
voor overheidsinitiatieven ligt. De consultatievoorstellen gaan over het opnieuw 
inrichten van Citizen Space en over het ontwikkelen van een eConsultation-toolkit en 
verplichtende richtlijnen voor consultatieoefeningen in de centrale 
overheidsdepartementen. Er wordt tevens voorgesteld te beginnen met een reeks 
pilootprojecten. Een tweede belangrijke relatie die met ICT ondersteund kan worden, 
is die tussen de burger en ‘zijn’ afgevaardigde (Member of Parliament, MP). 
Wanneer mensen een punt op de overheidsagenda willen zetten, of hulp bij een 
bepaald probleem nodig hebben, spreken ze daar in eerste instantie hun 
afgevaardigde voor aan. Dit is de zogenaamde constituency rol van de MP, en ICT 
kan hier ingezet worden om hem te ontlasten36. Ook op het gebied van 
beleidsdiscussie en –ontwikkeling kan ICT ingezet worden. MP’s kunnen ook op een 
meer directe manier aangesproken worden door hun kiezers als die bijvoorbeeld op 
het internet kunnen zien hoe hun MP stemde in een bepaald geval.  
 
De derde relatie is die tussen burgers en politieke partijen. Het valt op dat ook de 
politieke partijen expliciet bij de strategie betrokken worden en dat er duidelijk 
gezegd wordt dat de expertise en ervaring van het publiek opnieuw in de formele 
overheidsinstituties (liever dan in single issue organisaties) ingeschakeld dient te 

                                                           
36 Een onderzoek van de Hansard Society Commission wees uit dat meer dan de helft van de MP’s 
meer dan 11 uur per week besteedden aan het oplossen van problemen van hun kiezers. Het opzetten 
van een goed uitgebouwde website per MP zou een deel van deze problemen kunnen opvangen en 
lijkt dan ook een verstandige zet te zijn. 
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worden. In feite wijst dit op een vrij conservatieve benadering van eDemocracy en 
lijkt het op een recuperatiepoging. Dit omdat in de literatuur over de sociale impact 
van het internet erkend wordt dat de dynamiek van het internet wel eens een verdere 
afbrokkeling van de bestaande politieke partijen als vertalers van de wensen van 
burgers teweeg kan brengen (Raab, 2001; Margetts, 2001; Ward, 2001). Men geeft 
toe dat het niet aan de overheid is om aanbevelingen te doen over de manier waarop 
partijen wervend kunnen blijven maar geeft er tegelijkertijd toch maar enkele, 
gericht op een grotere interne democratisering van de partijstructuren. Een vierde 
domein –één waar de overheid nog minder de taak heeft om op te treden– is die van 
de Civic Activity, waar er slechts getracht wordt om deze informele activiteiten te 
binden aan het institutionele democratische proces. 
 
De overheid ziet, naast het uitbouwen van een omgeving die participatie toelaat, een 
belangrijke taak in het stimuleren van het gebruik van zo’n infrastructuur: het is 
expliciet de bedoeling dat ICT nieuwe ‘stemmen’ laat horen, dat het niet dezelfde 
mensen zijn die in de traditionele mechanismen reeds actief zijn. Het inclusie-aspect 
wordt sterk benadrukt. Zo is ‘citizen education’ bijvoorbeeld in het schoolcurriculum 
van 11 tot 16 jarigen opgenomen vanaf september 2002, en wordt er over gedacht 
om daar ook een luik ‘digital citizenship education’ aan toe te voegen om op die 
manier het concept van actief burgerschap vorm te geven en participatie te 
bevorderen. Verder kunnen de bestaande UKonline centres en de learndirect centers 
hiervoor worden ingezet. Ook zijn sommige van de pathfinder projects, de 
pilootprojecten op lokaal niveau, opgezet om het gebruik van ICT als participatie-
instrument te onderzoeken.    
 
De expliciete aandacht voor eDemocracy is niet enkel aanwezig bij de overheid. Ook 
onder academici, denktanken en middenveldorganisaties is de dialoog levendig, en 
uit de overheidsconsultatie over eDemocracy blijkt dat de overheid daar haar oor te 
luisteren gelegd heeft. Zo werd de idee van het door de overheid instellen van een 
plaats op het internet waar echte deliberatie kan plaatsvinden ontwikkeld in enkele 
interessante artikels. De ondertitel van Realising Democracy Online (Blumler, 2001) 
verwijst er expliciet naar: A Civic Commons in Cyberspace. Het artikel vertrekt van 
de vaststelling dat ‘the centrality of the media in modern politics has changed the 
discourse of politics for the worse’. Het klaagt een ongezonde relatie tussen politici 
en journalisten aan waarin de berichtgeving, vooral ook onder druk van toenemende 
commercialisering van de media, niet meer over het inhoudelijke politieke debat gaat 
maar enkel om soundbites en negatieve berichtgeving. Het meedelen van de 
inhoudelijke politieke standpunten van de verschillende regeringspartijen komt in de 
mainstream media minder en minder voor. Vertrekkende van deze vaststelling 
schrijven de auteurs het internet en de nieuwe media ‘a vulnerable potential to 
improve public communications’ toe. Kwetsbaar, omdat ook het internet even snel 
aan de commercialiteit ten prooi kan vallen. Daarom pleiten ze ervoor dat de 
overheid actie onderneemt om een nieuwe organisatie op te richten ‘funded by but 
independent from government’, die een institutionele basis moet creëren voor een 
vertrouwde plek op het internet waar burgers genuanceerd geïnformeerd worden en 
waar een echte publieke discussie kan plaatsvinden, de Civic Commons uit de 
ondertitel. De organisatie die de site beheert zou voor een goede regulatie en 
moderatie van het debat zorgen en zou de uitkomsten ervan samenvatten en op een 
genuanceerde manier aan het parlement voorleggen zodat er een terugkoppeling naar 
het institutionele democratische proces plaatsvindt. Dit is toch wel een zeer 
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ambitieus en innovatief project omdat het in feite gaat over het creëren van een 
gloednieuw participatiekanaal dat integraal onderdeel zou uitmaken van het 
bestaande representatieve apparaat. Daarom is het misschien wat merkwaardig, of 
misschien zeer vooruitstrevend, dat de overheid voor een deel in dit idee meegaat in 
haar eDemocracy consultatiedocument. 
 
De coauteur van het besproken artikel, Stephen Coleman, is directeur van het 
eDemocracy programma van de Hansard Society, een onafhankelijk organisatie die 
zich bezighoudt met het versterken van het democratische proces in het VK. Hij is de 
drijvende kracht achter het Civic Commons idee en als moderator van de 
eDemocracy discussie op Citizen Space eigelijk al voor een deel dit idee aan het 
toepassen. Hij is tevens de auteur van de studie Bowling Together: Online public 
engagement in policy deliberation (Coleman, 2001) die op de hierboven besproken 
problematiek verder gaat. Er worden een viertal mogelijke modellen voor 
eDemocracy geschetst waarbij resoluut voor het laatste model gekozen wordt. Het 
direct democracy model (de push-button democratie) keuren ze bij voorbaat af 
aangezien in hun visie eDemocracy vooral ingezet wordt om de representatieve 
structuren te versterken en niet om ze te passeren. Het model van de online 
communities wordt een gezonde ontwikkeling voor de democratie genoemd maar 
vormt geen structurele basis voor een echte eDemocracy: daarvoor gaan de auteurs 
er in de eerste plaats van uit dat het de overheid is die initiatieven moet initiëren om 
de vele stemmen in die communities bij het democratische proces te betrekken. Een 
derde mogelijk model is dat van overheden die online technieken gebruiken om naar 
de publieke opinie te peilen. Het internet is door de politiek al vaak op die manier 
ingezet maar het is een weinig creatieve manier om Cyberspace te gebruiken en 
daarom als model ook niet voldoende. Bovendien komt het enkel de politici ten 
goede en is het dus niet deliberatief.  
 
Het laatste model, waarvoor men kiest, is dat van de online public engagement in 
policy deliberation waarbij het –in tegenstelling tot het vorige model– gaat om het 
vormen van een mening in plaats van het enkel registreren ervan. Het is ook geen 
direct democratiemodel dat ervan uitgaat dat ‘alle mensen altijd over alles’ moeten 
stemmen maar impliceert daarentegen een visie die ervan uitgaat dat burgers hun 
democratische reflexen moeten kunnen gebruiken op momenten dat het hen nuttig 
lijkt. Er wordt opnieuw gepleit voor het Civic Commons idee. De beslissing van een 
overheid om op een proactieve manier haar burgers meer bij de beleidsvorming te 
betrekken is een zeer verstandige zet, zo argumenteert Coleman, want een overheid 
die dat nalaat wordt vandaag de dag niet geconfronteerd met een ongeïnteresseerd 
publiek, maar met een publiek dat zijn eigen agenda opstelt en vijandig staat 
tegenover een besluitvormingsproces dat hen blijkbaar negeert. Dat hebben de 
andersglobalisten ons wel geleerd. Bowling Together is een boeiende tekst met een 
hoofdstuk over democratische theorie en deliberatie, met onderzoeksgegevens over 
wat burgers van een overheid op het internet wensen en met een hoofdstuk waarin de 
benodigde technologie voor het commons idee uitgebreid wordt besproken. 
Opvallend zijn ook de zeven ‘objections to online engagement’ die op een goed 
beargumenteerde manier weerlegd worden. Zo hoor je bijvoorbeeld vaak dat mensen 
helemaal niet willen participeren op het internet want ‘ze gaan niet eens stemmen’. 
Bovendien zouden mensen slecht geïnformeerd zijn (omdat ze niets willen weten) en 
daardoor niet in staat om verstandig mee te discussiëren. De eerste stelling wordt 
weerlegd met het argument dat iedereen wel een stokpaardje heeft en dat als het 
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beleid nu net daarover gaat de burger in kwestie maar wat al te graag zijn stem zal 
laten horen en het tweede argument wordt weerlegd door erop te wijzen dat die –
blijkbaar domme– mensen wel reeds volop hun mening wordt gevraagd in peilingen 
en referenda, en dat er daar wel degelijk waarde aan wordt gehecht.  
 
Het Civic Commons idee is duidelijk aanwezig in het eDemocracy debat. Ook 
Newman en Morison bespreken het en vertrekken daarbij vanuit de invalshoek van 
de democratische theorie en meer bijzonder vanuit nieuwe theorieën van discursieve 
democratie die de nadruk leggen op consultatie en communicatie die de 
besluitvorming vooraf gaat met als doel ‘to revitalize straightforward aggregative 
democracy where votes are simply counted and the majority view prevails’ (Morison 
& Newman, 2001). De auteurs argumenteren dat er een te sterke identificatie is 
ontstaan van de staat en haar instituties van representatieve democratie  als de enig 
mogelijke publieke sfeer van gesprek en overleg en dat dit een echte democratische 
vernieuwing in de weg staat (zie ook Raab, 2001). Bij zulke vernieuwingspogingen 
wordt er dan meestal gepleit voor een meer evenwichtige representatie in het formele 
besluitvormingsproces (meer aggregatieve democratie) terwijl de nieuwe discursieve 
democratietheorieën deze focus net verlaten en de nadruk leggen op de billijkheid en 
redelijkheid van het debat dat het nemen van een beslissing vooraf  gaat. En het is 
net daar dat volgens de auteurs nieuwe technologieën op een verstandige manier 
kunnen ingezet worden, om het aan bod laten komen van de verschillende stemmen 
(ook die die je anders misschien niet zou horen) te faciliteren. Geheel in de geest van 
het Civic Commons idee roepen zij ook hier weer op tot ‘using the technology to re-
invigorate democracy by creating a new public space where participatory decision 
making can enhance a wider project of democratic renewal’. De behandeling van de 
ICT applicaties die zij daarvoor willen inzetten, zoals groupware en issue based 
information systems37, impliceert wel een ruimere inzet van deze technieken dan het 
instellen van een enkele website.  
 

4.4 BESLUIT 
 

Het eGovernment heeft een duidelijke plaats gekregen op de politieke agenda in het 
Verenigd Koninkrijk. Dit is voornamelijk te danken aan het feit dat het electorale 
programma van de labour regering sterk de nadruk legt op een efficiënte 
dienstverlening en op een joined-up overheid. De centrale overheid heeft een 
omvattend eGovernment raamwerk gecreëerd, heeft politieke verbintenissen 
uitgesproken en ziet op verschillende manieren toe op het goed aanwenden van ICT 
in de overheid.  
 
Op politiek niveau is er een visie van eGovernment ontstaan die een transformatie 
van het openbaar bestuur impliceert, terwijl tegelijkertijd naar oplossingen gezocht 
wordt voor de talloze barrières die zo’n transformatie in de weg staan. Een van die 
barrières is ten dele door de overheid zelf geïnstalleerd in de vorm van de vele 
centrale eGovernment waakhonden die een risicoaverse houding binnen de 
overheidsdiensten teweegbrengen waardoor het realiseren van de visie bemoeilijkt 
wordt. De National Audit Office, het Office of Government Commerce, het Office of 

                                                           
37 Groupware is software bedoeld om het samenwerken in groep te bevorderen: om te communiceren, 
problemen te identificeren en mogelijke oplossingen te achterhalen en te evalueren. Issue Based 
Information Systems worden gebruikt om de argumenten omtrent één issue te identificeren, de voor- 
en nadelen ervan in kaart te brengen en op die manier duidelijk de verschillende posities te begrijpen. 
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the eEnvoy, het Cabinet Office, His Mayesty’s Treasury, de select parliamentary 
committees: het zijn allemaal controlerende instanties die elke eGovernment cent 
twee keer omdraaien om te zien of hij wel efficiënt besteed wordt en die zo nodig 
verantwoordelijken zoeken om ‘mislukkingen’ te komen uitleggen. Het spreekt voor 
zich dat dit voor een zekere terughoudendheid zal zorgen bij de uitvoerders van 
eGovernment. Veel IT-succes verhalen, ook in de private sector, zijn echter ontstaan 
door ‘speculatieve investeringen’ die investeren in een visie, door een beredeneerd 
risico te nemen waarbij een volledige kosten-batenanalyse vaak niet mogelijk is. Ook 
al omdat er bij web enabling op een vrij goedkope manier een incrementeel 
leerproces kan doorlopen worden -waarbij de lessen die uit fouten worden getrokken 
de kosten ervan overtreffen- zou de overheid het nemen van beredeneerde risico’s 
met kans op innovatieve oplossingen niet moeten afremmen. 
 
Deze te verwachten terughoudendheid om creatief met IT om te gaan, in stand 
gehouden door de vele centrale instanties die harde economische cijfers voor 
investeringen eisen, wordt nog versterkt door het probleem van het kwantificeren 
van eGovernment benifits. Omdat veel parameters volatiel zijn, is het moeilijk om 
een sluitende business case voor te leggen. De verwachte baten van een investering 
in een eGovernment applicatie kunnen vaak moeilijk berekend worden omdat ze 
zullen afhangen van onvoorspelbare factoren zoals de intensiteit van het gebruik van 
de applicatie. Zoals in dit rapport werd aangetoond, tracht de overheid hier toch iets 
aan te doen door de economische investeringsanalyse te verfijnen zodat ook de 
verwachte benefits er een plaats in krijgen. 
 
Het keurslijf van de economische analyse waarin de overheid enigszins is opgesloten 
wanneer ze kijkt naar eGovernment leidt dus nogal eens tot een te enge visie. In de 
private sector is men bijvoorbeeld al lang overtuigd van het nut van 
bedrijfsintranetten, en er wordt daar dan ook in geïnvesteerd met in het achterhoofd 
verwachtingen van een verhoogde bedrijfsefficiëntie. In de overheidsdepartementen 
wordt een dergelijk intranet nog al te vaak niet als een investering maar als een kost 
ingeschreven, wat impliceert dat de overheid geen ‘winst’ ziet in zo’n intranet en dat 
ze niet verwacht dat de werkomstandigheden erdoor zullen verbeteren met alle 
positieve gevolgen van dien. Als de overheid dan toch zo graag naar de private 
sector verwijst om eGovernment aan te pakken moet ze er ook voor zorgen dat ze het 
bedrijfsleven kan bijbenen wanneer er daar reeds een positievere houding ten 
opzichte van speculative investment ontstaan is. Wanneer men constateert dat het 
bedrijfsleven vandaag beter aangepast lijkt te zijn aan het informatietijdperk is dat 
toch ook vooral een gevolg van het competitiemechanisme: het zijn de kleine, 
innovatieve spelers geweest die de grotere ondernemingen gedwongen hebben om 
ook in een internetaanwezigheid te investeren. De grote banken bijvoorbeeld, waren 
aanvankelijk helemaal niet zo enthousiast over iets als thuisbankieren, maar nadat 
nieuwe pure internetbanken het systeem geïntroduceerd hadden en de klanten het 
kenden, konden de grote banken niet anders dan mee op de kar springen. Deze 
competitie, en de belangrijke veranderingsdrive die er vanuit gaat, vinden we 
natuurlijk veel minder terug bij de overheid en het is mede daarom dat het 
overheidsapparaat het zich langer kan veroorloven om niet te veranderen.  
 
Het systeem van de performantie-indicatoren is in het rapport reeds besproken en 
bekritiseerd. Er kan vastgesteld worden dat het door velen als lichtjes positief wordt 
geëvalueerd in zijn functie als katalysator terwijl wordt erkend dat zo’n meetsysteem 
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ook voor nadelige ontwikkelingen zou kunnen zorgen. Er kan wel een bepaalde 
procentuele vooruitgang per departement of lokaal bestuur gemeten worden, maar er 
wordt niet gemeten of deze organisaties wel de juiste diensten aan het digitaliseren 
zijn, of ze het internet een centrale plaats in de bedrijfsvoering geven en of ze met 
andere organisaties aan een joined-up overheid aan het werken zijn. Voor dit laatste 
aspect is het vooral problematisch dat elke organisatie zijn performantie-indicatoren 
afzonderlijk onderhandelt met de centrale overheid, waardoor ze om eraan te 
voldoen zich nog meer op de eigen organisationele taken dient te richten, mogelijks 
ten koste van andere objectieven die via samenwerking bereikt zouden kunnen 
worden. Zo moet er bijvoorbeeld een balans gevonden worden tussen de verticale 
verantwoordelijkheid voor dienstverlenende instanties ten opzichte van de centrale 
overheid en hun horizontale verantwoordelijkheid in het samenwerken met andere 
instanties (Richards and Kavanagh, 2000). Performantie-indicatoren zijn hier niet 
steeds bevorderlijk. Zo legt de centrale overheidsindicator voor scholen sterk de 
nadruk op de academische prestatie in de vorm van outputmetingen van 
leerlingenresultaten. Wanneer scholen alle inspanningen moeten richten op deze 
indicator, houdt het hen mogelijks tegen om op lokaal niveau met andere scholen 
samen te werken aan andere, bredere sociale gemeenschapsdoelstellingen. In plaats 
van samen te werken aan een sociale opvangfunctie zijn sommige scholen het 
omgekeerde gaan nastreven wanneer ze tegendraadse leerlingen uit hun instellingen 
verwijderen om een betere plaats op de academic league tables te bereiken. Wanneer 
deze verwijderde leerlingen dan later weer opduiken in hogere jeugdmisdaadcijfers 
(geen verantwoordelijkheid van de school!) is het duidelijk dat de centrale indicator 
voor de scholen niet bijdraagt aan de brede overheidsdoelstellingen ten opzichte van 
de sociale opvang van jongeren (Richards and Kavanagh, 2000). Er is dan ook nood 
aan meer departementsoverschrijdende metingen om een echte samenwerking te 
bevorderen. 
 
De bedenking dat niet alle dienstverlening de moeite waard is om elektronisch aan te 
bieden begint meer en meer aanvaarding te vinden binnen de Britse overheid, en er 
valt nu al eens te horen dat het misschien helemaal niet zo’n goed idee zou zijn om 
de 100% elektronische dienstverlening gerealiseerd te hebben tegen 2005. In dat 
geval zou alles immers gedigitaliseerd zijn, ook die diensten waarvan het 
klantencontact zo minimaal is dat een investering in digitalisering economisch niet te 
verantwoorden is. Vandaar dat er nu prioriteiten worden gesteld (gezondheid, 
transport, veiligheid, criminaliteit, onderwijs) en dat men de eindgebruikers meer 
bevraagt over waar ze nu eigenlijk op staan te wachten. 
 
Er is in dit rapport uitgebreid ingegaan op de relatie tussen overheden en bedrijven in 
het kader van IT. De impact van de IT-industrie als een belangrijke driver voor het 
eGovernment mag inderdaad niet onderschat worden. Het gevaar bestaat dat de 
private sector vooral zijn producten wil verkopen terwijl de overheid oplossingen 
voor zijn problemen zoekt waardoor aanbod en vraag niet altijd op elkaar afgestemd 
zijn. Overheden zijn op zoek naar business change, naar een andere manier van 
werken, terwijl bedrijven nog te vaak oplossingen die ze voor de private markt 
ontwikkeld hebben onverkort op de overheidsmarkt aanwenden. De relatie tussen de 
overheid en de IT-sector is er dan ook één waarin het principle-agent probleem 
speelt omdat de industrie zelf beter op de hoogte is van wat er met IT allemaal kan, 
terwijl het voor de overheid belangrijk is om de IT-markt zo goed mogelijk te 
doorgronden om de juiste oplossingen te zoeken voor de veranderingsvragen en om 



Hoofstuk 4: Het Verenigd Koninkrijk 

Davy Janssen 103

aan de bedrijven de juiste incentieven te geven om mee te werken aan die 
oplossingen. Om dat te bereiken moet er gezocht worden naar nieuwe 
samenwerkingsvormen waarbij de risico’s maar ook de opbrengsten verdeeld 
worden en waarbij beide partners het zelfde doel voor ogen hebben. Voorlopig is er 
in het VK nog geen sprake van zulke echte samenwerkingsrelaties tussen overheden 
en bedrijven. Zonder de mogelijkheden van de technologie voor een echte business 
change door en door te kennen specificeert de overheid in zijn contracten wat het 
van de industrie verwacht, waarna de IT-bedrijven precies ontwikkelen wat er 
gevraagd wordt. Zo werkt men momenteel vaak met het Private Finance Initiative 
(PFI), een methode waarbij bedrijven IT-systemen bouwen en beheren en voor een 
lange periode (ca. 30 jaar) aan de overheid terugverhuren. Puur financieel bekeken 
valt deze operatie negatief uit: als de overheid het zelf gebouwd en betaald zou 
hebben, was het goedkoper geweest. Maar het voordeel van PFI zou moeten liggen 
in het feit dat de risico’s worden overgedragen naar de bedrijfswereld. Critici wijzen 
erop dat dit om twee redenen een illusie is. Ten eerste betekent een hoger risico in de 
bedrijfswereld dat de kosten stijgen zodat de overheid de risico’s eigenlijk zelf op 
zich neemt in de vorm van een meerprijs en ten tweede wijst men erop dat de 
overheid het zich niet kan veroorloven om grote projecten voor de openbare sector te 
laten mislukken, ook al zou het dan juridisch de verantwoordelijkheid van de privé-
partner zijn. 
 
De problematiek van de outsourcing is in dit rapport eveneens uitvoerig aan bod 
gekomen. De kritiek die van binnen en buiten de overheid soms te horen is op dit 
soort relaties neemt niet weg dat de meeste IT in de overheid op deze manier 
ontwikkeld wordt. In het verleden zijn de IT-afdelingen in overheidsorganisaties 
geprivatiseerd waardoor duizenden civil servants opeens medewerkers van 
bijvoorbeeld EDS werden. Het bedrijfsleven zelf relativeert de problemen die dit met 
zich meebrengt. Het benadrukt dat IT ‘just a tool’ is en dat het niet tot de hoofdtaken 
van overheden behoort om gespecialiseerde IT-oplossingen te ontwikkelen. Ook 
weerleggen ze de kritiek dat hun bedrijven de overheidsdiensten zelf niet voldoende 
kunnen doorgronden om te weten welke oplossingen er nodig zijn door te wijzen op 
de geschiedenis van hun medewerkers die vaak reeds een lange carrière in de 
overheid achter de rug hebben. Het zijn dus dezelfde mensen met een ander petje op. 
Bovendien, zo stellen de bedrijven, is de relatie met de overheidsdiensten zeer hecht 
en bevinden de fysieke bedrijfsafdelingen zich vaak nog in het overheidsgebouw 
zelf, waar vroeger de IT dienst gesitueerd was. Uit deze commentaren valt af te 
leiden dat de kennis van het IT-personeel dat vroeger bij de overheid werkte zeer 
belangrijk is en dat dit op termijn wel eens voor grotere problemen zou kunnen 
zorgen, wanneer er enkel ‘nieuwe’ medewerkers overblijven die geen carrière in de 
overheid meer achter de rug hebben.  
 
Er is in het rapport ook aandacht besteed aan lokaal eGovernment. Het Verenigd 
Koninkrijk is een van de weinige landen die reeds een nationale strategie voor het 
lokale eGovernment heeft. De strategie, eGov@local, wordt in het algemeen positief 
gewaardeerd door de lokale besturen. Het is een wezenlijke aanvulling van de toch 
vrij ruwe performantie-indicator BVP157 met een meer uitgewerkte strategie om de 
inspanningen van lokale besturen in te schatten. Wel is het zo dat veel lokale 
autoriteiten die in de afgelopen jaren met talrijke vernieuwings- en 
hervormingsinitiatieven van de centrale overheid geconfronteerd werden enigszins te 
lijden hebben onder ‘vernieuwingsmoeheid’ waardoor het eGovernment soms wordt 
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aangevoeld als weer een extra inspanning opgelegd door hogere overheden. Er moet 
dan ook gewaakt worden over de nodige flexibiliteit in het nationale programma. De 
centrale overheid kan de eGovernment dynamiek hierdoor wel in gang zetten, maar 
het is duidelijk dat de meest succesvolle initiatieven op het lokale niveau zelf 
ontstaan in antwoord op bestaande noden van plaatselijke gemeenschappen. 
Flexibiliteit is ook nodig om lokale besturen de kans te geven om uit eigen initiatief 
samen te werken in local strategic partnerships waarbinnen verdere eGovernment 
inspanningen onderling in public service agreements onderhandeld kunnen worden. 
In het algemeen merken de lokale besturen wel dat de problemen met joined-up 
government in de centrale departementen hun weerslag op lokaal niveau hebben. 
Wanneer de centrale departementen minder goed samenwerken omdat ze zich elk 
concentreren op de realisatie van de departementale objectieven (gemeten door 
indicatoren) heeft dit zijn gevolgen voor de signalen die ze aan lokale besturen geven 
en zijn er daar vaak tegenstrijdigheden waar te nemen. Het voorbeeld van lokale 
scholen die, in plaats van in de gemeenschap samen te werken om sociale problemen 
op te lossen, zich enkel richten op hun positie in de nationale ranking en daardoor de 
probleemgevallen naar elkaar doorschuiven is reeds gegeven en toont de 
tegenstrijdigheden in departementale en algemene overheidsdoelstellingen aan. 
 
De joined-up government waarnaar de labour regering streeft is inderdaad nog geen 
realiteit. Het departementalism tiert welig, en het zijn vooral systeemkenmerken en 
culturele en institutionele factoren die verandering tegenhouden. Ook lijken de 
decentralisatie van de dienstverlening bij de Executive Agencies en de nadruk op 
leiderschap en (financieel) management de institutionele identiteit van de 
suborganisaties eerder te versterken. De indruk ontstaat dat joining-up een soort 
politiek dogma is geworden dat overal onverkort op toegepast moet worden. In de 
praktijk blijkt echter dat het vaak bij ideeën blijft terwijl de enige echte realisaties 
van samenwerking vooral te vinden zijn bij het bestrijden van fraude door burgers en 
bedrijven eerder dan in de voor de burger meer aangename, dienstverlenende 
activiteiten. Maar in die domeinen waar de maatschappelijke ontwikkelingen een 
nood aan samenwerken tot stand doen aanvoelen blijkt die samenwerking vaak 
moeilijker. Een goed voorbeeld is justitie. Er is een dringende behoefte aan een 
totaalsysteem dat de crimineel kan volgen vanaf het plegen van een misdaad over de 
aanhouding, het proces, de gevangenisstraf, de vrijlating en de opvolging. 
Momenteel bestaat er zo geen systeem, en hoewel de gerechtelijke lichamen 
vragende partij zijn, kunnen ze het er onderling niet over eens worden over wie dit 
systeem mag ontwikkelen en er zich eigenaar van mag noemen. Op centraal 
overheidsniveau wil het Office of the eEnvoy ook wel zo’n systeem hoewel het 
onverstandig zou zijn om het volledig centraal, onafhankelijk van de organisaties in 
het ‘veld’, te ontwikkelen. Een van de gerechtelijke agencies heeft nu echter een 
systeem voor zijn eigen diensten ontwikkeld dat ook kan communiceren met andere 
partners in de misdaadopvolging. Het vergde wat overtuigingskracht, maar 
uiteindelijk zijn andere organisaties bereid gevonden om hier mee in te stappen. De 
centrale overheidsdiensten probeerden het systeem aanvankelijk te boycotten omdat 
het geen ‘central approval’ had, wat impliceert dat ze er zelf eigenaar van hadden 
willen zijn. Tony Blair zag echter in dat het systeem vele voordelen bood en staat er 
nu achter, maar nog steeds tracht de centrale overheid er meer greep op te krijgen. 
Dit voorbeeld maakt duidelijk dat de rivaliteit tussen de verschillende 
overheidsdepartementen en overheidsniveaus vandaag nog de norm is en dat 
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veranderingsinitiatieven die een antwoord trachten te bieden op noden in de 
maatschappij hier de problemen van zullen ondervinden. 
 
Richards en Kavanagh wijzen erop dat ‘the core of the strategy has been to 
strengthen centre’ (Richards en Kavanagh, 2000). Op die manier dacht men daar de 
rivaliteiten tussen de departementen te overwinnen. Het lijkt er echter eerder op dat 
die conflictdynamiek nu op een meer centraal niveau wordt overgenomen. Centraal 
zijn er vele nieuwe lichamen geinstalleerd die nu op hun beurt in een machtstrijd zijn 
verwikkeld waarvan de uitkomst onduidelijk is. In de huidige politieke constellatie 
van het Verenigd Koninkrijk zal de wil en de ondersteuning van de eerste minister 
dan ook van doorslaggevend belang zijn om joined-up government tot stand te 
brengen. Tenzij er op een meer fundamenteel niveau veranderingen mogelijk blijken: 
‘a permanent proces of joined up policy making requires not just a renovation but an 
overhaul of the institutions of the core executive’ (Richards en Kavanagh, 2000). En 
dan doelen Richards en Kavanagh vooral op het anders aanwenden van de openbare 
financiën om de invloed van de departementen te verminderen: ‘It is questionable to 
what extent joined-up government can be properly established when departments 
remain crucial holders of resources and continue to dominate policy making and 
policy delivery’. 
 
De moeilijkheden die ondervonden worden bij het uitbouwen van een op 
dienstverlening gericht eGovernment zijn omvangrijk en zorgen ervoor dat 
eDemocracy in de praktijk vaak nog spielerei lijkt. Er bestaat dan ook veel 
scepticisme over de eDemocracy literatuur zoals die in het rapport is weergegeven, 
zowel bij mensen binnen de overheid als bij academici. Veel geblaat en weinig wol. 
Zo stelt Frank Bannister bijvoorbeeld dat er op centraal niveau nog helemaal niets 
gerealiseerd is op het eDemocracy vlak (er zijn enkel praatbarakken opgericht) en 
dat ziet hij ook in de toekomst niet gebeuren. Volgens hem zijn eGovernment en 
eDemocracy twee totaal verschillende dingen die ook apart bestudeerd moeten 
worden. eDemocracy ziet hij alleen functioneren op lokaal vlak: small is beautiful 
(Bannister, 2002). Verdedigers van eDemocracy, zoals Stephen Coleman, wijzen er 
dan weer op dat het Verenigd Koninkrijk de elektronische democratie een 
belangrijke plaats op de politieke agenda heeft gegeven –er is een cabinet committee 
over opgericht- en dat ze serieuze inspanningen doet om de mensen erbij te 
betrekken.  
 
Het deliberatieve eDemocracy model en het idee van het civic commons in 
cyberspace, zoals het in dit rapport besproken werd, is inderdaad vrij innovatief, en 
er bestaat dan ook veel twijfel over. Er wordt vooral gevreesd dat een site op het 
internet waar burgers massaal discussiëren over het beleid een utopisch ideaal is. In 
de realiteit hebben mensen geen tijd om zich overal mee in te laten. Toch lijkt het 
idee verdedigbaar. Bedoeling is dan ook niet om mensen overal en altijd te 
engageren maar net om een plaats te bieden waar burgers terecht kunnen wanneer 
voorgesteld beleid of het gebrek eraan hen in het dagelijkse leven raakt. Als zo’n 
civic commons idee wil slagen zal het in ieder geval gepaard moeten gaan met een 
bewustmakings- en marketingcampagne. Momenteel vind het echte debat vaak 
ergens anders op het internet plaats. Als bijvoorbeeld eigenaars van oldtimers er 
lucht van krijgen dat er nieuwe wetgeving op komst is die hen verplicht een dure 
katalysator te installeren in hun vervuilende auto’s, valt te voorspellen dat er op de 
eigen sites van de oldtimerfanaten daarover heel wat gepraat zal worden. Mochten 
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deze mensen nu op de hoogte zijn van een ‘civic commons’ site, en mochten ze er 
van overtuigd zijn dat dit de beste plek is om hun bedenkingen te uiten (omdat ze 
weten dat er in het beleid rekening mee zal worden gehouden), is het even 
voorspelbaar dat de uitkomsten van het debat op de eigen sites op de officiële 
overheidssite naar voor worden gebracht. Voorlopig is hiervan nog geen sprake. De 
citizen space sectie van de UKonline site biedt nu wel al een forum aan, maar het 
wordt nog niet massaal gebruikt en voorlopig wordt er enkel over eDemocracy zelf 
gediscussieerd. De eParticipatie van vandaag bestaat vooral uit het digitaliseren van 
de reeds bestaande participatiemechanismen. Dat is de aggregatieve manier om 
democratie te versterken door naar een betere vertegenwoordiging in de 
besluitvorming te streven. De academici die participatie vanuit moderne theorieën 
over discursieve democratie bekijken gaan echter verder, en leggen de nadruk op 
nieuwe vormen van participatie waarbij technologie wordt aangegrepen om het 
maatschappelijke debat dat de beslissing vooraf gaat nieuw leven in te blazen. De 
aggregatieve methode wordt dus wel toegepast en dat is op zich positief te noemen. 
De deliberatieve optie is vooralsnog vooral een academische oefening. 
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HOOFDSTUK 5  
 

FRANKRIJK 
 

Sabine ROTTHIER & Dr Jarl K. KAMPEN 
 

5.1 KENMERKEN 
 

5.1.1 Staatsvorm en bestuur 
 

Frankrijk telde in 2002 ongeveer 59 miljoen inwoners en is daarmee na Duitsland en 
Engeland het grootste land in de Europese Unie. De Constitutie van de Vijfde 
Republiek werd op 4 oktober 1958 afgekondigd. Frankrijk is een presidentiële 
republiek met een rechtstreeks door het volk gekozen president die gedurende vijf 
jaar aanblijft en de machtigste positie van het land inneemt. In tegenstelling tot 
bijvoorbeeld de Bondsrepubliek heeft de president niet een louter ceremoniële 
functie. De president als uitvoerende macht (pouvoir exécutif) voert het leger aan, 
vaardigt de wetten uit van het parlement dat de wetgevende macht (pouvoir 
législatif) vertegenwoordigd, benoemt en ontslaat de ministers, zit de ministerraad 
voor en kan het parlement ontbinden. Het parlement bestaat uit de Assemblé 
Nationale (nationale vergadering) waarvoor de stembussen kort na de 
presidentsverkiezingen openen en de Sénat die driejaarlijkse verkiezingen kent38.  
 
Het aantal ministeries is vastgelegd door de eerste minister, maar mag niet groter zijn 
dan veertig. Zoals in alle landen zijn sommige ministeries belangrijker dan andere, 
vooral bekeken in relatie met de burger. Op dit vlak zijn vooral het ministerie van 
financiën, van solidariteit, van binnenlandse zaken en van justitie belangrijk. Ieder 
ministerie is zelf verantwoordelijk voor de interne werking, inclusief de relaties met 
bedrijven en personen die gerelateerd zijn aan het domein. De eerste minister vervult 
geen coördinerende rol betreffende dagdagelijkse beslissingen en reguleringen. Ook 
geen andere minister kan als coördinator optreden. Dit is een belangrijk punt wat 
betreft one-stop-government. Onderhandelingen tussen de verschillende ministeries 
verlopen uiterst moeizaam gezien het gebrek aan een arbitrerend persoon op 
nationaal niveau (Baquiast, 2000). 
 
Frankrijk is een niet federale, unitaire staat, en kende tot begin jaren tachtig een sterk 
gecentraliseerd bestuur. Met het stemmen van de decentralisatiewetten in 1982 
kwam hier onder president Mitterand verandering in. Het lokale niveau, dat tot dan 
toe bestond uit communes en départements, werd uitgebreid met régions. Régions 
(26) en départements (100) vormen de bovenlokale overheden, communes (36 644) 
de lokale. Deze collectivités territoriales, zoals men ze in Frankrijk noemt, staan niet 
in een hiërarchische verhouding tot elkaar, en kunnen elkaars beslissingen niet 
veranderen.  
De gemeente (commune) bestaat uit een burgermeester en raadsleden. Tegelijkertijd 
met de verkiezing van de burgermeester kiest de raad tevens een aantal adjoints, 
welke geen zelfstandige bevoegdheden bezitten maar aan wie de burgermeester wel 

                                                           
38 De Senaat wordt gekozen door gedelegeerden van gemeentebesturen, leden van de Assemblé en 
leden van de Conseils générales. 
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bepaalde taken kan delegeren. De burgermeester is de lokale vertegenwoordiger van 
de centrale overheid. Hij is belast met de controle op de uitvoering van 
regeringsbesluiten en de handhaving van de openbare orde. De bevoegdheid van de 
gemeenteraad is vergeleken met die van de burgermeester beperkt. Zij is belast met 
de instelling en reglementering van openbare diensten, het vaststellen van de 
begroting en het heffen van belastingen, en het beheer van het roerend en onroerend 
goed van de gemeente.  
 
Naast de gemeenten, die het lokale niveau vormen, zijn er op bovenlokaal niveau 
exact 100 départements en 26 régions39. Beide bestaan uit een centrale administratie 
op departementaal, respectievelijk regionaal vlak, en een rechtstreeks verkozen 
politiek orgaan. Aan het hoofd van de administratie staat een préfet. Hij 
vertegenwoordigt de staat (l’Etat), staat in voor de staatsadministratie en vervult een 
tussenfunctie tussen, naargelang het geval, département of région en de staat. Tot de 
bevoegdheden van de departementen behoren zaken als onderwijs en openbare 
werken. De regio’s zijn bevoegd voor bepaalde economische, industriële en culturele 
aangelegenheden. Vòòr de decentralisatie werden deze zaken centraal in Parijs 
geregeld. Daarnaast hebben de regio’s een planningsbevoegdheid. Zij sluiten 
planningscontracten (Contrats de plan) voor vijf jaar met de staat. De staat blijft het 
monopolie behouden over het uitvaardigen van wetten, het vaststellen van 
belastingen, de organisatie van de nationale defensie en ordehandhaving, en het 
definiëren van de grote politieke thema’s zoals sociale zekerheid, werkgelegenheid, 
volksgezondheid.   
 
Momenteel zijn er plannen voor een verdere decentralisatie. Op 28 februari 2003 
kondigde premier Raffarin een overheveling van bevoegdheidsdomeinen naar regio’s 
en departementen aan. Zaken als economische hulp aan bedrijven, infrastructuren 
(kanalen, luchthavens, bruggen) die niet van nationaal belang zijn, 
beroepsopledingen worden van het de staat naar de regio’s overgeheveld. 
Departementen zouden meer zeggenschap krijgen over onder andere de nationale 
wegen en  sociale hulp.    
 

5.1.2 Beleid en organisatie 
 

De presidentsverkiezingen van 2002 werden met grote meerderheid gewonnen door 
de zittende president Jacques Chirac, nadat zijn belangrijkste concurrent, de 
centrumlinkse voormalig premier Lionel Jospin, verrassend door de extreem-rechtse 
kandidaat Jean Marie Le Pen was verslagen. De Assemblé Nationale verloor zijn 
linkse meerderheid zodat de centrumrechtse (neogaullistische) president kan rekenen 
op meer steun van het parlement en niet meer voortdurend rekening moet houden 
met de cohabitation (het verschijnsel dat het parlement een andere politieke kleur 
heeft dan de president). Men mag dan ook verwachten dat het beleid onder premier 
Jean Pierre Raffarin in grote lijnen gelijk zal zijn aan het vorige. 
 
Sedert de jaren tachtig (decentralisatiewet 02/03/1982) is er sprake van een stijgend 
decentralisatiebeleid van de overheid. Een informatiebron voor de hervormingen is 
de internetsite www.fonction-publique.gouv.fr. De hervormingen hebben betrekking 
op de staatsstructuur, maar ook op de uitbouw van elektronische 
overheidsdienstverlening. Au plus près des besoins (zo dicht mogelijk bij de 
                                                           
39 Zowel van de 1000 departementen als de 26 regio’s bevinden er zich 4 overzee.  
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behoeften) vormt het motto van het ministerie voor publieke dienstverlening en 
modernisering van de overheid (ministère de la fonction publique et de la réforme de 
l’Etat). Bij de hervorming van de publieke sector ligt de nadruk op de toepassing van 
ICT en op de herziening van het management. Er vindt een verschuiving plaats van 
een productbenadering naar een cliëntbenadering, en van een verticale 
(hiërarchische) organisatie naar een horizontale organisatie. Naast deze 
overheidshervormingen zijn in Frankrijk sommige overheidsdiensten geliberaliseerd, 
met name in de telecomsector. Met de privatisering van het bankwezen werd in 1987 
een begin gemaakt. De energieleveranciers Gaz de France en Electricité de France 
zijn nog steeds overheidsondernemeningen, en Frankrijk vertraagt de voorstellen van 
de Europese Unie tot liberalisering van de energiemarkt. De Franse spoorwegen 
(SNCF) zijn eveneens in staatshanden.  
 

5.2 IDEOLOGIE EN BELEID MET BETREKKING TOT ICT EN OVERHEID 
 

5.2.1 Overheidsinitiatieven  
 

Nationaal niveau 
 
Het stadium waarin de Franse overheid verkeert aangaande de digitalisering wordt 
misschien wel het meest gekenmerkt door het feit dat de Fransen nog geen eigen 
terminologie hebben voor de begrippen front-office en back-office. Frankrijk is de 
laatste jaren aan een inhaalbeweging begonnen wat betreft het gebruik van PC en 
internet. In 1998 gebruikte slechts 2 % van de Franse bevolking internet. In 2001 
was dit aantal reeds gestegen tot 33 % (Taylor Nelson Soffres, 2001). De 
oorspronkelijke achterstand wordt op verschillende wijzen verklaard. Frankrijk zou 
een zwakke informatica-cultuur kennen, er zou een gebrek aan vertrouwen in het 
medium zijn, er is op het internet weinig informatie in het Frans te vinden. Baquiast 
beweert zelfs dat internet aanschouwd werd als een middel om de Amerikaanse 
cultuur ingang te doen vinden in de Franse. Daarnaast werkt Frankrijk al sinds het 
begin van de jaren 80 met Minitel (Hutchison & Minton, 2002). Via dit systeem kan 
men onder andere telefoonnummers opvragen, informatie bekomen, reizen 
reserveren, financiële transacties verrichten en goederen aankopen. Het simpel 
karakter van Minitel maakte het tot een succes. Zestien miljoen mensen beschikken 
over Minitel. Het gebruik van Minitel heeft ervoor gezorgd dat de PC en internet 
veel minder snel werden uitgebouwd dan in andere Europese landen waar dit 
systeem onbekend is. Pas in 2001 oversteeg het aantal transacties via internet deze 
via Minitel. In 2002 was de verhouding vijf tegenover één. Zolang Minitel wordt 
gebruikt door een groot aantal van de burgers, blijft dit kanaal wel actief. 
 
Het Nationaal Actieprogramma voor de Informatiesamenleving: de eerste fase 
 
Het startsein voor de inhaalbeweging was de speech van eerste minister Lionel 
Jospin op 25 augustus 1997. Onderwerp was de toetreding van Frankrijk tot de 
informatiesamenleving. Hierin verkondigde Jospin dat de overheid een drieledige rol 
dient te vervullen bij de ontwikkeling en invoering van de nieuwe technologie. Een 
eerste was die van katalysator. Hierbij maakt de overheid burgers en bedrijven attent 
op de komst en voordelen van de informatiesamenleving, en stimuleert hen er aan 
deel te nemen en niet aan de kant te blijven staan. In tweede instantie kreeg de 
overheid een regulerende rol opgelegd. De overheid dient een kader te creëren 
waarbinnen de vernieuwingen plaats vinden. Daarbij dient ze de naleving van de 
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regels voor deze nieuwe netwerken te verzekeren. Als laatste kent Jospin de overheid 
de rol van hoofdrolspeler toe. Hier dient de overheid de nieuwe technologie zelf 
actief te integreren in haar eigen werkzaamheden. Door het gebruik van ICT kan ze 
haar dienstverlening, en relaties met andere actoren verbeteren (ESIS-report, 2000). 
 
Deze drie rollen kwamen tot uiting in le Programme d’Action Gouvernemental pour 
la Société de l’Information (PAGSI), opgesteld op de eerste bijeenkomst van het  
Comité Interministériel pour la Société de l’Information (CISI) op 19 januari 1998. 
Dit programma was het vervolg op de speech van Jospin, en vormde de aanzet op 
nationaal niveau voor het uitbouwen van een informatiesamenleving, waarin ICT een 
belangrijke rol vervult. De toetreding van Frankrijk tot de informatiesamenleving 
mocht niet over één nacht ijs gaan. De overheid verbond zich ertoe deze stap voor te 
bereiden en mee te begeleiden. Dit engagement is vastgelegd in PAGSI. Twee 
principes liggen aan de grondslag van dit programma. Ten eerste wil men de toegang 
tot de administratie via internet voor burgers vergemakkelijken. Ten tweede acht 
men het noodzakelijk de werking van de overheid te moderniseren door de 
administratie als een netwerk te organiseren.  
 
Het actieprogramma is een allesomvattend programma. Het dient de volledige 
overgang van Frankrijk naar de informatiesamenleving te realiseren. Niet enkel de 
eigen administratie komt ter spraken, vele andere facetten krijgen eveneens aandacht. 
De overheid concentreert zich bij het realiseren van voornoemde twee principes op 
volgende zes prioriteiten: 
 

1. ICT binnen het onderwijs 
2. Een ambitieus cultureel beleid via nieuwe netwerken 
3. IT ter ondersteuning van de modernisering van de publieke 

dienstverlening 
4. IT als essentieel middel voor bedrijven 
5. Ontdekken van de kansen van industriële en technologische innovatie 
6. Benadrukken van de noodzaak van een effectieve regelgeving en een 

beschermend raamwerk voor nieuwe informatienetwerken.  
 

Met ICT binnen het onderwijs wilt men twee objectieven bereiken. In eerste instantie 
tracht men de toekomstige burgers vaardig te maken met de nieuwe technologie. 
Leerlingen worden aangemoedigd met de nieuwe middelen te leren werken. Dit 
objectief kadert binnen de grote doelstelling de digitale kloof zo klein mogelijk te 
houden. Frankrijk wilt een solidaire informatiemaatschappij worden, waaraan 
iedereen kan deelnemen. Daarnaast wilt men de gebruikte didactische methodes 
moderniseren door het gebruik van multimedia te integreren in de lessen. Hiervoor is 
er nood aan opleiding en bijscholing van het onderwijzend personeel op alle niveaus. 
Om dit alles te ondersteunen besteedt men aandacht aan de nodige infrastructuur om 
scholen on-line te brengen. De productie en verspreiding van wetenschappelijk en 
didactisch materiaal ter ondersteuning van de lessen wordt bevorderd.  
 
Een tweede doel, typisch voor Frankrijk, is een ambitieus cultureel beleid dat 
gebruik maakt van de nieuwe netwerkmogelijkheden. Frankrijk mocht dan op vele 
gebieden achterlopen wat betreft het internetgebruik, dit was zeker niet het geval als 
het kunst en cultuur betrof. Hiervoor werd het internet al langer ingezet. De overheid 
wilt met deze prioriteit de productie van multimediamateriaal en –diensten 
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aanmoedigen, voornamelijk via financiële injecties. Men erkent internet als een 
nieuw kanaal waarlangs de Franse cultuur kan verspreid worden. Het digitaliseren 
van het cultureel erfgoed dient te leiden tot een grotere toegankelijkheid van 
gereproduceerde werken via CD-rom en internet. Via internet ziet men tevens een 
extra kans om de internationale aanwezigheid van Frankrijk en de Franse taal te 
vergroten. Men tracht het gebruik van Franse bronnen te vergroten. De overheid legt 
haarzelf hier de taak op vertalingen aan te bieden op haar websites in minimum twee 
andere talen. Frankrijk tracht zo haar plaats in de internationale context te vergroten.  
 
In de derde prioriteit ziet men ICT als ondersteuning van de 
moderniseringsprocessen van de publieke dienstverlening. Hier gaat het om 
eGovernment in de strikte zin van het woord; de administratie die in haar eigen 
werking de nieuwe technologieën toepast en die haarzelf en haar processen 
herorganiseert ten gevolge van de nieuwe middelen die op technologisch vlak 
worden aangeboden. Het doel is hier enerzijds de relatie met burgers en bedrijven te 
verbeteren en anderzijds de eigen werking effectiever te organiseren. De realisatie 
van het eerste tracht men te bekomen door de toegang tot de administratie voor 
burgers te vergemakkelijken via internet. Men probeert de toegang tot de nieuwe 
informatie- en dienstverleningskanalen te verhogen door het voorzien van publieke 
toegangspunten. Voor eind 1998 dienden duizend postkantoren voorzien te zijn van 
internetverbinding. Daarnaast diende elke publieke dienstverlener via e-mail 
bereikbaar te zijn tegen 2000. Tevens werd er werk gemaakt van de oprichting van 
een portaalsite. Meer hierover onder 4.3.1.. Het eerder vermelde aanbieden van de 
bestaande Miniteldiensten via internet kadert ook onder deze prioriteit.  
 
Het effectiever organiseren van de eigen werking is het tweede deel dat onder deze 
derde prioriteit valt. Met het integreren van ICT binnen de eigen werkzaamheden en 
organisatie, wil de overheid effectiever werken, en tracht ze een voorbeeld te geven 
aan de private sector. De overheid erkent drie uitdagingen. Ten eerste het verbinden 
van de administratie tot één netwerk, om zo veel mogelijk voordeel te halen uit de 
oplossingen die aangeboden worden door het bestaan van internet. Ten tweede het 
ontwikkelen van territoriale informatiesystemen, waarmee het uitwisselen van 
informatie tussen verschillende bestuurslagen makkelijker wordt. De uitwisseling 
van berichten tussen centrale administraties en gedeconcentreerde diensten dient de 
effectiviteit en coherentie van acties op lokaal niveau te versterken. Men heeft ook 
aandacht voor de uitwisseling van informatie tussen Europese administraties. Een 
derde opdracht die gerealiseerd moet worden is het aanpassen van de opdrachten van 
ambtenaren, en te anticiperen op de gevolgen die ICT zal hebben op de bestaande 
manier van werken. Hiervoor is er overleg met de vakbonden. Het on-line brengen 
van departementen leidt tot een grotere verantwoordelijkheid van het personeel, en 
maakt het dagelijks werk veel efficiënter. Een goede opleiding van het personeel 
dringt zich op. 
 
De transformatie die dit teweeg zal brengen dient voorafgegaan te worden door een 
diepgaande reflectie over de modernisering van de bestaande werkmethodes en 
organisatie. Vandaar dat deze prioriteit aansluiting vindt bij een grotere opzet. In 
Frankrijk lopen moderniseringsprocessen van de overheid onder het ministère de la 
fonction publique et de la réforme de l’Etat. Het vijfpuntenprogramma waarmee 
overheidsadministraties door het ministère de la fonction publique et de la réforme 
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de l’Etat worden uitgenodigd om aan de hervormingen en modernisering aan te 
sluiten kent de volgende hoofdlijnen (zie fonction-publique.gouv.fr): 
 

• Het realiseren van een virtueel loket 
• Het creëren van de mogelijkheid van online opleidingen van ambtenaren 
• Het verzekeren van een goed gebruik van het SIT (systèmes d’information 

territoriaux) 
• Herziening van de hiërarchische relaties 
• Het beter indelen en verkorten van de arbeidsduur 

 
Deze hoofdlijnen kaderen binnen drie doelstellingen, met name het verbeteren van 
de kwaliteit van a) de dienstverlening aan de burger, b) het beheer van de overheid, 
en c) het beheer van werknemers en werkgelegenheid. Op de vierde prioriteit waarin 
men aandacht besteed aan de rol van ICT in de private sector gaan we verder in de 
tekst dieper in onder 4.2.2.  
 
Het vijfde punt vraagt aandacht voor de verdere uitdagingen en kansen die de 
industriële en technologische innovatie in petto kan hebben. Innovatie dient 
aangemoedigd te worden. Er dient een sfeer te heersen die open staat voor de nieuwe 
technologie. En dit niet enkel op het gebied van consumptie van ICT, maar ook van 
productie. Er ontstaat een nieuwe markt, en hier wilt Frankrijk een belangrijke rol in 
spelen. De groei van deze nieuwe sector vangt het aantal verdwijnende banen in 
bepaalde klassieke industriële sectoren op. Uit een studie van de Europese 
Commissie is gebleken dat de grootte van investeringen in de ICT-sector een directe 
invloed heeft op het creëren van werkgelegenheid in de dienstensector. Door het 
stimuleren van deze nieuwe industrie, geeft men dus een positieve impuls aan de 
nationale economie. De overheid dient bijgevolg een gunstige omgeving te creëren 
die de ontwikkeling van de nieuwe technologie stimuleert, en zoveel mogelijk 
barrières die de ontwikkeling ervan in de weg kunnen staan te elimineren. Door een 
dergelijk gunstig klimaat te creëren hoopt men buitenlandse investeerders aan te 
trekken.  
 
De zesde prioriteit, die doorheen de vorige vijf verweven zit, behandelt expliciet de 
noodzaak aan een juridische kader dat het ganse proces vorm geeft. De aandacht gaat 
uit naar aangepaste regelgeving voor de nieuwe informatienetwerken. Het is 
onvoldoende de bestaande regelgeving  toe te passen op de nieuwe media. Er is nood 
aan een specifieke regelgeving. Daarnaast dient er een efficiënt en beschermend 
kader ontwikkeld te worden voor cryptologie,  aandacht te zijn voor het garanderen 
van de veiligheid van nationale informatiesystemen en netwerken, en is er nood aan 
initiatieven m.b.t. de preventie en onder controle krijgen van nieuwe bedreigingen 
(ESIS-report, 2000). 
 
PAGSI in de periode 1999-2000 
 
Het PAGSI programma werd een jaar na zijn start geëvalueerd op de tweede 
bijeenkomst van het CISI op 19 januari 1999. De resultaten waren bevredigend. Van 
de aangekondigde doelen werd 70% behaald, en het aantal internetgebruikers was 
meer dan verdubbeld. Deze goede prestaties waren vooral te danken aan de grote 
mobilisatiegraad van werknemers. Het internetfestival (zie verder) zorgde voor de 
publieke aandacht. Daarnaast waren er verschillende lokale initiatieven. Frankrijk 
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was aan een inhaalbeweging begonnen ten opzichte van andere landen. De Franse 
overheid besloot in die trend verder te gaan. Het actieplan kende bijgevolg een 
tweede fase voor de periode 1999 – 2000. De tweede fase was een verder zetting van 
de eerste, maar met extra aandacht voor volgende vier prioriteiten: 
 

1. Het creëren van een wetgevend kader ter bescherming van de uitwisseling 
van gegevens en de privacy; 

2. Het verder ontwikkelen van de inhoud, de aanwezigheid en de cultuur van 
Frankrijk op het internet; 

3. De transformatie naar een elektronische administratie; 
4. Het implementeren van een informatiesamenleving gesteund op solidariteit. 

 
In 1999 startte de overheid een groots project voor het tot stand brengen van de 
nodige Franse regelgeving. De drie belangrijkste items waren het gebruik van 
encryptie-methodes, bescherming van persoonlijke gegevens en de elektronische 
handtekening. Op cultureel vlak ging de aandacht hier uit naar auteursrechten.  
 
Het culturele beleid werd ook in de toekomst verder ondersteund met ICT. Hier zag 
men kansen in het opstarten van een cultuursnelweg die de toegang tot de Franse 
cultuur dient te vergemakkelijken. Er werd werk gemaakt van een gratis verspreiding 
van culturele gegevens. Het ontwikkelen van een elektronische administratie werd 
meer in de kijker gezet, dan het jaar daarvoor. Men erkende de diepgaande 
veranderingen die dit zou teweegbrengen binnen de overheid. Vandaar ook de 
verdubbeling van de budgetten voorzien voor hervormingen en modernisering. 
Tevens werden deze projecten als prioritair in de begroting van 2000 behandeld. Bij 
het ontwikkelen van een elektronische administratie ging de aandacht voornamelijk 
naar het on-line zetten van formulieren en overheidsinformatie. Voor dit laatste 
voorzag men in de creatie van een digitale bibliotheek. Toegang voor iedereen bleef 
één van de hoofdbekommernissen. Het aantal publieke toegangspunten diende sterk 
verhoogd te worden. Veel aandacht ging uit naar de ontwikkeling van de nodige 
infrastructuur. Hier werden ook de lokale overheden bij betrokken (Société de 
l’information, 1999). 
 
Op 10 juli 2000 vond de derde bijeenkomst van het CISI plaats, onder het 
voorzitterschap van Lionel Jospin. De prioriteiten die toen naar voor kwamen waren 
de nieuwe generatie supersnel internet, nieuwe criteria voor het promoten van 
vorming en onderzoek, en een algemene toegang tot internet voor iedereen. Er werd 
één biljoen Franse frank vrij gemaakt om de digitale kloof te kunnen dichten, en drie 
biljoen voor R&D (Société de l’information, 2001).  
 
Na PAGSI 
 
PAGSI vormt de basis van het overheidsbeleid m.b.t. ICT in Frankrijk. Het is het 
startsein geweest op weg naar een informatiesamenleving. Dit document 
weerspiegelt de fundamenten van het informatiseringsbeleid in Frankrijk. Na drie 
jaar startte een tweede fase. Het basisdocument voor deze tweede fase is het rapport 
Pour une administration électronique citoyenne: méthodes et moyens ofwel het 
rapport Carcenac van de hand van Thierry Carcenac, verschenen in april 2001. 
Hierin wordt voor de eerste maal de volledige balans opgemaakt en een overzicht 
gegeven van de praktische en technische aanbevelingen voor een elektronische 
administratie in Frankrijk, drie jaar na de lancering van het PAGSI-programma. Het 
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PAGSI-programma werd als succesvol beschreven, maar was toe aan een grondige 
herziening. Met het rapport Carcenac wilt men evolueren naar een administration 
électronique citoyenne. Alles dient volledig rond de burger te draaien. De burger 
dient de focus te zijn bij het definiëren, produceren, verdelen en evalueren van 
publieke dienstverlening.   
 
Het rapport stelt een plan voor om tot een transformatie van de overheid en een 
integratie van ICT binnen de publieke dienstverlening  te komen. Dit plan bestaat uit 
vier fases. Het tot stand brengen van een dialoog en verspreiden van informatie is de 
eerste fase. Deze fase werd reeds gerealiseerd in de voorbije drie jaar. In de tweede 
fase wil men meer interactie realiseren, zoals het elektronisch versturen van 
documenten. In 2001 zat Frankrijk in deze fase. Enige interactiemogelijkheden 
bestonden al, maar er was nog werk aan de winkel. De derde fase is deze van de 
transactie. Burgers kunnen volledige processen afhandelen via het internet. Dit 
veronderstelt een integratie van de websites met de informatiesystemen van de 
administraties. Hiervoor dringt zich een nieuwe organisatie van het administratief 
werk op dat gefocused is op een snelle en gepersonaliseerde reactie naar de burger. 
De vierde stap voorziet het aanbieden van de publieke dienstverlening via één loket, 
fysisch of virtueel. Hiervoor is er nood aan een grote openheid tussen de 
verschillende administraties voor het uitwisselen van informatie. Er werden 57 
concrete en operationele voorstellen gedaan, waarvan verschillende onmiddellijk 
konden uitgevoerd worden.  
 
In 2002 verscheen het witboek Protection des données personnelles et 
administration électronique van Pierre Truche, Jean-paul Faugère en Patrice Flichy 
(januari 2002). Dit document luidt geen derde fase in, maar is daarom niet minder 
belangrijk. Het benadrukt nogmaals hoe veel aandacht er in Frankrijk wordt 
geschonken aan de bescherming van de privacy. Van in het begin is de nadruk 
gelegd op een strenge regelgeving die er op moet toezien dat de privacy steeds 
gewaarborgd wordt. Rond dit rapport werd een openbaar discussieforum opgericht. 
Recent, november 2002, werd het RESO 2007 programma gelanceerd. RESO staat 
voor Pour une République numérique dans la Société de l’information. Ondanks de 
pogingen van het PAGSI-programma, erkent men dat Frankrijk nog steeds een 
achterstand heeft ten opzichte van andere Europese landen. Zo heeft ondanks het 
stijgend aantal internetgebruikers nog steeds maar 20% toegang tot het internet, in 
vergelijking met een Europees gemiddelde van 36%. Men ziet zichzelf op een 
moment gekomen waarbij op het domein van ICT en de informatiemaatschappij er 
niet langer gedroomd maar gehandeld moet worden. De aanpak dient vanaf nu 
pragmatisch en realistisch te zijn. Bij het uitstippelen van een beleid dient men er 
zich van bewust te zijn wat mogelijk is, en wenselijk voor de burger. Vanuit dit 
standpunt dient men af te stappen van grote plannen die meer verwachtingen 
scheppen dan dat ze kunnen inlossen, en grote wetten die zoveel tijd in beslag nemen 
dat ze totaal achterhaald zijn tegen dat ze gestemd zijn. Men kan niet via één wet het 
ganse proces realiseren. Vandaar dat men meer te vinden is voor kleinere realistische 
projecten die uitgevoerd kunnen worden binnen korte periodes. Er rest niet langer 
tijd om te dromen, het is tijd voor actie.  
 
Om Frankrijk te verankeren in de informatiesamenleving erkent men drie hefbomen 
waarover de staat beschikt. Deze vertonen overeenkomsten met de eerder vermelde 
hefbomen die Jospin in zijn speech in 1997 aanhaalde. Een eerste hefboom is de 
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impact die de staat kan hebben op het aanbod. Zij dient vertrouwen te scheppen in 
innovatie, en al haar steun hieraan te verlenen. Het is haar opdracht een gunstige 
omgeving te scheppen voor de ontwikkeling van het aanbod van de infrastructuur, 
inhoud en diensten. Een tweede hefboom is de invloed van de overheid op de vraag. 
De overheid dient er nauwlettend op toe te zien dat het een informatiesamenleving 
wordt waarbij niemand uit de boot valt. Haar derde kracht zit in de directe invloed 
die ze kan uitoefenen als actor in de informatiesamenleving. Ze geeft zelf het 
voorbeeld door een groot en innovatief gebruik van ICT te integreren in haar eigen 
diensten en takenpakket. Op elk gebied zullen in de toekomst tal van kleine 
initiatieven genomen worden, die in relatief korte tijdspannes dienen gerealiseerd te 
worden. Deze taken dienen door alle ministers ondersteund te worden. De acties 
worden in de toekomst gestimuleerd en gecoördineerd door de minister bevoegd 
voor onderzoek en nieuwe technologie. Momenteel vervult minister Haigneré deze 
functie. Zij is gepassioneerd door dit onderwerp en geeft het voldoende aandacht.  
 
Lokaal niveau 
 
Ondanks de decentralisatiewetten van 1982-83 hebben de lokale overheden nog 
steeds een klein pakket verantwoordelijkheden in vergelijking met andere Europese 
lidstaten. Hierdoor wordt het opstarten van one-stop-government projecten 
verhinderd. De lokale overheid zelf beschikt over een te klein pakket aan 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden om een groots één-loket uit te kunnen 
bouwen. De Franse structuur impliceert dat vele initiatieven goedgekeurd dienen te 
worden door andere organen. Een culturele reflex tot interbestuurlijke samenwerking 
is nog onbestaande in Frankrijk en leidt er toe dat nog maar weinig significante 
voorbeelden te vinden zijn van one-stop-government op lokaal niveau (Baquiast, 
2000).   
 
Volgens Baquiast raken de lokale overheden in Frankrijk er meer en meer van 
overtuigd dat internet als efficiënte interface kan dienen tussen kiezers en lokale 
politici. Deze overtuiging bevindt zich nog in een pril stadium waardoor maar weinig 
toepassingen in de praktijk te vinden zijn. Dit verhindert niet dat verschillende lokale 
overheden al een eigen site bezitten, zowel gemeenten, als departementen als regio’s. 
Deze sites verspreiden voornamelijk informatie. In juli 2002 is er een kaderakkoord 
getekend tussen de nationale overheid en lokale overheden waarbij de laatste de 
toelating krijgen gratis gegevens van de administratieve portaalsite www.service-
public.fr te gebruiken op hun eigen site. Men dient wel expliciet te vermelden dat de 
gegevens van de site www.service-public.fr komen. 
 
De angst voor een digitale kloof speelt ook op lokaal niveau een rol. Men is niet 
enkel bevreesd voor een kloof tussen bevolkingsgroepen, maar ook tussen 
verschillende gebieden in het land. Zo dient DATAR (La Délégation à 
l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale) er over te waken dat er een 
gelijke ontwikkeling plaats vindt over het ganse land, en er geen achtergestelde 
gebieden ontstaan. Deze organisatie let er tevens op dat de plannen van de 
verschillende ministeries overeenkomen met de prioriteiten die op regionaal niveau 
zijn vastgesteld.  
 
In juli 2001 kondigde de Franse overheid aan om het hele land binnen vijf jaar van 
breedband te voorzien. Lokale gemeenschappen zouden hiertoe goedkope leningen 
kunnen afsluiten bij de Franse overheid. De overheid stelde dat het niet langer kan 



Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – bestuurlijke organisatie Vlaanderen 

Spoor eGovernment  120

uitgaan van de werking van de markt, omdat bewoners van onrendabele gebieden in 
dat geval over vijf jaar nog steeds zonder breedbandverbinding zullen zitten 
  

5.2.2 De rol van de private sector 
 

De Franse overheid besteedt veel aandacht aan de privésector in de 
informatiesamenleving. Deze sector wordt zowel in het PAGSI-programma 
vernoemd, als in het RESO 2007 programma. Men ziet door ICT nieuwe 
mogelijkheden ontstaan, die de productiviteit zal doen stijgen. Op termijn zal dit 
leiden tot een betere economische situatie van het land. Een stijging van ICT zou ook 
een gunstig effect hebben op de dienstensector. Hierdoor ontstaat er extra 
werkgelegenheid. De overheid tracht bijgevolg op allerlei manieren het gebruik van 
ICT binnen de private sector te stimuleren. Zij probeert de twijfels waarmee 
ondernemingen kampen om te investeren in ICT weg te nemen. Dit doet ze door de 
omgevingsfactoren zo positief mogelijk te maken. Maar ook door zelf het voorbeeld 
te geven van een ambitieus gebruik van ICT binnen de eigen organisatie, 
bijvoorbeeld bij het moderniseringsproces van de publieke dienstverlening. 
  
In het nationaal actieprogramma duidt men twee grote uitdagingen aan voor de 
private sector. Een eerste uitdaging betreft de informatisering van ondernemingen. 
Men tracht ondernemingen te overhalen te investeren in ICT binnen de eigen 
onderneming. De aandacht gaat voornamelijk naar kleine en middelgrote 
ondernemingen. In het programma was veel ondersteuning gericht op de 
millenniumovergang, en de komst van de euro.  
Een tweede grote uitdaging, waar in Frankrijk veel aandacht aan wordt geschonken 
van overheidswege, is eCommerce. Het elektronische verhandelen van zaken en 
diensten stijgt enorm. In 2002 werd er wereldwijd voor een bedrag van 170 miljard 
euro on-line verhandeld. Tegenover 2001 was dat een stijging van 25%. Men is 
ervan overtuigd dat eCommerce zal leiden tot een stijging van de competitiviteit, en 
dat het een impuls zal geven aan de reorganisatie van de onderneming. Een 
prioritaire actie op dit gebied is voor de overheid dan ook het stimuleren van het 
vertrouwen in deze nieuwe manier van kopen en verkopen, en het creëren van een 
gunstig juridisch kader voor eCommerce. Het ministerie van Economsiche Zaken 
heeft Lorentz de opdracht gegeven de balans op te maken tussen de uitdagingen die 
eCommerce met zich meebrengt, en de vragen die ingrijpen en regelingen van de 
overheid noodzakelijk maken. De conclusies van dit rapport (Lorentz, 1998) werden 
openbaar gemaakt, en voor reactie opengesteld via een forum. Enkele domeinen die 
in het rapport behandeld werden waren de volgende: 
 

• De evolutie van het contractenrecht 
• Betalingssystemen 
• Fiscaliteit 
• Bescherming van de consument 
• Internationale activiteiten 
• De rol van de publieke dienstverlening als één van de actoren binnen 

eCommerce 
 
Dit alles leidde tot een stijging van het gebruik van internet bij kleine en middelgrote 
ondernemingen van 25% in 1997, naar 75% in 2000. Bijna alle grote bedrijven 
hebben internetverbinding. Bij kleine bedrijven gaat het iets trager. Het aantal 
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KMO,s met een eigen website is verdrievoudigd. Van 13% in 1998, naar 40% in 
2000. Bij de nieuwe firma’s steeg het aandeel firma’s in de sector van de 
informatietechnologie. Ook in absolute cijfers steeg het aantal technologiebedrijven 
met bijna 3000 tussen 1998 en 2000. In de tweede helft van 2000 bevond zich meer 
dan 74% percent van de starters in deze sector. Dit impliceert een stijging van het 
aantal mensen werkzaam in de ICT-sector. In 2000 werden drie miljoen mensen erin 
tewerkgesteld. Ook eCommerce kende een grote groei in Frankrijk. In 2000 werd er 
voor vier biljoen Franse frank verhandeld, tegenover 400 miljoen in 1997 (Service 
de l’Information du Gouvernement, 2001.  
 

5.2.3 Onderzoeksgroepen en het wetenschappelijk debat 
 

Bestuurskundige problematieken inzake eGovernment worden in Frankrijk zo goed 
als niet op academisch  niveau onderzocht.  Baquiast erkent het gebrek aan 
academische bestuurswetenschappelijke expertise. Het bestaande onderzoek richt 
zich eerder op de privésector. De overheid laat men links liggen. Overheden, op 
eender welk niveau, hebben zelf niet de gewoonte om onderzoek te laten verrichten 
door universiteiten. Zij geven eerder de voorkeur aan onderzoeksopdrachten door 
private organisaties en adviesbureaus. Deze resultaten worden beschouwd als 
overheidseigendom en daarom zelden gepubliceerd. De bestaande literatuur m.b.t. IT 
en internet binnen de overheid is in Frankrijk te vinden in parlementaire en  
administratieve rapporten. Deze rapporten hebben zelden een concrete impact. Bij 
uitzondering wordt er een directe reactie uitgelokt bij de overheid.  
 
Het bestaande wetenschappelijk debat omtrent eGovernment speelt zich in Frankrijk 
daarentegen voornamelijk af op juridisch en technisch gebied. Wat de juridische kant 
betreft gaat er veel aandacht naar het aspect veiligheid, privacybescherming en de 
invloed van recht op eGovernment40. Deze aspecten worden sterk benadrukt in het 
nationaal actieprogramma. De universiteit van Parijs verricht op dit gebied veel 
onderzoek. Het informatica-technische gedeelte richt zich meer op concrete 
toepassingen, en voornamelijk het gebruik van open standaarden. 
 
De inzet van de nieuwe technologie krijgt ook aandacht vanuit politicologische- 
sociologische invalshoek. In de politieke invalshoek gaat de aandacht uit naar 
eDemocratie, en niet naar eAdministratie. Le Centre d’Informatisation des Donnéés 
Socio-Politiques verricht op dit gebied het meeste onderzoekswerk. Deze 
onderzoekseenheid is een samenwerking tussen l’Université Pierre Mendès France 
en l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble, waar ze ook gevestigd is. Elektronisch 
(op afstand) stemmen, organiseren van forums op internet, on-line zetten van 
verslagen van vergaderingen en bijeenkomsten zijn allemaal nieuwe mogelijkheden 
die bijdragen tot een nieuwe, meer op overleg gebaseerde, vorm van democratie. Zij 
leiden tot nieuwe vragen en modellen, en stellen de klassieke vormen van democratie 
in vraag. ePolitique, eVoting en eCitoyenneté zijn de begrippen die dit onderzoek 
typeren. In 2001 verscheen het boek Les partis politiques: Quelles perspectives? In 
dit verzamelwerk worden politieke partijen vanuit verschillende invalshoeken 

                                                           
40 Enkele werken ter illustratie zijn; Les enjeux pratiques et juridiques des téléprocedures (Michel 
Durupty), L’adaptation de solution de droit privé à l’administration numérique (Pierre Yves 
Gauttier), Le régime de l’acte administratif face à l’électronique (Gérard Marcou), Les TIC et les 
nouveau code des marchés publics (Didier Loth) en Prévention et règlements des litiges dans 
l’administration en ligne (Isabelle Falque-Pierrotin). 
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bestudeerd. Greffet onderzocht de plaats van Franse partijen op het internet. In welke 
mate zijn ze op de hoogte van de kansen van de nieuwe elektronische 
communicatiemiddelen, en maken ze er gebruik van? Zij stelt de nieuwe uitdagingen 
met betrekking tot participatie en mobilisatie tegenover de klassieke organisatie en 
methodes van politieke partijen.  
 
Een lopend onderzoek aan deze instelling is het onderzoek Espaces publics, 
citoyeneté et société de l’information et de la communication, gevoerd door Greffet, 
Benoit en Rocchi. Dit onderzoek bestaat uit drie grote domeinen. Een eerste domein 
behandelt de relatie instellingen en internet. Op welke wijze maken centrale 
instellingen, zoals ministeries en overlegorganen, zich de nieuwe ontwikkelingen 
van het internet eigen? Een tweede gaat dieper in op de participerende democratie. 
Hoe gebruiken militanten de nieuwe ICT?  En wat zijn hiervan de gevolgen? Het 
derde onderzoekstraject bestudeert de gebiedsveranderingen. In welke mate draagt 
het internet bij aan een herdefiniëring van de nationale bevoegdheden. Is er een 
vergelijking te maken tussen de netwerklogica, en de meer territoriaal gebaseerde 
logica?  
 

5.3 eGOVERNMENT IN DE FRANSE PRAKTIJK 
 

In Frankrijk wordt veel minder in termen van eGovernment gesproken, maar 
behandelt men het grotere domein van de informatiesamenleving. In wat volgt gaan 
we enkel dieper in op de Franse praktijk inzake eGovernment in de enge betekenis 
van het woord. In de beginfase werd onder eGovernment voornamelijk een betere 
dienstverlening begrepen met behulp van ICT. Naarmate er meer over eGovernment 
nagedacht werd, en het beleid hieromtrent over uitgestippeld, ging de aandacht meer 
naar eDemocracy. Deze tendens zien we ook in andere Europese landen.    
 

5.3.1 eAdministration 
 

Front-office en één-loket 
 
Bij eAdministration staat de dienstverlening van de overheid naar de burger vaak 
centraal. Het streefdoel is hier de burger dienstverlening aan te bieden op een 
overzichtelijke, en ongecompliceerde wijze. Met de komst van ICT ziet men vooral 
heil in het creëren van overheidssites. De computer, en meer bepaald het internet, 
vervangt het fysische contact tussen de burger en de ambtenaar achter het loket. Veel 
informatie kan bekomen worden via een website van de overheid. In een tweede fase 
kan men tot interactie over gaan, en in een laatste worden transacties tussen overheid 
en burger elektronische geregeld.  
 
In Frankrijk vervult de site www.service-public.fr de functie van portaalsite voor de 
Franse burger. Deze portaalsite linkt de burgers door naar verschillende subportalen 
zoals de site van het ministerie van financiën en de portaalsite voor 
werkgelegenheid. Zij is voortgevloeid uit de site www.admifrance.fr. De 
administratieve portaalsite www.admifrance.fr werd opgestart in de lente van 1998 
naar aanleiding van het nationaal actieprogramma PAGSI. Dit kaderde in het 
realiseren van de derde prioriteit van het actieplan; het moderniseren van de 
overheid. Hiermee trachtte men de overheid toegankelijker te maken voor de burger. 
In een eerste fase was de grootste doelstelling van de website het on-line verspreiden 
van de informatie die reeds op het Minitelsysteem te vinden was sinds begin jaren 
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tachtig. Na een jaar werden de doelstellingen een pak ambitieuzer. Een on-line 
enquête om achter de noden en verlangens van de internetgebruikers te komen was 
een eerste zet. De resultaten van deze enquête vormden de basis voor een 
vernieuwing van de site. De vernieuwing ging gepaard met een naamsverandering. 
In oktober 2000 werd admifrance vervangen door www.service-public.fr. Naast 
informatievoorziening werd meer aandacht besteed aan interactieve dienstverlening, 
zoals een vraag-en-antwoord rubriek. Daarnaast werden via deze site formulieren 
digitaal aangeboden. Deze site wordt vaak als best-practice aangehaald wat betreft 
het on-line zetten van formulieren. Honderden administratieve formulieren staan ter 
beschikking van de internetgebruikers. In totaal zijn er in Frankrijk ongeveer 1500 
administratieve documenten. De helft daarvan is te vinden op het net. De meest 
gebruikte formulieren hebben hierbij voorrang gekregen. Afhankelijk van de 
wettelijke voorschriften of het ontwikkelingsstadium van de internetprojecten, kun je 
de formulieren enkel lezen, downloaden (en manueel invullen) of elektronisch 
afhandelen (on line invullen). Het grootste voordeel hier is dat alle bestuursniveaus 
erbij betrokken zijn, ministeries, departementsdiensten, plaatselijke instanties en 
organisaties van afgevaardigden. De navigatie is zeer gebruiksvriendelijk. 
Formulieren kunnen gevonden worden door te zoeken volgens nummer of thema. 
Het groot aantal bezoekers van de sites van de Franse overheid wordt toegeschreven 
aan de kwaliteit en het rijke aanbod van deze portaalsite (www.eregering.be). 
 
Naar de toekomst toe heeft men nog meer plannen voor deze site. Op het 
interministerieel comité voor de overheidshervorming voorzag men twee 
ontwikkelingen te behalen tegen 2005. Een eerste ontwikkeling is een 
verpersoonlijking van de site. In praktijk moet dit leiden tot de site mon.service-
public.fr. Deze site zal voorzien in een persoonlijke toegang waar de gebruiker 
onmiddellijk de informatie en diensten vindt die hem het meest aanbelangen. Een 
tweede tendens geeft de toelating aan andere internetactoren (zowel privé als 
publiek) pagina’s van de site www.service-public.fr op hun eigen site te plaatsen. Op 
die manier kan een gemeente zowel diensten en informatie verspreiden van zichzelf, 
als van de nationale overheid. Dit bevordert de verdere ontwikkeling van een 
interactief één-loket.  
 
Back-office 
 
Het nationaal actieprogramma PAGSI is tot nu toe voor Frankrijk de belangrijkste 
stap geweest voor het creëren van een informatiesamenleving. Om dit 
actieprogramma uit te voeren zijn verschillende organen opgericht binnen de 
overheid. Deze dienen de transformatie naar een informatiesamenleving mee te 
ondersteunen. Voor het uitvoeren van dit programma stond het verzekeren van een 
zo groot mogelijke coherentie van het overheidsoptreden, en het tot stand brengen 
van een grote betrokkenheid van de andere actoren voorop. Dit trachtte men te 
realiseren door elke administratie te engageren. Om een sterke mobilisatie van 
verschillende administraties te bekomen verkoos men de creatie van een 
samenhangend geheel van publieke diensten zowel op nationaal als lokaal niveau, 
boven het oprichten van een centrale instelling bevoegd voor de nieuwe technologie. 
Onderstaand schema geeft de opgestelde constructie weer. Het Interministerieel 
Comité voor de Informatiesamenleving (CISI) vervult de rol van overkoepelend 
orgaan. Het kwam een eerste maal samen op 16 januari 1998 voor het aannemen van 
het PAGSI-programma. Zij beslisten over de inhoud van het programma, en kwamen 
jaarlijks samen voor een evaluatie en bijsturing ervan. Ieder ministerie diende een 
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toepassing te maken van het programma voor de eigen sector, en te reflecteren over 
de eigen participatie binnen het programma (Programmes d’Action Ministériels pour 
la Société de l’Information; PAMSI).  
 
Het CISI krijgt ondersteuning van verschillende organen. In augustus 1998 werd de 
Mission Interministérielle de soutien technique pour le développement des 
technologies de l’information et de la communication  dans l’administration (MTIC) 
opgericht. Haar takenpakket bestond voornamelijk uit het versterken van 
interministeriële coördinatie, bijstaan van administraties bij het ontwerpen en 
ontwikkelen van ICT-projecten, voorzien van richtlijnen en open standaarden en het 
identificeren van behoeftes inzak hard- en software. De MTIC werd drie jaar later 
vervangen door ATICA; l’Agenca pour les Technologies de l’Information et de la 
Communication dans l’administration. MTIC onderhield nauwe contacten met het 
DIRE (Délégation interministérielle à la réforme de l’Etat). Binnen DIRE werd een 
extra afdeling opgericht voor utilisation des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication par l’Administration. MTIC en DIRE zorgen voor het 
toepassen van de technologie en het opvolgen van interministeriële projecten.  
 

 
 

Comité interministériel pour la société de l’information (CISI) 
Voorgezeten door de eerste minister, en samengesteld uit de verschillende ministers 
 

 
 
 
                        Beslissen 
 

 
Interministeriële ondersteuning 

Inzake elektronische administrtie: MTIC & DIRE   Programme d'action  
Communicatie: SIG     gouvernemental pour la société de 
Opvolgen en ondersteuning van PAGSI: SJTIC   l’information (PAGSI) 
   
 
          

                Vertaling voor  
                eigen ministerie 
 

       
Correspondenten van de informatiesamenleving    Programma d’action ministériel 
(In elk ministerie)   pour la société de l’information 

 (PAMSI) 
 
 
 
 

 
Figuur 2 De organisatie achter het actieprogramma (ESIS-report, 2000) 

 
De informatie-uitwisseling naar de burger toe over het programma en zijn voortgang 
wordt verzorgd door le Services d’Information de Gouvernement (SIG). Deze 
instelling beheert ook de website www.internet.gouv.fr. Alle overheidsinformatie in 
verband met de informatiesamenleving is te vinden op deze site; resultaten, 
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programma’s, rapporten,... De Service juridique et technique de l’information et de 
la communication (SJTC) verzorgt het secretariaat van PAGSI. Haar grootste taak is 
het schrijven van vooruitgangsrapporten inzake het nationaal actieprogramma, en het 
bewerkstelligen van vlotte informatiestromen tussen de correspondenten van de 
informatiesamenleving. De correspondenten bevinden zich op de verschillende 
ministeries. Het zijn niet enkel IT-experten, maar mensen van verschillende diensten. 
Zij zorgen voor een communicatie met en verhoging van de betrokkenheid  van 
ondernemingen, verenigingen en lokale organisaties. Via deze structuur tracht men 
de betrokkenheid van iedere speler zo groot mogelijk te maken. Daarnaast werd er 
getracht een dialoog op te starten tussen de staat en de samenleving. Hier komen we 
op terug in volgend punt eDemocracy (ESIS-report, 2000).  Er werden twee 
werkgroepen opgericht onder het toezicht van  het Commissariat Général du Plan. 
De ene werkgoep, onder het voorzitterschap van Bruno Lasserre41, handelde over de 
bijdrage van technologie aan de modernisering van de overheid. De andere had als 
onderwerp een juridisch en economisch kader voor het audiovisuele in de 
informatiesamenleving. Deze werkgroep werd voorgezeten door Bertrand 
Delclos42(Société de l’information,1999).  
 
Met het oprichten van het Agence pour le développement de l’Administration 
Electronique (Decret n° 2003-141 du 21 février 2003 portant création de services 
interministériels pout la réforme de l’Etat) wordt de bestaande organisatie volledig 
verandert. Samen met de nieuw opgerichte délégation à la modernisation de la 
gestion et des structures de l’Etat en délégation aux usagers et aux simplifications 
administratives, vervangt het AAE DIRE en ATICA. De drie nieuwe organisaties, 
die onder de eerste minister en de minister voor modernisering en hervorming vallen, 
zullen jaarlijks een rapport schrijven waarin een duidelijk beeld van de voortgang 
van het voorbije jaar op het gebied van eGovernment wordt geschetst. Zij hebben als 
opdracht de administratieve hervorming zowel nationaal al lokaal in goede banen te 
leiden. 
 
Wat de andere aspecten op back-office niveau betreft geldt het volgende. Frankrijk 
beschikt over een intranet op centraal niveu. Sinds mei 2000 zijn 280 000 
ambtenaren met elkaar verbonden via het intranet AdER. Het heeft geen concrete 
plannen voor het uitwerken van een elektronische identiteitskaart. Er zijn nog te veel 
vragen in verband met veiligheid en privacy die dit tegenhouden. De grote 
bekommernis in Frankrijk rond veiligheids- en privacy-aspecten maakt dat er ook 
niet gewerkt wordt met unieke identificatienummers, en bestanden onderling niet 
gekoppeld worden. Dit laatste maakt dat ook het werken met authentieke bronnen, 
niet wordt toegepast in Frankrijk.  
 

5.3.2 eDemocracy 
 

eDemocracy wordt in Frankrijk gedefinieerd als zijnde het gebruik door elke burger 
en organisatie van alle beschikbare technologieën en diensten die hun toelaten 
informatie te verzamelen over het beleid, adviezen en nieuwe voorstellen te sturen 
naar de overheid, en hun stem te kunnen laten horen over het beleid. Het gebruik van 
internet dient de participatie in discussies tussen burgers en verkozenen te verhogen 
binnen het democratisch proces. (Office of the e-Envoy, 2001) 
                                                           
41 Oud directeur van de Post en Telecommunicatie 
42 Juridische directeur van Radio-France.  
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Projecten ter bestrijding van de digitale kloof kunnen onder de term eDemocracy  
gebracht worden. Men wil in het proces elke burger betrekken. Pas als iedereen 
toegang krijgt tot het internet en open staat het kanaal te gebruiken, kunnen 
beleidsprocessen democratisch via deze wegen verlopen. Er is steeds aandacht 
besteed aan de dreiging van de digitale kloof. De nadruk op een solidaire 
informatiemaatschappij, waarin niemand uit de boot valt, staat duidelijk vermeld in 
de eerste teksten. Deze aandacht ging niet enkel naar de kloof tussen have en have 
nots, knows en not knows maar ook naar de kloof tussen do en do nots.43 De 
oplossing voor de eerste twee kloven werd gevonden in het creëren van meer 
publieke toegangspunten en kennismaking met en opleiding van ICT op school. Hier 
werd een grote taak voor het onderwijs weggelegd. Het onderwijs behoorde dan ook 
tot één van de zes prioriteitsgebieden van het nationaal actieprogramma. Om de 
derde kloof te overwinnen diende vooral de interesse en het vertrouwen in de nieuwe 
media aangewakkerd te worden. Om dit te bekomen startte men een algemene 
sensibiliseringscampagne. Het oprichten van een internet- en multimediafestival 
kaderde binnen deze opzet. Het festival is te vergelijken met reeds bestaande 
concepten als film- en muziekfestivals. De eerste editie ging door op 20 en 21 maart 
1998. In 1999 werd het initiatief hervat door het grote succes ervan, en in 2003 is het 
aan zijn zesde editie toe. Deze zesde editie zal een ganse week duren.  
 
eDemocracy als zijnde een proces waarbij er meer geluisterd wordt en de burger en 
andere organisaties meer inspraak wordt verleend, komt in Frankrijk ook in de 
praktijk voor. Nochtans kom je nergens in teksten de term eDemocracy tegen. Van 
de zes prioriteiten die in het nationaal actieprogramma gesteld werden, handelt geen 
enkel expliciet over eDemocracy. Bij de implementatie en uitvoering van het 
PAGSI-programma is echter van in het begin gebruik gemaakt van technieken en 
instrumenten die in theorie als eDemocracy worden omschreven. In de tekst stond 
meermaals vermeld dat het programma geen vaststaand gegeven is, en er ruimte is 
voor bijsturing op basis van een publiek debat. Er werd voorzien in een hoge mate 
van consultatie over verschillende aspecten van de informatiesamenleving. De vraag 
naar rapporten aan parlementariërs, experten en instellingen zoals de Raad van State 
illustreren de bekommernis voor een goede dialoog. Onderstaande lijst geeft een 
opsomming van de rapporten die in 1998 verschenen zijn in het kader van PAGSI. 
De verscheidenheid aan onderwerpen duidt aan dat de zes prioriteiten ook in de 
uitwerking centraal staan. 
 

• Culture et francophonie : " Le désir de France : la présence internationale 
de la France et la francophonie dans la société de l'information "- rapport de 
Patrick Bloche, décembre 1998.  

• Aménagement du territoire : " Assurer l'égalité des territoires dans l'accès 
aux technologies de l'information et de la communication pour les zones 
fragiles ", rapport d'Henri d'Attilio, juillet 1998.  

• Cadre juridique : " Internet et les réseaux numériques " - Rapport du 
Conseil d'État, juillet 1998. 

 

                                                           
43 Zie rapport  1: eGovernment; de Titanic van de 21ste eeuw?  
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• Modernisation du fonctionnement de l'État, rapport de Jean-Paul 
Baquiast, mai 1998. 

• Données personnelles : " Données personnelles et société de l'information ", 
rapport de Guy Braibant, mars 1998.  

• Innovation : " Technologie et innovation ", rapport d'Henri Guillaume, mars 
1998.  

• Petites et moyennes entreprises : " Internet : mirage ou opportunité pour les 
PME ", rapport de Jean-Michel Yolin, février 1998. 

 
• Commerce électronique : " Commerce électronique : une nouvelle donne 

pour les consommateurs, les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics 
", rapport du groupe de travail présidé par Francis Lorentz, janvier 1998 
(actualisation février 1999). 

 
Deze rapporten werden besproken in ronde tafel gesprekken en forums. Alle 
rapporten zijn openbaar, en vlot te bekomen door geïnteresseerden. Er werd een 
discussieforum opgericht waar burgers hun mening kwijt konden over het 
actieprogramma in zijn geheel. Daarnaast werd het debat georganiseerd volgens 
specifieke items. Zo was er een debat toegespitst op eCommerce op basis van het 
eerder vermelde rapport van Lorentz. Per onderwijsinstelling werden 
discussieavonden georganiseerd voor het personeel. Een meer toegepaste discussie 
over de naamgeving van Franse sites werd geleid door AFNIC (Association 
française pour le nommage Internet en coopération). In de herfst van 1998 vond een 
consultering van burgers plaats m.b.t. cryptologie.  
 
Ondertussen is een speciale site opgericht, www.internet.gouv.fr, waarop alle 
informatie over het beleid i.v.m. de informatiesamenleving te vinden is. Alle 
stappen, rapporten, beleidsdocumenten, ... zijn hier te vinden. Daarnaast kunnen 
burgers ook hun mening over bepaalde rapporten kwijt via forums. Zonder het met 
de term eDemocracy te benoemen worden de principes ervan wel toegepast.  Ook 
andere beleidsrapporten, die niets met de informatiesamenleving te maken hebben 
kunnen door de burger ingezien worden. Deze informatie vinden ze op de 
administratieve portaalsite. Daarnaast zijn tal van documenten terug te vinden op 
www.ladocumentationfrançaise.fr.  
 
Niet enkel op centraal niveau tracht men het beleid zo transparant mogelijk te 
maken, door zo veel mogelijk informatie beschikbaar te stellen van de burger en 
organisaties. Ook op lokaal niveau wordt dit voorbeeld gevolgd. Elke stad met meer 
dan 100.000 inwoners beschikt over een eigen website waarop een hoeveelheid aan 
informatie met betrekking op lokale activiteiten (sport, cultuur, toerisme, 
administratieve contacten) te vinden zijn. Sommige steden geven zelfs on-line inzage 
in details over de begroting, jaarlijkse actieplannen, publieke bekommernissen,... 
Deze informatie maakt de lokale beslissingen transparanter naar de burger toe. In 
verschillende steden wordt geëxperimenteerd met het volgen van gemeenteraden op 
het internet, en in sommige gevallen (bijvoorbeeld Issy en Amiens) krijgt de burgers 
zelfs de kans deel te nemen aan vraag en antwoord sessies met verkozenen. 
Daarnaast zijn burgerverenigingen actief op het net (www.place-publique.fr). Zij 
organiseren op regelmatige tijdstippen forums waaraan burgers kunnen deelnemen 
over bijvoorbeeld hoe de Franse publieke dienstverlening te verbeteren. De 
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voorstellen worden vervolgens gesynthetiseerd en naar de betrokken instanties 
verstuurd. In welke mate hier rekening is mee gehouden in het verleden, is niet 
duidelijk. Het blijft allemaal heel vrijblijvend. Noch de centrale, noch de lokale 
overheden hebben het internet reeds ingezet als professioneel middel om de 
verwachtingen en prioriteiten van de burgers inzake eGovernment te meten (Office 
of the e-Envoy, 2001).  
 
Stemmen op afstand via het internet is in Frankrijk niet van toepassing de 
eerstkomende jaren. Het is bij wet niet toegestaan “uit respect voor de individuele 
keuze van de kiezer en vertrouwen”. Niemand kan garanderen dat de persoon die 
zijn stem op afstand uitbrengt, autonoom beslist op wie hij/zij stemt. De 
mogelijkheden die internet biedt zullen volgens Michel Gentot, voorzitter van de  
nationale commissie voor computerwetenschap en vrijheden44, niet onmiddellijk 
ingezet worden voor het creëren van een directe democratie. Het systeem van de 
representatieve democratie kent nog steeds de voorkeur, omdat het voor een buffer 
zorgt voor de nodige rationaliteit en ervaring, en voorkomt dat emoties de 
bovenhand krijgen (Matthews, 2002).  
 

5.4 BESLUIT 
 

Frankrijk stond in 1997 voor een inhaalbeweging ten opzichte van andere Europese 
landen. De grootste oorzaak van deze achterstand was het Minitelsysteem dat reeds 
actief is in Frankrijk vanaf 1982, en waardoor minder de nood aan internet gevoeld 
werd. In 1998 verscheen het nationaal actieprogramma PAGSI. Dit programma 
diende de opgelopen achterstand zo snel mogelijk in te halen. De uitvoering werd 
gecoördineerd door het Interministerieel Comité voor de Informatiesamenleving 
(CISI). Het MTIC (later ATICA), en DIRE boden de nodige ondersteuning. In het 
programma stonden zes gebieden prioritair: onderwijs, cultuur, de overheid zelf, de 
private sector, industriële en technologische innovatie en regelgeving. Dit 
programma werd jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd. Dankzij het programma 
haalde Frankrijk een deel van zijn achterstand in. In 2001 verscheen het rapport 
Carcenac. Dit zorgde voor een tweede fase in de weg naar een 
informatiesamenleving. Waar de eerste fase voornamelijk zorgde voor een 
elektronische overheid, diende dit rapport te leiden tot een administration 
électronique citoyenne. De burger werd de spil van de publieke dienstverlening. In 
november 2002 verscheen het RESO 2007 programma. De opzet is hier gericht op 
vele kleine projecten, en het verlaten van grote wensbeelden die te lang op zich laten 
wachten bij de uitvoering omdat er te veel in één keer dient gerealiseerd te worden.   
 
Op lokaal niveau rijzen de websites als paddestoelen uit de grond. Sinds kort mogen 
andere overheden informatie van de nationale portaalsite www.service-public.fr 
gratis gebruiken op hun eigen site. Ze dienen enkel te vermelden dat de info 
afkomstig is van de portaalsite. Deze portaalsite is één van de eerste realisaties van 
het PAGSI-programma. Oorspronkelijk heette ze www.admifrance.fr, en verspreidde 
voornamelijk informatie. In oktober 2000 werd de site volledig vernieuwd en 
veranderde in www.service-public.fr. De vernieuwde site is veel interactiever dan de 
vorige.  
 

                                                           
44 Een organisatie verbonden aan de vereniging IT en mensenrechten in Frankrijk 
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Ten slotte wijzen we op enkele typische kenmerken voor Frankrijk. Ten eerste 
besteedt men in Frankrijk veel aandacht aan de juridische kant. De bescherming van 
de privacy en de persoonlijke levenssfeer moet ten allen tijde gewaarborgd zijn. Dit 
uit zich ook op academisch niveau. De rechtswetenschappen is bijna de enige 
wetenschap die onderzoek verricht naar eGovernment. Men hecht veel waarde aan 
regelgeving. Bestuurskundig staat het onderzoek naar eGovernment nog volledig in 
de kinderschoenen. Ten tweede hecht men in Frankrijk veel belang aan een solidaire 
informatiemaatschappij. Er wordt veel aandacht besteed aan de problematiek van de 
digitale kloof. Men streeft naar een informatiesamenleving waaraan iedereen kan en 
wil participeren. Het onderwijssysteem wordt mee ingeschakeld om deze kloof te 
overbruggen. Ten derde ziet men in ICT een middel om zich internationaal meer te 
profileren. Kunst en cultuur kennen een extra media om langs verspreid te worden. 
Via het internet probeert men een grotere internationale bekendheid te verwerven. 
Een vierde opvallend punt is dat men zelden in documenten spreekt over 
eDemocracy. Nergens wordt dit als een doelstelling naar voor geschoven. Toch past 
men in de uitvoering van het beleid verschillende zaken toe, die onder eDemocracy 
vallen. Men geeft via internet de burgers de kans hun ideeën en kritieken te uiten op 
bepaalde documenten en voorstellen. Daarnaast stelt men alle beleidsdocumenten 
on-line, waardoor er een grote transparantie ontstaat. Ook administratieve 
formulieren zijn via het internet te downloaden.  Een vijfde typisch kenmerk is één 
van de achterliggende redenen waarom de overheid ICT integreert in haar eigen 
organisatie. Men wilt hierdoor natuurlijk een betere en effectievere dienstverlening 
aanbieden, maar de overheid wilt tevens een voorbeeld zijn voor de private sector. 
Zij neemt hier een voorbeeldrol op zich, om zo de private sector te stimuleren te 
investeren in ICT. Daarnaast worden er ook financiële injecties gegeven. 
Voornamelijk aan de kleine en middelgrote organisaties.  
 
Frankrijk is na jaren van achterstand een inhaalbeweging gestart vanaf 1998. 
Hierdoor heeft men de achterstand kunnen verkleinen, maar ondanks tal van 
initiatieven behoort men nog niet tot de koplopers.  
 

5.5 BRONNEN EN VERWIJZINGEN 
 

Baquiast, J.P. (2000). One-Stop-Government in France. In: Hagen, M. &  H. Kubicek 
(Eds.) One-Stop-Government in Europe. Results of 11 national surveys (223-244). 
University of Bremen.  
 
Carcenac, T. (2001), Pour une administration électronique citoyenne : méthodes et 
moyens. Rapport aan de Eerste Minister. [Online]. Beschikbaar: 
http://www.internet.gouv.fr/francais/textesref/rapcarcenac/rapcarcenac.pdf. 
 
ESIS-report (2000), Public strategies for the information society in the member 
states of the European union. [Online]. Beschikbaar: http://www.eu-
esis.org/Promotion/homeprom.htm. 
 
Office of the e-Envoy (2001), e-Government. Benchmarking Electronic Service 
Delivery. Rapport van de Office of the e-Envoy. [Online]. Beschikbaar: 
http://www.e-envoy.gov.uk/oee/oee.nsf/sections/reports-benchmarkingV2/$file/intl-
rep.pdf 
 



Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – bestuurlijke organisatie Vlaanderen 

Spoor eGovernment  130

Programme d’Action Gouvernemental pour la Société de l’ Information. 1998. 
[Online]. Beschikbaar: www.internet.gouv.fr/francais/textesref/pagsi.htm. 
 
Hutchison, S. & S. Minton. Index of profiles : France. [Online]. Beschikbaar: 
http://www.cid.harvard.edu/cr/profiles/France.pdf 
 
Lorentz, M. F. (1998), Commerce électronique: Une nouvelle donne pour les 
consommateurs, les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics. Ministerie voor 
Economie, Financiën en Industrie.  
 
Matthews, W. (2002), Nations wary of e-democracy. [Online]. Beschikbaar: 
www.fcw.com/fcw/articles/2002/0415/web-gov-04-17-02.asp. 
 
Partie socialiste (2002), Administration électronique : action gouvernementale. 
[Online]. Beschikbaar : www. parti-socialiste.fr/tic/qr_admin-action.php. 
 
Service de l’Information du Gouvernement (2001), Four years of government 
measures tot promote the information society. [Online]. Beschikbaar: www.service-
public.fr.  
 
Société de l’information (1999), France in the information society. Nieuwsbrief van 
de Franse overheid. Speciale editie. [Online]. Beschikbaar: 
www.internet.gouv.fr/france/textesref/letter.htm 
 
Société de l’information (1999), La France dans la société de l’information. 
[Online]. www.internet.gouv.fr/francais/textesref/fsi99/fsi3a.htm.  
 
Société de l’information (2001), France in the information society. Key Dates of the 
Government Program. [Online]. Beschikbaar: 
www.internet.gouv.fr/english/sommaire.html. 
 
Taylor Nelson Soffres (2001), Benchmarking result study. Presentatie.  
 
Truche, Faugere & Flichy (2002), Livre blanc sur la protection des données 
personnelles dan le cadre du développement l’administration électronique.  
 
Présentation par le premier ministre du plan RE/SO 2007. 12 november 2002. 
[Online]. Beschikbaar: www.internet.gouv.fr/francais/textesref/RESO2007.htm.  
 
www.eregering.be 
 
http://www.maire-info.com/articles/article.asp?param=2792 
 
 
 
 
 



Hoofdstuk 6: Ierland 

Davy Janssen 131

HOOFDSTUK 6  
 

IERLAND 
 

Davy JANSSEN 
 

6.1 KENMERKEN 
 

6.1.1 Staatsvorm en bestuur 
 

Sinds 1949 is Ierland een parlementaire democratische republiek met een 
rechtstreeks verkozen president die, als ‘hoeder van de grondwet’, maximaal twee 
termijnen van zeven jaar in functie kan blijven (OECD, 1992). Het hoofd van de 
regering is echter de Eerste Minister of Taoiseach45, momenteel Berty Ahern, die een 
centrale rol in het beleid speelt. Het parlement bestaat uit de senaat en het huis van 
afgevaardigden en het is deze laatste die de eerste minister benoemt. Die stelt op zijn 
beurt zelf zijn regering samen maar behoeft hier wel de goedkeuring van zijn 
nominaties door het huis van afgevaardigden. De kern van de besluitvorming in de 
regering is het cabinet, de ministerraad, dat bestaat uit de eerste minister en vijftien 
cabinet ministers46 die elk één of meerdere departementen krijgen toegewezen. De 
ministerraad beslist collegiaal en is ook collectief verantwoordelijk voor het beleid 
ten aanzien van het parlement. Het parlement heeft in theorie de controle over de 
wetgevende bevoegdheden, maar in de praktijk worden de meeste voorstellen tot 
wetgeving door de regering ingediend. Er zijn ook nog de zogenaamde junior 
ministers die niet tot het cabinet behoren maar waarnaar specifieke, welomschreven 
bevoegdheden gedelegeerd worden. 
 
De centrale administratie bestaat uit overheidsdepartementen waarbinnen vooral 
gewone civil servants werken maar ook een deel door de bevoegde minister 
benoemde politieke adviseurs (OECD, 1992). Ze worden aangestuurd door een 
cabinet minister die meestal geassisteerd wordt door een junior minister. Twee 
departementen kunnen als primes inter pares beschouwd worden. Het Department of 
An Taoiseach (DaT) verleent enerzijds algemene bijstand en advies aan de eerste 
minister en voorziet anderzijds het secretariaat van de voltallige regering. Het 
coördineert de wetsvoorstellen die door de verschillende overheidsdepartementen 
worden ingediend en presenteert ze aan het parlement. Het Department of Finance 
(DoF) zorgt voor de coördinatie van het overheidspersoneel, de overheidsmiddelen 
en IT-uitgaven. Het heeft algemene bevoegdheid voor de overheidsuitgaven en 
onderhandelt bilateraal met de departementen over hun budgetten die het daarna 
verder opvolgt. Hoewel het departement een prominente plaats inneemt binnen de 
verschillende departementen kan het zijn beslissingen niet opdringen en kan het 
enkel door steun en overreding trachten invloed uit te oefenen. In de praktijk 
beschikken de overige departementen immers over een ruime autonomie. Binnen het 
DoF zorgt de Central Information Technology Service voor assistentie in verband 
                                                           
45 In de Ierse politieke terminologie gebruikt men meestal nog het Ierse woord voor eerste minister, 
Taoiseach, en in plaats van het ‘Department of the Prime Minister’ spreekt men er van het 
Department of An Taoiseach. 
46 Hoewel het er effectief meestal vijftien zijn geldt er eigenlijk een maximum van vijftien en een 
minimum van zeven.  
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met de departementale strategische IT-planning en levert het ook verschillende 
gemeenschappelijke IT-systemen aan. Het Department of An Taoiseach en het 
Department of Finance sturen samen ook de verschillende hervormingsinitiatieven 
binnen de openbare sector aan. 
 
Het subnationale bestuursniveau kent drie geledingen: het regionale niveau, het 
county/city niveau en het sub-county niveau (OECD, 1999). Het regionale 
beleidsniveau is een vrij recente ontwikkeling in Ierland. In 1994 zijn er acht 
regional authorities opgericht om de bovenlokale samenwerking te bevorderen. Het 
primaire subnationale beleidsniveau is dat van de cities en counties. De 29 county 
councils en 5 cities zijn de belangrijkste lokale dienstverleners in Ierland. Naast de 
dienstverlenende activiteiten die binnen hun bevoegdheden vallen, fungeren ze ook 
als een doorgeefluik van dienstverlening van de centrale overheid. Ze werken niet 
enkel in het kader van de regional authorities samen, maar ook op ad hoc basis rond 
specifieke projecten. De typische bevoegdheden van de counties en cities zijn te 
vatten in een achttal thema’s (zie tabel). Het toezichthoudende departement van de 
lokale autoriteiten is het Department for the Environment, dat via een financiële 
hefboom en het monitoren van specifieke projecten voor de nodige coördinatie kan 
zorgen. De laatste subnationale bestuurslaag is die van het sub-county niveau dat 
bestaat uit 80 town authorities die vooral voor de representatie van de eigen 
gemeenschap op hoger niveau zorgen en een aantal lokale dienstverleningstaken 
voor hun rekening nemen. 
 

1. woonbeleid 
2. openbare werken 
3. watervoorziening en riolering 
4. economische ontwikkeling 
5. milieu 
6. recreatie 
7. landbouw, onderwijs, gezondheid en welzijn 
8. overige 

Tabel 10 Dienstverlening op het County/City niveau 
 
Recente hervormingen hebben geleid tot een vermindering van de centrale 
overheidscontrole op beslissingen van de lokale besturen, waardoor ze nu op vele 
vlakken over een bredere beoordelingsruimte beschikken. Ook heeft men het Ultra 
Vires principe afgezwakt, dat voor elke beslissing van een lokaal bestuur een 
expliciete wettelijke grondslag eiste. Hiermee tracht men meer discretionaire ruimte 
mogelijk te maken voor een beleid dat de eigen gemeenschap ten goede komt. 
 

6.1.2 Beleid en organisatie 
 

Zoals in de meeste West-Europese landen zijn er ook in Ierland de afgelopen 
decennia verschillende aanzetten tot een hervorming van het openbaar bestuur 
geweest. Begin jaren 1970 werd een eerste vernieuwingsprogramma doorgevoerd 
waarbij er een specifiek Department of Public Service opgericht werd (Murray, 
2001). De economisch minder rooskleurige toestand in Ierland vanaf midden jaren 
1980 zorgde voor het verdwijnen van public service reform op de politieke agenda 
waardoor het programma eind jaren 80 een stille dood stierf. Het Department of 
Finance nam de bevoegdheden voor de civil service opnieuw over en richtte zich 
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vooral op kostenbesparende maatregelen. Het zou nog tot 1994 duren vooraleer een 
nieuwe hervormingsagenda, die van het Strategic Management Initiative, ingang 
vond. Vanaf midden jaren 1990 hingen er overal in Europa bestuurshervormingen in 
de lucht en het was op deze golf van veranderingen dat ook Ierland meevoer. De 
Ierse overheid bestudeerde de hervormingen, bijvoorbeeld in Australië en Nieuw 
Zeeland, en ook in OESO verband werd ze geconfronteerd met 
veranderingstendensen, vaak geïnspireerd door het New Public Management. Naast 
de lessen getrokken uit deze internationale oefening ging er een invloed uit van de 
veranderende houding ten opzichte van management praktijken in de private sector, 
waarvoor men ook in de overheid meer en meer ontvankelijk werd. 
 
Het Strategic Management Initiatief (SMI), aangestuurd door het Department of 
Finance en het Department of An Taoiseach, had initieel een drietal doelstellingen 
(Murray, 2001). Ten eerste, het streven naar excellente dienstverlening voor 
‘klanten’, waarmee naast burgers ook expliciet andere overheidsorganisaties bedoeld 
werden. Ten tweede, het stimuleren van een civil service die een essentiële bijdrage 
levert aan de economische ontwikkeling van Ierland. Ten derde, het effectief en 
efficiënt inzetten van de beschikbare middelen.  De centrale visie achter het SMI, 
zoals bij alle hedendaagse overheidshervormingen, is een verschuiving van focus 
van inputs naar outputs en outcomes. De Outputs zijn ook snel gerealiseerd omdat 
van bij de aanvang van het SMI er onmiddellijk wettelijke bepalingen ingevoerd 
werden waardoor departementen aan nieuwe formele verplichtingen dienden te 
voldoen zoals het opstellen van strategy statements, business plans, quality plans, 
etc. Voor het verdere verloop van het programma zijn vooral de strategy documents 
van belang. Voor de eerste keer werden de centrale overheidsdepartementen nu 
immers verplicht om hun strategieën en doelstellingen op een gedetailleerde manier 
uiteen te zetten. Deze documenten vormden dan ook de voornaamste input van de 
Co-ordinating Group of Secretaries General, een groep topambtenaren die de 
prioriteiten voor de hervormingen diende te bepalen. In 1996 leverden ze een rapport 
af, Delivering Better Government (DBG), waarin ze de generische 
bestuursproblemen –die een cross-departmentale aanpak vereisen– aanpakken. 
Onderstaande tabel schetst enkele van de meest opvallende resultaten van het 
opvolgen van de adviezen van deze Co-ordinating Group (OECD, 1999). 
 

1. De Statements of Strategy 
2. De invoering van meerjarenbudgetten vanaf 1996 
3. De Freedom of Information Act in 1997 
4. De Public Service Management Act in 1997 die de nieuwe management 

praktijken formeel in het openbaar bestuur introduceerde 
5. De introductie van een Performance Management systeem 
6. Het Quality Customer Service Initiative in 1997 dat elke overheidsorganisatie 

verplichtte om Service Standards op te stellen 
7. Een Change Management Fund om de implementatie van de 

veranderingsprocessen te ondersteunen. 
Tabel 11 Resultaten van Delivering Better Government 

 
Het evoluerende SMI/DBG programma richtte zich hierna op drie centrale thema’s 
die ruimer werden ingevuld dan de initiële SMI-objectieven. Een eerste doelstelling 
is het leveren van kwaliteitsvolle -value for money- diensten, gestoeld op een 
efficiënt management dat continue prestatieverbeteringen nastreeft. Een tweede 
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doelstelling richt zich op het formuleren van kwalitatief beleidsadvies door 
overheidsorganisaties en op een meer geïntegreerde aanpak van 
departementsoverschrijdende beleidsproblemen. Een laatste doelstelling is die van 
het decentraliseren van bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor het bereiken 
van outputs en resultaten (Murray, 2001). 
 
Het is interessant na te gaan hoe het SMI/DBG initiatief tot stand is gekomen. Bij 
eerdere pogingen tot top-down hervormingsinitiatieven was het de Ierse overheid 
duidelijk geworden dat een draagvlak voor verandering binnen de administratie een 
conditio sine qua non was voor een geslaagde veranderingsoperatie. Het SMI is 
evenzeer een top-down proces met het belangrijke verschil dat ‘top’ hier niet slaat op 
de politieke maar op de administratieve top. De hervorming werd ingezet door hoge 
ambtenaren waardoor er netwerken en discussiefora ontstonden waarbinnen het 
project tot stand kwam. Binnen de Co-ordinating Group of Secretaries General 
werden de initiatieven ontwikkeld in interdepartementale werkgroepen met 
betrokkenheid van ambtenaren op alle niveaus. In die zin is het SMI een top-down 
affirmatie van wat er reeds op verschillende plaatsen binnen de administratie aan het 
gebeuren was (Murray, 2001). Deze ruime betrokkenheid van ambtenaren bij de 
hervormingen van de organisatie waar ze deel van uitmaken vinden we ook terug bij 
het eGovernment beleid. Zo was het bijvoorbeeld een ambtenaar die de introductie 
van breedband in Ierland op de politieke agenda heeft gezet en zijn de meeste 
eGovernment projecten, zoals dat van de Public Services Broker, vanuit de 
administratie zelf voorgesteld en ontwikkeld. 
 

6.2 IDEOLOGIE EN BELEID MET BETREKKING TOT ICT EN OVERHEID 
 

6.2.1 Overheidsinitiatieven 
 

Actoren 
 
Het overheidsbeleid voor de informatiemaatschappij en het eGovernment beleid 
meer in het bijzonder worden in Ierland op centraal niveau vooral uitgewerkt door 
het Department of An Taoiseach (DaT) en het Department of Finance (DoF). Binnen 
deze departementen zijn het twee organisaties, respectievelijk de Information Society 
Policy Unit (ISPU) binnen het DaT en het Centre for Management and 
Organisational Development (CMOD) binnen het DoF die het eGovernment beleid 
voor hun rekening nemen en samen het ePublic Services model, de globale 
eGovernment filosofie, ontwikkeld hebben. ISPU houdt zich vooral bezig met de 
meer ‘zachte’ kanten zoals de visieontwikkeling en het CMOD houdt zich vanuit zijn 
moederdepartement financiën meer bezig met de ‘harde’ technische en financiële 
aspecten. Beide organisaties zijn de hoeders van het Information Society Fund (ISF), 
een belangrijke financiële hefboom om eGovernment projecten doorheen de 
overheid te stimuleren47. 
 
Een derde uiterst belangrijk departement is het Department of Social Community and 
Family Affairs (DSCFA), voorheen simpelweg Department of Social Welfare. Dit 
departement is vooral belangrijk omdat hier de back-office integratie –cruciaal voor 
een geslaagd eGovernment– van start is gegaan. Zulke integratie, het delen van 

                                                           
47 Het ISF spendeerde zo’n 200 miljoen Euro aan Information Society initiatieven in de afgelopen drie 
jaar. 
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informatie en het standaardiseren van definities en standaarden tussen verschillende 
overheidsdepartementen, kan globaal gezien op twee manieren tot stand komen. Ze 
kan centraal opgelegd worden of ze kan meer geleidelijk ontstaan doordat een 
bepaalde actor het voortouw neemt in het betrekken van andere actoren bij de eigen 
integratiepogingen. Het is op deze tweede manier dat integratie in de Ierse overheid 
ingang vond en het is ook niet zo verwonderlijk dat een departement van sociale 
zekerheid er de spil van was. Het nu zelfstandige Reach agency, dat voor coördinatie 
in de eGovernment inspanningen tussen de departementen moet zorgen en waarop in 
dit rapport nog uitgebreid zal worden ingegaan, is dan ook ontstaan uit dat deel van 
het DSCFA dat zich met de integratie van andere departementen bezighield 
(Bannister, 2002). 
 
De globale visie van de Ierse overheid op het informatietijdperk wordt uiteengezet in 
opeenvolgende actieplannen. In 1999 verscheen het eerste Action Plan waarin een 
strategie voor geïntegreerde eDienstverlening werd uiteengezet en in 2002 werd een 
tweede plan vrijgegeven onder de naam New Connections. De focus op kwaliteit van 
de dienstverlening werd verdergezet, de visie op de back-office scherper gesteld, en 
er werd een politieke verbintenis aangegaan zoals dit ook in het Verenigd Koninkrijk 
gebeurde: alle diensten waarvoor het mogelijk is, dienen via een uniek 
toegangskanaal elektronisch aangeboden te worden tegen 2005 (Hughes, 2002).  
 
De politieke opvolging en coördinatie van het tweede actieplan gebeurt in het DaT, 
en meer bepaald in de reeds vermelde Information Society Policy Unit. De ruime 
visie van het New Connections Plan vindt zijn neerslag in de taken van ISPU, dat 
zich ook met de eSociety bezighoudt: naast aandacht voor het eGovernment 
programma en vooral de geïntegreerde klantgerichte dienstverlening, zijn andere 
opdrachten van de Unit het stimuleren van eCommerce in de private sector en het 
bestrijden van sociale uitsluiting in de informatiesamenleving. Afgezien van deze 
sturing vanuit het DaT is er nog een tweede politiek verantwoordelijke aangesteld, 
namelijk de Minister for the Information Society, momenteel Mary Hanafin. 
Bovendien zijn er de zogenaamde Information Society Structures (ISS) opgericht 
waardoor alle centrale departementen op een intensieve manier bij het Information 
Society programma betrokken worden. Op politiek niveau bestaat dit uit het Cabinet 
Committee on the Information Society met de ministers van de tien meest relevante 
departementen, voorgezeten door de Taoiseach. Dit comité en zijn ambtelijke 
tegenhanger, de eStrategy group of Secretaries General, is verantwoordelijk voor de 
vooruitgang op de zeven criteria van het tweede actieplan (zie tabel), waarover de 
ministers rapporteren in kwartaalrapporten. In de ambtelijke poot van de ISS zijn 
niet alleen de secretarissen-generaal vertegenwoordigd maar ook andere senior 
officials die voor de promotie en monitoring van eGovernment projecten in hun 
departementen zorgen. Zij vormen de eGovernment Implementation Group. Als 
laatste poot van het ISS is er de Information Society Commission, een adviesorgaan 
met vertegenwoordigers van de bedrijfswereld, de sociale partners en de overheid 
zelf. 
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1. telecommunicatie infrastructuur 
2. wettelijk en regelgevend kader 
3. eGovernment 
4. eBusiness 
5. onderzoek en ontwikkeling 
6. levenslang leren 
7. eInclusie 

Tabel 12 De zeven criteria van het New Connections Action Plan 
 
Sturing 
 
De overheidsbeslissing van mei 2000, waarbij het ePublic Services Model werd 
geïntroduceerd, verplichtte de departementen en agentschappen om eStrategy 
documents op te stellen. Alle departementen hebben die oefening gemaakt en 
beschikken nu over een dienstencatalogus met alle diensten die elektronisch 
beschikbaar moeten worden en met een tijdsschema voor de implementatie van deze 
digitaliseringsoefening (ICA, 2001). De overheid heeft verder een applicatie op haar 
intranet uitgebouwd om de agentschappen en departementen toe te laten de 
vooruitgang op de criteria van het actieplan af te meten. Het is een 
rapporteringsinstrument dat ambtenaren toelaat om kort op de bal te spelen bij het 
monitoren van de mate waarin aan de criteria is voldaan waardoor er op elk moment 
een duidelijk overzicht van de vooruitgang is. Het faciliteert ook het opstellen van de 
bovenvermelde  kwartaalrapporten.  
 
Hoewel er dus momenteel een duidelijke politieke en ambtelijke centrale 
coördinatiestructuur is opgezet, wordt algemeen aanvaard dat de meest succesvolle 
eGovernment applicaties decentraal ontwikkeld zijn en dat er reeds lange tijd 
voldoende flexibiliteit en ruimte binnen overheidsorganisaties bestaat om op een 
creatieve en experimentele manier met ICT om te gaan. Dit blijkt ook uit de manier 
waarop de Public Service Broker, het sluitstuk van de dienstverlening waarop later 
nog uitgebreid wordt ingegaan, ontstaan is door de inzet van het personeel van het 
socialezekerheidsdepartement. Deze aanpak, waarbij het eigenaarschap van de civil 
servants voor de eGovernment projecten wordt gestimuleerd, is toch wel 
uitzonderlijk te noemen. In het verleden hebben ambtenaren uit allerlei 
departementen afzonderlijk van elkaar vrij kleinschalige ICT-projecten ontwikkeld 
die nuttig waren voor het faciliteren van hun dagelijkse taken. Het voordeel van deze 
ontwikkeling is dat Ierland veel minder de grootschalige IT-mislukkingen gekend 
heeft zoals dit in het Verenigd Koninkrijk het geval was. Het nadeel is natuurlijk dat 
er momenteel veel meer geïntegreerd moet worden.  
 
Een belangrijke financiële hefboom om de innovatie op decentraal niveau te 
stimuleren is het Information Society Fund48. Dit fonds werd opgericht in 1999 en 
had eind 2001 reeds 109 miljoen Euro uitgegeven aan een 150-tal projecten. De 
bestaansreden van het fonds is de brede ondersteuning van de actieplannen voor de 
informatiemaatschappij. Individuen, of groepen individuen, binnen of buiten 
departementen, kunnen voorstellen ter beoordeling aan het evaluatieteam van het 
fonds voorleggen. Deze mogelijkheid faciliteert het ‘eigenaarschap’ van projecten en 
stimuleert ook de creativiteit van de ambtenaren. Dit wordt nog duidelijker wanneer 
                                                           
48 http://www.taoiseach.gov.ie/policy_areas/information/info_society.asp?lang=ENG&loc=50 
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men kijkt naar het soort projecten dat gesponsord wordt. Het gaat hierbij niet om 
dagdagelijkse IT-projecten die de operationele werking van de departementen 
ondersteunen en ook niet om het ontwikkelen van  websites, maar eerder om 
innovatieve projecten die de Information Society doelstellingen van Ierland helpen 
realiseren. Projecten waarin meerdere departementen meedoen krijgen speciale 
aandacht en moeten ook door die departementen samen voorgelegd worden. 
 
Bijzondere overheidsinitiatieven 
 
De meest zichtbare realisaties van het Ierse eGovernment zijn front-office applicaties 
voor burgers en bedrijven die onder 3.1.1. besproken zullen worden. Het is echter 
interessant op te merken dat de overheid eGovernment ook voor ander doeleinden 
dan de voor de hand liggende eServices wil gebruiken. Twee projecten vallen op, 
namelijk het eProcurement project en het eCabinet project. 
 
Het lijkt een verstandige keuze van overheden om in een eGovernment programma 
ook een eProcurement poot op te nemen. Het gaat dan over het inzetten van ICT bij 
overheidsaankopen. Het is een typische eCommerce aanpak die voor de nodige 
kostenbesparingen kan zorgen. eProcurement is geen revolutionaire activiteit die de 
verhouding tussen overheid en burgers zal veranderen maar het getuigt wel van 
gezond verstand om kostenbesparingen te zoeken daar waar ze het makkelijkst 
realiseerbaar zijn. Vanuit de IT-sector valt ook vaak te horen dat de quick wins bij de 
overheid te rapen vallen bij het automatiseren van arbeidsintensieve routineklussen 
waarbij ambtenaren ontlast kunnen worden én bij het inzetten van ICT voor 
overheidsaankopen. Op die manier kan men de overheidsvraag bundelen waardoor er 
schaalvoordelen bereikt worden en de transactiekosten bij het zoeken naar een 
leverancier verminderen. De Ierse overheid heeft dit dan ook begrepen en betrekt 
zowel de centrale departementen als de lokale besturen bij de eProcurement 
inspanningen. Op een officiële procurement site49, zijn alle overheidsaanbestedingen 
zichtbaar en doorzoekbaar met een intelligente zoekmachine. Ambtenaren kunnen 
online aanbestedingen van hun organisatie indienen en bedrijven kunnen de nodige 
informatie vinden, downloaden en de normale aanbestedingsprocedure volgen. 
Momenteel is er nog geen mogelijkheid voor bedrijven om de offertes ook online in 
te dienen, en vragen de EU regels nog om een parallelle papierstroom. Toch probeert 
men de mogelijkheid te verkennen om de volledige procedure te digitaliseren en 
denkt men eraan om binnen de twee jaar de aanbestedingsadvertenties in de papieren 
media stop te zetten of er enkel korte verwijzers naar de website van te maken. 
 
Een tweede project dat een bijzondere plaats inneemt in het Ierse eGovernment is het 
eCabinet project. Het is innovatief te noemen omdat het ICT eens niet aanwendt voor 
dienstverleningsobjectieven maar het integendeel inschakelt in het politieke 
besluitvormingsmechanisme. Het bestaande proces om de ministerraden voor te 
bereiden is een volledig op papier gebaseerd proces waarbij elke minister gemiddeld 
zo’n 4,5 kilo’s papier meezeult naar de vergaderingen van de ministerraad. Nadat het 
idee van een eCabinet in  april 2000 werd goedgekeurd door de regering, werd aan 
de consultants van PricewaterhouseCoopers gevraagd om de eerste fase van het 
project uit te werken. Er werd gevraagd om onderzoek te doen naar de technologieën 
die nodig zijn om de elektronische verspreiding en het beheer van documenten op de 
ministerraad mogelijk te maken, om de ministerraden zelf te ondersteunen en om 
                                                           
49 www.e-tenders.gov.ie 
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ministers de kans te geven complexe zaken helder voor te stellen en te presenteren. 
Heel het proces wordt gedigitaliseerd, van het voorbereiden van de ministerraad tot 
het afhandelen van de gemaakte beslissingen. In de voorbereidingsfase is de 
gebruikte technologie een zogenaamde ‘authoring tool’ waarmee de memoranda die 
de agenda van de ministerraad uitmaken op een gestructureerde manier opgesteld 
kunnen worden. Vanuit de verschillende overheidsdepartementen kunnen de 
memoranda dan op een veilige manier naar het Cabinet Secretariat gestuurd worden. 
Wanneer het secretariaat een memorandum goedkeurt als agendapunt voor de 
ministerraad kan dit onmiddellijk in alle departementen op de schermen afgelezen 
worden. Op die manier komt de agenda evolutief tot stand, en het is vooral hier dat 
de voordelen van het systeem gelegen zijn: in het stroomlijnen van het anders soms 
onduidelijke proces van de agendasetting op de ministerraad. Bovendien kunnen de 
departementen hun minister beter voorbereiden voor de raad omdat ze onmiddellijk 
over de goedgekeurde agendapunten beschikken. In de ministerraad zelf dan, 
beschikt elke minister over een touch screen terminal waarmee hij de agendapunten 
ter discussie kan volgen. De minister kan zijn scherm personaliseren, en kan per 
agendapunt alle informatie opvragen tijdens de vergadering. Er kan met de terminals 
ook geë-maild worden en de ministers kunnen er ook presentaties mee geven. Ook 
het hele post-ministerraad programma, zoals het communiceren van de gemaakte 
beslissingen, zal op een elektronische manier verder afgehandeld worden. Althans, 
dat is de bedoeling, want het project bevindt zich momenteel nog in de 
implementatiefase. In 2003 wordt het concept getest in een pilootomgeving. Het is 
belangrijk op te merken dat in de conceptfase een stakeholder analyse heeft 
plaatsgevonden waarbij zowel de ministers als de voorbereidende ambtenaren ten 
gronde betrokken werden bij het ontwerpen van het concept. De verantwoordelijke 
voor het project spreekt dan ook van een grote veranderingsbereidheid bij de beide 
partijen die blijkbaar elk hun voordelen zien in de digitalisering van het bestaande 
proces. 
 

6.2.2 Rol van de private sector 
 

Ierland heeft een ware economische transformatie ondergaan de afgelopen dertig 
jaar. Een belangrijke stimulans voor de Ierse economie zijn de Europese 
investeringen bij de toetreding tot de EU in 1973 geweest. Het land heeft echter ook 
zelf een actieve politiek gevoerd om van een dominant agrarische naar een 
hoogtechnologische economie over te schakelen. Dit resulteerde in een heroriëntatie 
van de economie naar het produceren van hardware en het ontwikkelen van software, 
waardoor Ierland een van de meest succesvolle groeilanden van de EU werd. Ierland 
is de tweede grootste software exporteur in Europa en Dublin is de ‘hoofdstad’ van 
de Call Centers in Europa. 
  
In het New Connections Actieplan voor de kennismaatschappij vinden we de 
aandacht van de overheid voor het zaken doen in de informatiesamenleving terug. 
eBusiness staat er centraal en wordt ondersteund door een faciliterend 
overheidsbeleid op gebied van de telecommunicatie-infrastructuur en het wettelijke 
kader voor elektronische handel. Er zijn een reeks wetten gestemd die een 
administratieve vereenvoudiging en een wettelijk kader voor het online zaken doen 
tot stand moeten brengen. Het installeren van een breedband netwerkinfrastructuur is 
een andere prioriteit. De overheid zal het uitrollen van zo’n netwerk actief 
ondersteunen en waar mogelijk vormen van Publiek-Private Samenwerking aangaan. 
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Ook in het eGovernment beleid valt de aandacht voor het bedrijfsleven op. 
Verschillende faciliterende applicaties, zoals de belastingsapplicatie ROS, werden 
prioritair voor bedrijven ontwikkeld. De overheid tracht ook actief eCommerce te 
stimuleren door haar eigen aankopen online af te handelen en door de 2001 E-
business Act die een wettelijk kader gaf aan online transacties en digitale 
handtekeningen. Bedrijven worden, ook financieel, ondersteund via verschillende 
overheidsprogramma’s om ze online te krijgen. Het resultaat hiervan is dat meer dan 
de helft van de Ierse bedrijven momenteel websites hebben en dat ongeveer de helft 
hun aankopen online doen. 
 
In deze achterliggende rationaliteit van het ondersteunen van de economie 
onderscheidt het Ierse eGovernment programma zich dan ook van dat van de meeste 
andere landen. Daar valt meestal te horen dat de uiteindelijke finaliteit van het 
eGovernment te vinden is in een zekere tevredenheid van burgers/klanten die van 
hun overheid een goede dienstverlening krijgen aangeboden. In Ierland gaat men dus 
een stapje verder: ‘Not only does eGovernment contribute to the efficienty of our 
public services but it can also contribute to the competitiveness of our economy’ 
(Hanafin, 2002a). Waar de ambities in andere landen inderdaad vaak beperkt blijven 
tot het aanbieden van een goede dienstverlening, wordt ook dit in Ierland breder 
gekaderd in een kennismaatschappij van burgers die, zowel op hun werk als in hun 
contacten met de overheid, enthousiast gebruik maken van nieuwe technologieën. 
 
Ierland mikt expliciet op het aantrekken van internationale IT-investeringen en werkt 
daarom aan een kennisbasis onder zijn burgers waaruit bedrijven die er investeren 
hun kennismedewerkers kunnen putten. Hiervoor worden er via het National 
Development Program investeringen gedaan in opleiding, onderzoek en 
ontwikkeling. Hooggeschoolde werknemers moeten van Ierland een aantrekkelijk 
investeringsland maken. Die aantrekkelijkheid tracht de overheid ook via een andere 
weg te bereiken. Het zou graag zien dat Ierse burgers enthousiaste gebruikers en 
afnemers van nieuwe technologieën worden. Ook dat tracht men via het 
eGovernment programma te realiseren: een superieure online dienstverlening kan het 
enthousiasme voor en de vraag naar IT stimuleren. In de woorden van de Minister 
for the Information Society: ‘Every motor tax form, passport, grant aplication that 
Government provides online, makes it more attractive to be connected –and the 
greater will be the demand for modern technologies. This in turn has a politive 
knock-on effect on the private investor’ (Hanafin, 2002b) 
 
Wanneer we kijken naar de technische inbreng van de private sector bij het mee 
ontwikkelen van eGovernment applicaties in Ierland valt het vooral op dat er veel 
aan de markt wordt overgelaten qua oplossingen. Dit wil zeggen dat de overheid zich 
op verschillende vlakken een beeld vormt van wat ze zou willen, bijvoorbeeld op het 
vlak van elektronische dienstverlening of beveiliging van de online omgeving, en dat 
ze dan meestal een aanbesteding opstelt waarbij het aan de markt wordt overgelaten 
om voor de dag te komen met de technische oplossingen voor de gestelde vragen. 
Dit geldt ook voor het Reach agentschap, dat de coördinatie van de eDienstverlening 
verzorgt: ‘The REACH agency is placing much reliance on the market, in the form of 
IT supplier(s) to come up with answers to many of these questions. (…) Even the 
tender document is remarkably general in stating little more than broad principles’ 
(Bannister, 2002b). Ook bij het eCabinet project valt de afhankelijkheid van de 
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markt op. In onderling overleg met de stakeholders wordt het ‘probleem’, het 
faciliteren van de agendasetting op de ministerraad, omschreven, waarna het aan de 
markt wordt overgelaten om een oplossing hiervoor aan te dragen. 
 

6.2.3 Het wetenschappelijke en maatschappelijke debat 
 

In verschillende artikels merkt Komito op dat de vele rapporten en studies over 
eGovernment in het algemeen nogal toekomstgericht zijn en voorbij gaan aan 
maatschappelijke veranderingen die reeds gerealiseerd zijn ten gevolge van de 
informatisering van het openbaar bestuur (komito, 1997; Komito, 1999). In Ierland 
heeft hij een in dit verband interessante ontwikkeling beschreven, namelijk de 
afname van het cliëntelisme ten gevolge van de automatisering en informatisering 
van de administratie. Cliëntelisme is onlosmakelijk verbonden met de politieke 
situatie in Ierland. Die werd, tot midden jaren 1980, gekenmerkt door een trage 
voorziening van overheidsdienstverlening. Politici werden dan ook gepercipieerd als 
het ideale aanspreekpunt om een handje toe te steken bij het in aanmerking komen 
voor een of andere dienst of overheidsprogramma. Zij zorgden ervoor dat procedures 
versneld werden. De overheidsadministratie werd in het algemeen gekenmerkt door 
een gebrek aan automatisering, wat tot gevolg had dat burgers zich niet rechtstreeks 
tot ambtenaren konden richten. Die moesten immers te veel inspanningen doen om 
aan individuele vragen tegemoet te komen. Politici waren echter wel in staat om 
informatie van de administratie te verkrijgen en ze waren bovendien zowat de enigen 
die kennis hadden van de bureaucratische procedures waardoor ze een de facto 
monopolie hadden op de toegang tot informatie en dienstverlening. Dit leidde tot een 
situatie waarin burgers overheidsdienstverlening niet als een recht van de overheid, 
maar als een voorrecht van een invloedrijk politicus interpreteerden. In ruil hiervoor 
kon electorale steun geboden worden. 
 
Vanaf de jaren 1960 werden overheden internationaal geconfronteerd met een 
uitbreiding van hun takenpakket. Er kwamen meer en meer ‘klanten’ bij, er 
ontstonden nieuwe soorten dienstverleningsprogramma’s, en de criteria om hiervoor 
in aanmerking te komen werden gecompliceerder en vroegen om meer persoonlijke 
informatie. Dit had zijn gevolgen voor de administratieve praktijk die midden jaren 
1980 zodanig gecompliceerd werd dat een grootscheeps automatisatieprogramma 
werd ingevoerd, enkel om het vele werk aan te kunnen en dus de status quo te 
behouden. Deze automatiseringsoperatie bracht echter wel degelijk andere, 
onbedoelde, gevolgen met zich mee. Nu de administratie geautomatiseerd was, kon 
de dienstverlening vanzelfsprekend sneller afgehandeld worden waardoor de ‘markt’ 
voor politieke dienstverlening een stuk minder aantrekkelijk werd. Politici verloren 
ook hun monopolie op toegang tot informatie over de politieke besluitvorming. De 
introductie van nieuwe informatietechnologieën had immers het debat over privacy 
aangewakkerd met de Freedom of Information wetgeving tot gevolg. Informatie over 
besluitvorming werd transparanter waardoor politici er in een individuele zaak 
minder draai aan konden geven. De automatisering leidde er tevens toe dat de burger 
zich nu rechtstreeks tot de ambtenaar kon richten met vragen over de vooruitgang in 
zijn dossier. Die ambtenaar kan nu met weinig inspanningen die informatie leveren 
en hoeft hiervoor niet meer eerst onder druk gezet te worden door een politicus. De 
politicus is ook niet de enige ‘broker’ meer. Automatisering en informatisering 
hebben in Ierland geleid tot het ontstaan van een netwerk van community information 
centers, fysieke one-stop-shops waar elk personeelslid een volwaardig ‘broker’ is die 
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de burger bijstaat en voor hem op zoek gaat naar de juiste dienstverlening. Zo is deze 
van oudsher voor politici gereserveerde mediatiefunctie geïnstitutionaliseerd en 
onderdeel van de overheidsdienstverlening geworden zonder dat hier een specifieke 
electorale steun tegenover staat. 
 
Wat vooral geapprecieerd werd aan het cliëntelisme is zijn menselijk gelaat. Politici 
waren het beste in staat om de noden van een burger bureaucratisch te vertalen en te 
zoeken naar een aangepast soort dienstverlening. Verder draaide het politieke leven 
om vertrouwen, waarbij de ambtenaar veelal als boeman en de politicus als 
vertrouwenspersoon werd gepercipieerd. In de eGovernment inspanningen van de 
Ierse overheid is deze menselijke aanpak nog steeds terug te vinden. Er wordt niet 
exclusief naar applicaties met ‘directe toegang’ gestreefd. Het idee van mediatie 
blijft belangrijk en is terug te vinden in de naam van de belangrijkste eGovernment 
applicatie: de Public Services Broker. Het is net de rol van ‘broker’ die politici 
steeds gespeeld hebben die hier terugkomt om het vertrouwen in deze applicatie te 
ondersteunen. De menselijke aanpak blijkt verder nog in het grote belang van IT-
ondersteuning van call centers en de Community Information Centers, de Ierse one-
stop-shops. 
 
In zijn artikel Towards an ethical framework for eGovernment, gaat Frank Bannister 
in op een nog onderbelicht aspect van het eGovernment, namelijk de noodzaak van 
een deontologische code voor ambtenaren en organisaties in een eGovernment 
context (Bannister, 2001). Het potentieel van de staat om op grote schaal zijn burgers 
te controleren is immers nog nooit groter geweest dan vandaag de dag, en indien 
men de verworvenheden van de vrije liberale staat wil vrijwaren in het ICT-tijdperk, 
zullen ook zaken als het recht op privacy, toegang tot informatie en de noodzaak tot 
het verzekeren van sociale inclusie en gelijkheid van behandeling aan de 
maatschappelijke realiteit aangepast moeten worden. Wanneer Bannister inzoomt op 
de impact van ICT op waarden stelt hij vast dat de aanwezigheid van ICT het 
waarschijnlijker maakt dat bepaalde waarden belangrijk zullen worden. De nieuwe 
mogelijkheden van ICT, die het overheidsbeleid in de informatiemaatschappij 
kwalitatief anders maken dan voorheen, concentreren zich op vier domeinen: schaal, 
reikwijdte, integratie, en snelheid. Immers, met de toegenomen mogelijkheden tot 
dataopslag wordt de schaal van het beleid exponentieel vergroot, evenals de 
reikwijdte ervan. De overheid kan nu immers op een meer indringende manier 
ingrijpen in het leven van burgers. De nieuwe technologieën bieden tevens nieuwe 
mogelijkheden tot integratie van informatie waardoor burgers transparanter worden 
voor de overheid. Ten slotte is ook de grotere snelheid van nieuwe ICT van belang, 
waardoor de overheid sneller op veranderende omstandigheden kan inspelen. Deze 
kwalitatieve veranderingen in het moderne overheidsbeleid maken het ontstaan van 
bepaalde gevaren of bedreigingen meer waarschijnlijk. 
 
De vrees voor inbreuken op de privacy van de burger is de meest gehoorde 
aanklacht. Hoewel de privacywetgeving in de meeste landen niet toelaat dat de 
overheid gegevens verzamelt en koppelt zonder de toestemming van de burger, en 
eveneens verbiedt dat overheden de informatie gebruiken voor andere redenen 
waarvoor ze die verzameld heeft, vallen deze restricties in de praktijk moeilijk te 
controleren aangezien overheden grote hoeveelheden informatie verzamelen en 
verwerken. Gezien het idee van Big Brother tot ons collectief geheugen behoort –net 
als zovele sci-fi nachtmerries van controlerende technieken– zal dit soort algemene 
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angst voor een alleswetende overheid een te verwachten reactie op veranderingen 
naar een eGovernment zijn die onderkend moet worden. Een andere vage vrees 
betreft het opheffen van allerlei formele scheidingen die als tussenschotten in ons 
systeem ingebouwd zijn. eGovernment zou kunnen leiden tot ontwikkelingen die wel 
logisch lijken, maar waarbij vele –ook eerlijke– burgers zich ongemakkelijk zouden 
voelen. Het zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een geïntegreerde belastingsdienst 
die zelf de belastings- en sociale zekerheidsgegevens opvraagt bij werkgevers, 
banken en andere overheidsorganisaties. Hoewel dit een zeer efficiënte manier van 
werken is zouden vele burgers dit geen gewenste ontwikkeling vinden. De huidige 
‘inefficiëntie’ van de administratie wordt immers als een soort van vrijheid ervaren 
en gewaardeerd. Gelijkheid van behandeling wordt ook opnieuw actueel. Van de ene 
kant wordt het met de nieuwe technologieën makkelijker om met de overheid te 
communiceren, van de andere kant dringt het besef door dat gebruikers daarvoor wel 
moeten investeren in infrastructuur en vaardigheden. Zonder rekening te houden met 
het gelijkheidsbeginsel zal een eGovernment beleid onvermijdelijk de sociale kloof 
in de maatschappij vergroten. Wanneer er wel getracht wordt om gelijkheid van 
toegang tot informatie na te streven botst men al gauw op andere waarden die 
hiermee op gespannen voet staan. Zo zal men vanuit de gelijkheid tot toegang er niet 
voor kiezen om bepaalde soorten informatie enkel elektronisch te publiceren, hoewel 
zulks perfect te verantwoorden is vanuit waarden als efficiëntie en goed beheer van 
overheidsmiddelen.  
 
Dit alles maakt duidelijk dat een beleid van ethiek en waarden van de overheid in de 
informatiemaatschappij een verdere uitbouw van de elektronische overheid moet 
ondersteunen. Anders bestaat het gevaar dat de dynamiek van het eGovernment 
analoog wordt aan die van de globalisering. Ook in het globaliseringsdebat heeft 
men ondervonden dat van de globalisering een integrerende kracht uitgaat waardoor 
de logica van de markt vaak verder gaat dan de individuen in die markt zelf zouden 
willen. Het eGovernment, en computersystemen in het algemeen, is ook zo’n 
integrerende kracht met een zichzelf voedende dynamiek en een eigen logica. Net als 
in het globaliseringsdebat moeten er ook in het eGovernment debat ‘correcties’ 
aangebracht worden om in de toekomst niet met een ongewenst soort overheid 
geconfronteerd te worden. 
 
Die correcties kunnen heel praktisch geconcretiseerd worden in een ethisch 
raamwerk voor het gebruik van ICT in overheidsorganisaties en door 
overheidspersoneel. Bannister ziet de volgende componenten van een ethisch 
raamwerk: een charter, deontologische codes en statuten of wetten. Overheden 
kunnen in een charter de specifieke rechten van burgers in een ICT/eGovernment 
context expliciteren. Een dergelijk charter kan ook de waarden verduidelijken die 
voor ambtenaren en overheidsorganisaties dienen te gelden in het informatietijdperk. 
De mission statement van het charter kan dan verder uitgewerkt worden in statuten 
en deontologische codes. Er moet dan wel een afweging gemaakt worden in verband 
met wat er in de formele statuten geregeld zal worden en wat er onder meer 
specifieke eGovernment deontologische codes gevat kan worden. Zo zijn 
bijvoorbeeld specifieke deontologische codes denkbaar voor de persoonlijke 
waarden van ambtenaren in eGovernment organisaties maar ook voor eGovernment 
organisaties zelf, of zelfs voor burgers die in contact komen met zulke organisaties. 
Bannister vindt dat codes of handvesten goede instrumenten zijn om veranderingen 
van ethiek bij de overheid onder invloed van veranderende omstandigheden initieel 
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te vatten. Wanneer de overgang naar een informatiemaatschappij nieuwe rechten en 
plichten voor burgers schept zal dit in deze overgangsfase moeilijk onmiddellijk in 
wetgeving vatbaar zijn. Codes en charters zijn flexibele instrumenten om de 
veranderende omgeving af te tasten, en zij bieden tevens kansen om nieuwe 
waarden, wanneer ze duidelijk aan de oppervlakte komen, verder in wetgeving te 
regelen. Want uiteindelijk, zo stelt Bannister, zijn het toch wetten waarmee de burger 
zich kan wapenen tegen de staat wanneer dit nodig zou zijn.  Hij wijst er ten slotte op 
dat de algemene rechten en beroepsmogelijkheden van burgers in de 
informatiemaatschappij in de meeste landen reeds voor een deel gevat worden in de 
wetgeving rond openbaarheid van bestuur.  
 

6.3 eGOVERNMENT IN DE PRAKTIJK 
 

6.3.1 eAdministratie 
 

Front-office en één-loket 
 
Zoals in de meeste landen, wordt er ook in Ierland gestreefd naar een multi-channel 
access beleid, waarbij meerdere toegangskanalen ontwikkeld worden. Er is een 
duidelijk tweesporenbeleid voor gemedieerde en self-service kanalen (T5) waarbij 
zowel het internet voor zelfstandig gebruik als fysieke one-stop-shops en 
telefooncentrales onderwerp van beleid vormen. Zo wil men bijvoorbeeld tegen 2005 
niet alleen de ‘alles online’ belofte vervullen maar wordt er tegen die datum ook 
gemikt op een goed functionerende nationale telefooncentrale. 
 
Momenteel bestaat er in het websitebeleid een duidelijke scheiding tussen de 
informatiesite voor burgers (OASIS), de informatiesite voor bedrijven (BASIS), de 
transactionele belastingssite (ROS), en de site voor overige transacties 
(Reachservices). OASIS, de informatiesite voor burgers50, is een zeer sobere website 
zonder animaties of afbeeldingen maar met een groot, duidelijk leesbaar lettertype. 
Ze is ingedeeld volgens life-events, bevat een nieuwssectie en een ‘my oasis’ sectie, 
waar het scherm enigszins gepersonaliseerd kan worden. De site is vrij intuïtief 
opgebouwd en valt goed te navigeren. Wat ook opvalt is het duidelijke taalgebruik. 
Er is een grondige ‘vertaalslag’ gemaakt bij de ontsluiting van de 
overheidsinformatie die in een zeer verstaanbaar taalgebruik wordt weergegeven. 
OASIS bevat ook een service finder waarmee je kantoren van sociale zekerheid, 
gezondheidszorg, werkgelegenheid en zogenaamde citizen information centers in je 
buurt kan vinden. 
 
De informatiesite voor bedrijven, BASIS51, is eveneens overzichtelijk ingedeeld en 
zeer uitgebreid. In de sectie doing business online zijn vooral verwijzingen te vinden 
naar de transactionele overheidssites zoals die van het Reach agentschap, de 
belastingssite, de procurementsite en de nationale jobsite. Er is ook een indeling in 
twaalf business life events waarbij zeer veel informatie wordt aangeboden in de vorm 
van handleidingen en contactinformatie. De site bevat ook een service locator 
waarmee je, net zoals bij OASIS, de dichtstbijzijnde fysieke locaties van relevante 

                                                           
50 www.oasis.gov.ies  Het acronym OASIS staat voor ‘Online Access to Services, Information and 
Support’. 
51 www.basis.ie. Het acroniem BASIS staat voor ‘Business Access to Services, Information and 
Support’. 



Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – bestuurlijke organisatie Vlaanderen 

Spoor eGovernment  144

overheidsdiensten kan vinden. Verder is er ook een downloadbank, opnieuw 
opgebouwd volgens de business life cycle waar je brochures met richtlijnen vindt, 
evenals eenvoudig te personaliseren voorbeeldformulieren voor aanvragen 
allerhande.  
 
Voor echte transacties kan je terecht op de Revenue online site (ROS)52. De site is 
voorlopig vooral op bedrijven gericht en laat toe om bepaalde belastingen online af 
te handelen53. Klanten kunnen aangiften doen van belastingen, ze online betalen, en 
online toegang krijgen tot het persoonlijke belastingsdossier waar de details van elk 
soort belastingen zichtbaar zijn. Bovendien krijgt de klant een beveiligde 
mailaccount ter beschikking waarlangs de verdere communicatie met de 
belastingsdienst zal verlopen. Er wordt hier gekozen voor een proactieve benadering 
waarbij de klant van tevoren geattendeerd wordt wanneer er aan bepaalde 
verplichtingen voldaan dient te worden. Van groot belang voor dit soort 
interactionele sites is natuurlijk een beveiligde authentificatieprocedure. Het lijkt 
daarom interessant om even in te gaan op de registratieprocedure. Er is duidelijk 
voor gekozen om niet te wachten op een volledig uitgebouwde PKI-omgeving 
waarbinnen de identificatie aan de hand van smart cards en certificaten zou 
gebeuren, en daarom is de ROS registratieprocedure een interessant voorbeeld van 
het creatief omgaan met authentificatiemogelijkheden. De ROS site biedt trouwens 
een multimediale demo aan van deze registratieprocedure.  
 
In een eerste stap dien je je belastingsregistratienummer op te geven samen met je 
naam en telefoonnummer, waarna er een brief naar je thuisadres wordt gestuurd (dat 
heb je dus zelf niet opgegeven) met daarin het Ros Access Number (RAN). In een 
tweede stap voer je dan online je RAN nummer in, evenals opnieuw je 
belastingsregistratienummer. De twee nummers worden onderling weer vergeleken 
waarna je opnieuw een brief krijgt met daarin je ROS system password waarmee je je 
digitaal certificaat kan aanvragen. Dat doe je door in een derde stap online het 
toegestuurde systeempaswoord in te geven, alweer samen met je registratienummer 
zodat er opnieuw een check kan gebeuren. Dan moet je een gebruikersnaam en een 
paswoord ingeven voor het certificaat dat je zal krijgen. Je kan dan het certificaat 
zelf downloaden en installeren op je computer. Via je login en paswoord kan je het 
certificaat activeren waardoor je een geregistreerd gebruiker van ROS wordt en alle 
transacties kan uitvoeren. Het geheel is een vrij omslachtige procedure, zeker omdat 
je voor elk soort belasting de volledige procedure opnieuw dient te doorlopen. Toch 
is dit geen overbodige luxe om een zeker veiligheidsniveau te garanderen. Een groot 
voordeel van de ROS applicatie is dat je, eens geregistreerd, op een gemakkelijke 
manier ook de betalingsopdrachten in de applicatie kan integreren via je gewone 
bankrekening. Je dient gewoon je rekeningnummer en nog wat bankgegevens in te 
geven, samen met het type belastingen dat je wil betalen, en het geheel te 
ondertekenen met je digitaal certificaat. De overheid gaat dan na of het wel degelijk 
jouw bankrekening is en kan dan belastingen innen of terugbetalen. De ROS 
applicatie werd onderzocht door Timonen, O’Donnell en Humpheys (Timonen, 
2002). Ze komen tot de conclusie dat het succes van de applicatie het resultaat is van 
de incrementele aanpak in de uitbouw van het project. Er werd voor een strategie 
gekozen waarbij kleine dienstverleningsmodules snel na elkaar door expertteams 

                                                           
52 www.ros.ie. Het acroniem ROS staat voor ‘Revenue Online Services’. 
53 Het gaat meer specifiek om de inkomens- en bedrijfsbelastingen, de tweemaandelijkse BTW 
aangiften en de maandelijkse PAYE (pay as you earn) belasting. 
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ontwikkeld werden, waardoor het geheel overzichtelijk en werkbaar bleef en er snel 
resultaten geboekt konden worden. Er werd tevens voor een personeelsstrategie 
gekozen waarbij de helft van de ontwikkelaars van de belastingsdienst kwamen en de 
andere helft uit de private sector. Het team werkt op dezelfde locatie. Het project 
werd grotendeels gefinancierd door gelden van het Information Society Fund. 
 
Naast deze mogelijkheid om online belastingen af te handelen kunnen burgers en 
bedrijven voor andere soorten elektronische dienstverlening terecht bij de site van 
het Reach agentschap. Dit agentschap is opgericht als een interdepartementale unit 
van het Department of Social Community and Family Affairs (DSCFA). Het waren 
initieel een groep mensen uit het socialezekerheidsdepartement die bezig waren met 
back-office integratie over de departementen heen. Om het agentschap een meer 
neutrale status te geven is het nu autonomer en interdepartementaal ingevuld. Het 
heeft als doelstelling het opvolgen van de coördinatie van de centrale departementen. 
Zijn voornaamste eGovernment applicatie is de Public Services Broker (PSB), een 
totaaloplossing voor elektronische dienstverlening waarvan het concept nu 
ontwikkeld is en de implementatie incrementeel tot stand komt. In afwachting van de 
broker is er momenteel de site www.reachservices.ie waar geregistreerde gebruikers 
al in beperkte mate formulieren kunnen downloaden en online indienen. De 
registratieprocedure begint met het online verschaffen van persoonsgegevens 
inclusief het Personal Public Services Number (PPSN). Het DSCFA controleert deze 
gegevens en belt eventueel de gebuiker op voor bijkomende identificatieinformatie 
waarna er een paswoord met de post verstuurd wordt. Het beveiligingsniveau is op 
deze manier voorlopig nog ‘middelmatig’ te noemen en het zal dan ook hoger zijn 
bij de PSB zelf. Er worden voorlopig een beperkt aantal formulieren aangeboden 
onder drie kopjes: core services (milieu, huisvesting, freedom of information, etc), 
local authority services, en other public services (subsidies en toelagen, gezondheid, 
etc). Bij de ‘diensten van lokale besturen’ kan je dadelijk naar je eigen gemeente 
gaan waar je bij de voor die gemeente gepersonaliseerde formulieren terecht komt. 
 
Het reachservices project zoals het er nu ligt, is vooral te danken aan twee partners 
van het Reach agentschap (Hughes, 2002). Zoals gezegd is de expertise van het 
DSCFA volop vertegenwoordigd. Zij hebben de kennis in huis om de 
authentificatieprocedure tot een goed eind te brengen waardoor gebruikers zich 
kunnen registreren. Het is een tweede partner, de Local Government Computer 
Supply Board (LGCSB), die over de technische capaciteit en ervaring beschikt om 
de eFormulieren te ontwikkelen. De LGCSB bestaat al sinds 1975 en werd opgericht 
om de lokale autoriteiten te voorzien van IT-vaardigheden en ondersteuning. Ze 
boden reeds eFormulieren aan op gemeentelijke sites en werden door het Reach 
agentschap als partner aangezocht om dit op een meer systematische manier te doen. 
Initieel was er immers geen authentificatie- of online verwerkingsmogelijkheid 
waardoor formulieren enkel afgeprint konden worden en ingediend via de normale 
weg. Het beoogde project moest deze online afhandeling van de formulieren 
mogelijk maken. Overheidsformulieren van centrale departementen en 
agentschappen worden in Ierland meestal via de lokale besturen aangeboden. In 
totaal waren er 133 formulieren van de centrale overheid die op deze manier werden 
aangeboden. De 88 lokale autoriteiten waren echter gewoon om hun eigen 
formulieren, net zoals die van het centrale niveau, te personaliseren, en dat wilden ze 
ook blijven doen. De oplossing voor het digitaliseren van deze formulieren kwam er 
met de ontwikkeling van ‘generische’ formulieren. Er werd een dynamisch formulier 
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ontwikkeld dat uit drie grote componenten bestaat: een set variabelen voor het lokale 
bestuur, een set voor de burger en een set voor de gestelde vragen. Bij de 
vragenmodule, het eigenlijke formulier, kan het soort input (tekst, beeld, figuren) 
gespecificeerd worden, evenals het type vraag en antwoord (éénregel antwoord, 
mutiple choice, ‘combo box’ antwoorden). Tevens kan er een validatiecheck 
gebeuren waardoor foutieve antwoorden van de burger dadelijk zichtbaar worden en 
gecorrigeerd kunnen worden. Op deze manier kan elk benodigd formulier dynamisch 
samengesteld worden. Bovendien maakt het generische formulier extra 
functionaliteiten, zoals elektronische betalingsmogelijkheden, mogelijk. 
 
De lokale besturen kunnen via een eigen paswoord de generische formulieren van de 
reachservices site plukken en ze personaliseren. De administrator stelt de vragen op, 
bepaalt wat voor type antwoorden er gegeven kunnen worden en voegt eventuele 
validatieapplicaties of verplichte velden in. Vervolgens worden de vervolledigde 
formulieren op de voor de lokale autoriteit gepersonaliseerde sectie van 
reachservices geplaatst. De eindgebruiker logt, eventueel via de lokale site, in op de 
reachservices site en downloadt het formulier. Ze vult het in en stuurt het online 
door, en uiteindelijk wordt het ingevulde formulier door Reach aan het centrale 
overheidsdepartement bezorgd dat het nodig heeft. Bij het invullen kan de burger 
profiteren van het ‘intelligente’ formulier: de bij de overheid bekende gegevens staan 
reeds op het formulier ingevuld, sommige invulfouten kunnen niet meer gemaakt 
worden door de onmiddellijke validatie van de velden, en de structuur van het 
formulier past zich automatisch aan aan wat er reeds is ingevuld (sommige secties 
zijn dan niet meer relevant en vallen weg). Vanaf daar volgt de verdere afhandeling 
voorlopig nog de oude bekende manier: het formulier wordt afgedrukt en verder 
verwerkt. Er is dus nog geen verandering in de back-office, er is nog geen integratie 
tot stand gebracht. Dat was ook niet de bedoeling: dit project richtte zich op de front-
office, op de toegang voor de burger, en is een eerste stap naar de verdere uitwerking 
van de Public Services Broker. Toch is het duidelijk dat dit een heel degelijk 
applicatie is die voor de burger de nodige voordelen verschaft zonder dat er achter de 
schermen uitzonderlijke vernieuwingen gebeuren. Dat de lokale besturen 
geïnteresseerd zijn bewijst wel het feit dat ze stuk voor stuk meedoen met het 
formulierenproject hoewel ze hiertoe niet verplicht waren. Uit de gebruikscijfers van 
het reachservices project blijkt ook de interesse van het publiek: hoewel er geen 
enkele melding van het bestaan van de site werd gemaakt (men ziet het als de 
interim-fase naar de volledige PSB en maakt nog geen reclame) registreerden er zich 
al een 600-tal gebruikers in de eerste twee maanden dat de site operationeel was 
(Hughes, 2002). 
 
Zoals reeds vermeld is de nu bestaande oplossing voor eServices slechts een 
tussenstap op weg naar de fameuze Public Services Broker. Dit is het eindconcept 
waar het Reach agentschap aan werkt en het wordt gedefinieerd als ‘een reeks 
processen, systemen en procedures om de toegang tot dienstverlening te 
standardiseren’ (Bannister, 2001). Integratie van dienstverlening zal tot stand worden 
gebracht door het realiseren van een unieke toegangspoort. De broker zal over een 
authentificatieapplicatie beschikken die zeker zo veilig zal zijn als degene die nu bij 
ROS en reachservices gebruikt wordt. Wanneer de gebruiker is ingelogd wordt hij 
dan ook herkend als zodanig. Dit zal ook noodzakelijk zijn, want de aangeboden 
dienstverlening zal enkel diegene zijn die identificatie vereist. Deze authentificatie 
kan er mogelijk komen door een smart card, de Public Services Card. De 
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authentificatieprocudure maakt twee overige applicaties mogelijk, nl. de services 
manager en de digitale kluis. De service manager is de Customer Relationship 
Management component van de broker, ontwikkeld om op een optimale manier met 
de verwachtingen van de klant om te gaan. De grote innovatie is echter vooral de 
digitale kluis.  
 
Het concept van de digitale kluis houdt in dat het een beveiligde digitale omgeving is 
waarin de eindgebruiker zelf zijn informatie opslaat. Afgezien van een kleine 
hoeveelheid elementaire informatie is de gebruiker vrij om verschillende soorten 
informatie op te slaan. Hij is ook zelf eigenaar van de gegevens en kan op die manier 
ook de toegang tot de kluis door anderen in de hand houden. Er zal trouwens in 
principe enkel informatie in worden opgeslagen die door meerdere 
overheidsorganisaties gebruikt kan worden, want als een bepaalde soort informatie 
organisatiespecifiek is, dient de organisatie in kwestie ze zelf op te slaan. Bij een 
dienstverleningstransactie zal er verder gewerkt worden met de hierboven besproken 
generische formulieren. De voor de dienstverlening benodigde informatie die reeds 
in de kluis ligt opgeslagen zal automatisch op het formulier ingevuld worden. 
Wanneer het formulier bij de broker arriveert zal het ‘uiteen worden gehaald’ en zal 
de informatie verstuurd worden naar de verschillende overheidsorganisaties die voor 
de dienstverlening in kwestie een rol spelen.  
 
De privacy van de persoonsgegevens moet gegarandeerd worden door het feit dat de 
burger er zelf eigenaar van is en door een wettelijke bescherming die een verder 
gebruik van deze informatie verbiedt. Het hele project van de broker kent echter nog 
vele onbekenden, niet in het minst de te verwachten take-up rate. Verder is het zo 
dat het project vooral gedreven wordt vanuit een kwalitatieve visie van verbeterde 
dienstverlening en niet zozeer gestoeld is op een kwantitatieve kosten-baten analyse. 
Dit kan problematisch zijn wanneer er, zeker in tijden van verminderde economische 
groei, op politiek niveau besparingen moeten gezocht worden. De broker zal er niet 
enkel in zijn internetvorm zijn maar zal eveneens aan de basis liggen van de 
dienstverlening bij telefooncentrales en ook bij baliebedienden in fysieke ‘walk in 
centers’. 
 
Back-office 
 
Net als in de meeste andere landen moeten ook in Ierland de grootste inspanningen 
om eServices tot stand te brengen in de back-office gedaan worden.  Zo stellen 
Timonen, O’Donnel en Humphreys:  
 

‘A number of poorly integrated information systems exist in the 
Irish civil and public service. If service delivery is to be improved 
and if the cost-savings associated with eGovernment are to be 
achieved, these legacy systems must be properly integrated’ 
(Timonen, 2002).  

 
Het zijn inderdaad processen en evoluties in de back-office geweest die hebben 
geleid tot het concept van de Public Services Broker. Een belangrijke vereiste voor 
het idee van de broker is immers het bestaan van een unieke identificator. Aan de 
hand daarvan kan de burger of het bedrijf zich registreren en kan het zich telkens 
authentificeren waardoor de gegevens opgeslagen in de persoonlijke kluis gebruikt 
zullen worden om, bijvoorbeeld, formulieren in te vullen. Het is een dynamiek in de 
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back-office geweest die het principe van een unieke identificator –al wil men het zo 
niet noemen54– in Ierland geïntroduceerd heeft.  
 
Deze dynamiek werd op gang gebracht in het Department of Social Welfare, later 
omgedoopt in het Department of Social, Community and Family Affairs (DSCFA). 
Het personeel ervan begon de voordelen van informatiedeling en relaties met andere 
organisaties voor de werking van de eigen dienst in te zien. Een eerste stap naar een 
dergelijke intensievere samenwerking werd reeds in 1990 genomen toen het 
departement zijn Client Record System optimaliseerde waardoor er een database 
ontstond met naam, adres, belastings- en socialezekerheidsnummer. Men zag in dat 
dit Revenue and Social Insurance Number (RSI) het vertrekpunt kon zijn voor het 
ontwikkelen van een unieke identificator. Het DSCFA verkreeg controle over de 
uitgave van dit nummer zodat elk Iers onderdaan er slecht één toegewezen kreeg. 
Ondertussen werd er in het departement verder gedacht over integratie, wat in 1996 
resulteerde in het raport ‘An Integrated Social Services System’ waarin de 
fundamenten van de PSB reeds zichtbaar zijn. Het gebruikt van het RSI nummer 
werd verder geregulariseerd en veranderde van naam en aard. Het werd nu Personal 
Public Service Number (PPSN) genoemd, een verwijzing naar een breder gebruik 
ervan in de openbare sector. Het is de 1998 Social Welfare Act die de wettelijke basis 
creëerde voor het PPSN en voor het breder gebruik van data in het openbaar bestuur. 
In feite ligt het belang van het rapport uit 1996 er vooral in dat het concept van een 
unieke identificator en dat van de authentieke bron in de sociale zekerheid 
geïntroduceerd werd. De Ierse belastingsdienst, het Office of the Revenue 
Commissioners, heeft ook zijn steentje bijgedragen tot de integratie door de 
lancering, in 1993, van het consolidated tax system. Dit was de voorloper van het 
Integrated Tax Project, dat voor elke burger een individueel overzicht van zijn totale 
belastingenpakket realiseerde. Hierdoor waren er dus aanzetten van back-office 
integratie zowel in de sfeer van sociale zekerheid als in die van belastingen. Het was 
echter vooral het DSCFA dat in zijn integratieoefeningen geleidelijk verder over de 
grenzen van het eigen departement keek. Omdat dit op politiek niveau als potentieel 
bedreigend werd gepercipieerd werd er voor gekozen om een afzonderlijk lichaam 
voor integrated government services systems op te richten, het Reach agentschap. 
 
Integratie roept in essentie twee soorten vragen op in verband met de bestaande 
organisatorische processen in de achterkant van een administratie (Bannister 2002b). 
Een eerste vraag betreft de bestaande informaticasystemen in de administratie, de 
zogenaamde ‘legacy systems’. Als overheden vandaag met nieuwe 
netwerktechnologie een doorgedreven integratie van de bestaande systemen tot stand 
willen brengen, moeten ze zich afvragen op welke manier ze die integratie technisch 
vorm willen geven. Er zijn conceptueel twee opties. De eerste bestaat erin de 
definities, regels en procedures van alle bestaande onderdelen te standaardiseren, 
terwijl de tweede optie voorziet in een flexibel communicatiesysteem tussen de 
onderdelen zodat de verschillen in definities, regels en procedures niet op elkaar 
afgestemd te hoeven worden. Het Reach project kiest voor deze laatste methode; het 
in lijn brengen van de definities en procedures van alle departementen en 
                                                           
54 Er bestaat in Ierland veel tegenstand tegen een algemeen identificatiedocument en de Ieren kennen 
dan ook geen paspoort als zodanig. Daarom tracht men vanuit de overheid erop te wijzen dat men 
vooral een nummer nodig heeft om ee klantgerichte dienstverlening uit te bouwen. Ook in de naam 
van het nummer, het personal public services number, vindt men enkel dit gebruik voor 
dienstverlening terug. Zo tracht men te verhullen dat het nummer de facto ook een unieke identificator 
geworden is (Bannister, 2002b). 
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agentschappen zou immers een gigantische onderneming zijn. Reach beschouwt elk 
departement of agentschap als één object en standaardiseert niet de definities maar 
het communicatiesysteem tussen de ‘objecten’ en de centrale hub die de broker is. 
De technische tool hiervoor is XML. 
 
De andere fundamentele vraag die integratie oproept is die naar de impact van 
integratie op bestaande organisatorische structuren. Wanneer echte klantgerichte 
dienstverleningsprocessen worden uitgebouwd via de broker zal de vraag naar de 
relevantie van de bestaande organisatorische grenzen meer en meer gesteld worden. 
Het is mogelijk dat als de broker goed werkt deze vraag niet gesteld zal worden en 
alles bij het oude wordt gelaten, maar dat is niet waarschijnlijk (Bannister, 2002b). 
Als ze wel gesteld wordt, zou de functionele verdeling van bevoegdheden over 
departementen en agentschappen objectief onderzocht moeten worden en dan zou het 
duidelijk worden dat de bestaande rationaliteit zeker niet steeds de meest optimale is. 
Zo geeft Bannister het voorbeeld van bevoegdheidsverschuivingen in verband met de 
registratie van nieuwe voertuigen. Die registratiebevoegdheid werd enkele jaren 
geleden weggehaald bij het Department of the Environment en bij het Office of 
Revenue Commissioners gelegd, bij de belastingsdienst dus. De reden hiervoor was 
dat op Europees niveau de Single European Act (1987) resulteerde in een gebrek aan 
werk voor de mensen van Customs en Excise (douane en accijnzen) en er dus binnen 
de belastingsdienst een deel ambtenaren op nieuw werk aan het wachten waren. Alle 
overige aspecten van controle op voertuigen bleven bij het milieudepartement 
waardoor het hele voertuigenbeleid enkel bureaucratischer en complexer werd. Dit 
wijst erop dat men nog wel een eind verwijderd is van een op objectieve criteria 
gesteunde herorganisatie van de administratie. 
 

6.3.2 eDemocracy 
 

Simon Nugent stelt zich de vraag of ICT nu voor algemene empowerment van 
burgers zorgt of eerder de positie van elites verstevigt (Nugent, 2002). Hij schetst 
enkele kenmerken van de democratie in Ierland die relevant zijn voor eDemocracy. 
Twee kenmerken, een dalende opkomst bij verkiezingen en het verschijnen van de 
single issue bewegingen, zijn zeker niet specifiek voor Ierland. Ze wijzen er wel op 
dat er inspanningen gedaan moeten worden om mensen opnieuw bij de politiek te 
betrekken. Een volgende kenmerk, meer specifiek voor de Ierse situatie, is de 
waardering van een persoonlijke aanpak bij interacties met overheden die tot uiting 
komt in een clientelistisch systeem en in het gebruik van tussenpersonen, brokers, 
om de contacten tussen burger en overheid te medieren. De verwachtingen die 
hieromtrent leven onder de bevolking mogen dus niet van tafel geveegd worden bij 
het denken over eServices en eDemocracy. Dit belang van een persoonlijke aanpak 
belet niet dat de potentialiteit voor meer digitale interacties wel degelijk aanwezig is. 
Recente cijfers wijzen er immers op dat 44% van de Ierse volwassenen thuis een 
internetaansluiting hebben.  
 
Kijkend naar ontwikkelingen in andere landen, stelt Nugent vast dat eDemocracy 
hier en daar reeds expliciet op de politieke agenda staat. Hij stelt zich de vraag of de 
aanwezigheid van explicite beleidsdocumenten rond eDemocracy voorlopig al tot 
een zichtbare impact op het beleid hebben geleid. Als een voorzichtig antwoord 
hierop stelt hij dat eDemocracy zich nog in een experimentele fase bevindt waarbij 
er nog geen standaardisatie van concepten en methoden is, dat de meest succesvolle 



Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – bestuurlijke organisatie Vlaanderen 

Spoor eGovernment  150

initiatieven zich op het lokale niveau lijken te bevinden, en dat veel eDemocracy 
retoriek uiteindelijk om eServices blijkt te gaan. Verder stelt hij nog een reeks meer 
fundamenteel normatieve vragen die internationaal vaak terugkomen. 
 

1. Gaat het hier enkel om een eHype? 
2. Kan ICT de gemeenschap ‘redden’ wanneer het verdwijnen van sociaal 

kapitaal de trend lijkt te zijn?   
3. Zal macht herverdeeld worden? 
4. Zal de uitsluiting van bepaalde groepen toenemen? 
5. Krijgen we een ‘betere’ democratie? 

Tabel 13 Nugent's fundamenteel normatieve vragen 
 

In een volgende stap beschrijft de auteur waar hij de term ‘eDemocracy’ bij de Ierse 
overheid zoal tegenkomt. Hij stelt vast dat er geen expliciete strategische beleidstekst 
over de positionering van digitale democratie in het beleid te vinden is. Hij komt de 
term wel op andere plaatsen tegen, bijvoorbeeld in het debat over eVoting en ook bij 
het Ierse parlement, dat een eDemocracy Unit heeft. Wanneer hij de manifesten van 
de politieke partijen in het licht van de verkiezingen van 2002 doorneemt, vindt hij 
slechts bij de Labour partij enige verwijzing naar de invloed van ICT op de 
democratie55. De politiek partijen zijn in het algemeen ook niet creatief omgegaan 
met het internet om campagne te voeren. De Eerste Minister, ten slotte, deed ook pas 
in mei 2002 een eerste explicite uitspraak over deze problematiek56.  
 
Wanneer Nugent kijkt naar het inzetten van IT in de administratie stelt hij vast dat er 
een ruime online ontsluiting van overheidsinformatie is, al heeft elk departement of 
agentschap daar wel een eigen strategie voor. Bij het verder aanwenden van ICT 
werd er vooral aan eServices gedacht. Zo zijn er bijvoorbeeld nog maar weinig 
online consultatieoefeningen geweest en is er dus nog geen expliciete eDemocracy 
strategie. Het Ierse parlement daarentegen, lijkt zich er zich meer bewust van te zijn 
dat het internet mogelijkheden in zich draagt om de parlementaire doelstellingen, 
zoals het publieke karakter van zijn activiteiten, te helpen realiseren. Op de 
parlementaire site worden de activiteiten van de beide kamers op een duidelijke 
manier ontsloten. Ze biedt ook de mogelijkheid om de ‘eigen’ afgevaardigden te 
contacteren en om hun werkzaamheden van nabij op te volgen. Toch blijft ook dit 
een voorzichtige opvatting van wat eDemocracy zou kunnen zijn. 
 
Nugent doet een drietal beleidsvoorstellen die de Ierse overheid op weg naar een 
meer expliciete eDemocracy strategie kunnen zetten (Nugent, 2002). Ten eerste stelt 
hij voor dat aan de Ieren een betaalbare internettoeggang verzekerd wordt, vanuit de 
opvatting dat deze toegang een democratisch recht en een economische 
noodzakelijkheid is in het informatietijdperk. Dit is een vrij specifiek Iers probleem 
aangezien er in Ierland enkel pay per view internettoegang is en geen flat rate/always 
on toegang zoals in de meeste andere landen. Een tweede voorstel beoogt het 
verhogen van de eDemocacy verwachtingen bij de bevolking door middel van het 
                                                           
55 ‘Under our leadership the public sector in Ireland will drive forward the information society to 
create a new model of democratic access and opennes for an information age.’ 
56 ‘We are improving the connection between the Government and the citizen. In the new context the 
potential for eDemocracy opens up new possibilities for interaction with the citizen. While we are 
only at the early stages the potential for achiement is enormous’. (Irish Times interview 15 may 2002) 
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definieren van hun recht op informatie en participatie in online termen. Aan de hand 
van bijvoorbeeld een Charter of Digital Citizenship zouden burgers meer bewust 
gemaakt kunnen worden van hun rechten en zouden ze misschien ook gestimuleerd 
worden om het internet te gebruiken om die rechten uit te oefenen. Een derde 
voorstel van Nugent ziet de Ierse overheid als actieve promotor van digitaal 
activisme als nieuwe vorm van burgerbewogenheid. Zo zou ze bijvoorbeeld via het 
middenveld kunnen werken met een campagne die het internet als drukkings- en 
communicatiemiddel aanprijst. 
 
Bij sommigen bestaat de vrees dat eDemocracy de deuren zal openen naar de directe 
democratie. Deze koppeling van eDemocracy en directe democratie valt te verklaren 
vanuit het geloof dat deze vorm van democratie eerder niet vatbaar was wegens 
logistieke problemen. ICT zou deze beperkingen kunnen overwinnen en de directe 
democratie voor het eerst in de geschiedenis haalbaar maken. Voor anderen betekent 
eDemocracy eerder een verruiming van de bestaande representatieve democratie, 
bijvoorbeeld door het institutionaliseren van referenda over belangrijke 
maatschappelijke aangelegenheden. Hier worden de representatieve en de directe 
democratie terecht als twee uitersten van een spectrum voorgesteld en wordt er van 
uit gegaan dat ICT het aandeel van directe democratie in representatieve systemen 
zal doen toenemen. Een laatste groep mensen beschouwt eDemocracy toch vooral als 
eVoting, het electronisch uitbrengen van stemmen. Het is duidelijk dat eDemocracy 
een vlag is die verschillende ladingen dekt en dat het als concept vooral doelgericht 
omschreven wordt. Bannister stelt vast dat hoewel men er al sinds de jaren 1980 over 
bezig is, het eDemocracy nog in zijn kinderschoenen staat en vooral omgeven wordt 
door veel retoriek waarbij men het al snel over de potentiële voordelen heeft 
(Bannister, 2002a). Levine spreekt van de mythes van eDemocracy en onderscheidt 
een viertal slogan’s die inderdaad vaak te horen zijn en als dogma’s verkocht worden 
(Levine, 2002, zie tabel): 
 

1. Convienence will improve participation 
2. The public needs more information 
3. The internet is a massive town meeting 
4. In the absence of the ‘power brokers’, democracy will flourish 

Tabel 14 De mythes van eDemocracy volgens Levine 
 
Hoewel veel van deze beweringen als vanzelfsprekend naar voor worden geschoven, 
stelt Bannister dat men bij nader inzien de valsheid van de logica ervan makkelijk 
doorziet. In plaats van het bij dit soort vergezochte beweringen te houden, richt 
Bannister zijn blik op de realiteit en tracht hij op een zeer laag-bij-de-gronds niveau 
te bekijken hoe het zit met enkele eDemocracy basisvoorwaarden. Kijkend naar de 
reële toegang tot het internet, bijvoorbeeld, kan men vaststellen dat er nog niet 
voldoende infrastructuur in de Europese landen aanwezig is om een sociaal inclusief 
eGovernment/eDemocracy mogelijk te maken. Op het vlak van veiligheid, verder, is 
het nog niet bewezen dat er momenteel een sluitend identificatiesysteem bestaat, 
bijvoorbeeld voor het eVoting. En zelfs wanneer dit informatica-technisch probleem 
opgelost is, zal het nodig blijven om mensen van die veiligheid te overtuigen en om 
vertrouwen te kweken. Ook wat betreft de inhoudelijke mogelijkheden van het 
eDemocracy bestaat er nog onduidelijkheid. Zo wordt het referendum bijvoorbeeld 
als instrument naar voor geschoven. Een echte directe democratie zou te veel 
inspanningen vragen van burgers    –die geen tijd hebben om zich constant met 
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politieke beslissingen bezig te houden– en daarom zou het aanvullen van de 
representatieve democratie met meer regelmatige referenda over belangrijke 
aangelegenheden al een goede stap in de richting van meer participatie zijn. Maar 
ook het veelvuldig houden van referenda is problematisch, zeker omdat het moeilijk 
is om complexe kwestie in een ‘ja/nee’ vraagstelling te vatten. Bovendien is een 
onverkort meerderheidsbeleid net zo tyranniek als een dictatoriaal 
beleid.Voorstanders van dit soort eDemocracy gaan echter zorgeloos voorbij aan 
deze problemen. Zo zijn ze ervan overtuigd dat het via eMail mogelijk zal worden 
voor burgers om op een goedkope manier lobbyingcampagnes op te zetten om 
politici te beïnvloeden. Wanneer er op het eerste gezicht naar de technologie wordt 
gekeken blijkt dat deze mogelijkheden inderdaad vervuld worden. Maar wanneer 
men verder kijkt ziet men dat aan de ontvangerskant evenzeer technologie gebruikt 
kan worden om deze massale campagnes te weren. Via filter- en datamining 
technieken worden zulke campagnes tegengehouden, of via ‘slimme’ computers 
automatisch verwerkt en beantwoord, zonder dat er van beïnvloeding sprake is. 
Opnieuw kijken de voorstanders van dit soort eDemocracy enkel naar de 
technologische mogelijkheden van de burger maar vergeten ze hierbij dat 
technologie om effectiever campagne te voeren haar complement vindt in ‘filter’ 
technologie om zulke campagnes buiten te houden.  
 
De hier besproken problemen in verband met toegang, veiligheid, referenda en 
eLobbying hebben één ding gemeenschappelijk: het zijn allemaal problemen die 
groter worden wanneer de schaal van het eDemocracy vergroot. Bannister is het dan 
ook niet eens met het ‘logistieke’ argument dat zegt dat er enkel technologisch-
organisatorische problemen opgelost dienen te worden. Hij gelooft niet in de 
hierboven beschreven ‘mythen’ van de elektronische democratie en stelt dat mensen 
eerder geneigd zullen zijn om deel te nemen aan de besluitvorming wanneer het 
zaken betreft die in hun onmiddellijke omgeving gebeuren en waarbij ze 
onmiddellijk belang hebben. Zijn stelling is dan ook dat de effectiviteit van 
eDemocracy in het ondersteunen van de democratie groter wordt wanneer de schaal 
van het gebeuren kleiner wordt (Bannister, 2002a). Omdat het eDemocracy zich 
duidelijk nog in een beginfase bevindt kan er enkel maar gespeculeerd worden over 
waar het echte belang ervan zal liggen. Bannister merkt op dat het lokale 
eDemocracy wel eens de verdienste zou kunnen hebben om het lokale 
bestuursniveau in de nationale democratie te versterken: 
 

The most intriguing possibility of all is that e-democracy could 
indirectly change the nature of democracy by shifting the centre of 
political gravity. It may be that as e-democracy becomes effective 
at local level there will be an increasing demand for power and 
resources to be moved from central to local level. This might 
becom the ultimate legacy of e-democracy for national 
government. 

 
6.4 BESLUIT 

 
De eGovernment inspanningen van Ierland worden in de meeste internationaal 
vergelijkende onderzoeken of metingen positief gewaardeerd. In de eGovernment 
benchmarking van de Europese Unie bijvoorbeeld, een studie van de consultants Cap 
Gemini Ernst and Young, komt Ierland er als eerste uit. Het staat aan de top van de 
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18 onderzochte landen waar het gaat om ‘the percentage of basic public services 
available online’, één van de 23 eEurope indicatoren. Ierland krijgt een score van 
84,72%, ver boven het gemiddelde van 54,25%. Het zijn vooral de diensten die via 
de reachservices website beschikbaar zijn die voor dit goede resultaat gezorgd 
hebben. Ook in de eGovernment surveys van Accenture komt Ierland er goed uit. 
Volgens de derde jaarlijkse studie, Realizing the Vision, zijn 107 van de 120 diensten 
van de Ierse overheid online beschikbaar, waardoor het land een maturiteitsgraad van 
89,2% krijgt. Uiteindelijk kreeg Ierland de 10de plaats van de 23 onderzochte landen. 
Wel krijgt Ierland een 2de plaats op de Customer Relationship Management Ranking 
van datzelfde onderzoek, volgens Accenture een graadmeter voor de klantgerichtheid 
van de aangeboden dienstverlening. 
 
De incrementele aanpak die de ontwikkelingen van informatisering en eGovernment 
in de Ierse overheid gekenmerkt heeft, kan als een van de succesfactoren voor 
Ierland’s goede plaats op internationale rankings aangehaald worden. Initiatieven 
werden meestal op kleine schaal binnen de verschillende overheidsorganisaties 
opgezet. Het ging dan ook meestal om op zichzelf staande projecten waarvan de 
realisatie een zichtbaar resultaat opleverde dat op korte termijn haalbaar was. 
Bovendien werd het geheel gekenmerkt door een aanzienlijke betrokkenheid van het 
overheidspersoneel zelf, waardoor de uiteindelijke gebruikersacceptatie vaak 
bevorderd werd. De meest opvallende applicaties zijn in dit rapport besproken: 
OASIS, BASIS, ROS, Reachservices, eCabinet, eProcurement. Er zijn echter nog 
talloze andere applicaties ontwikkeld of in ontwikkeling. Enkele voorbeelden van 
deze niet besproken eGovernment applicaties zijn de eRecruitment Service, het Land 
Registry External Access Service, de Driving Test application, het eLegislation 
systeem, het eCourts systeem, Child Benefit system, het National Sheep 
Identification system, de Vehicle Registration Tax applicatie etc. Hoewel erkend 
wordt dat als gevolg van deze decentrale aanpak er integratieproblemen rijzen blijft 
er toch het onmiskenbare voordeel dat Ierland nu over een groot aantal werkende en 
nuttige elektronische applicatie beschikt. Bovendien zijn de integratieproblemen 
overkomelijk. De back-office integratie in de Ierse administratie is trouwens, zoals in 
dit rapport beweerd werd, op een zelfde incrementele en geleidelijke manier tot stand 
gekomen, waarbij het een centraal departement was dat de integratiedynamiek in 
gang heeft gezet. 
 
Het sluitstuk van het Ierse eGovernment is de ontwikkeling van de Public Services 
Broker, een totaaloplossing voor de elektronische dienstverlening op alle 
beleidsniveau’s. Het concept van de broker is om verschillende redenen innovatief te 
noemen. Vooreerst omdat er een afzonderlijke overheidsorganisatie wordt opgericht 
die zich exclusief met de problematiek van het ‘digitaliseren’ van de dienstverlening 
bezighoudt en op die manier zowel de front-office als de back-office problematiek in 
één organisatie verenigt. Verder is ook de idee van de generische elektronische 
formulieren innovatief te noemen. Het Reach agentschap ontwikkelde een 
instrumentarium aan infrastructuur en bouwstenen, waaronder de generische 
formulieren, die de gemeenten in staat stellen om tegen een lage kostprijs over 
gepersonaliseerde eFormulieren te beschikken. Op die manier wordt een oplossing 
op schaal aangeboden voor de dienstverlening op lokaal niveau. Vaak is de 
frequentie van het klantencontact van een bepaalde lokale dienstverlening zodanig 
beperkt dat het economisch niet verantwoord zou zijn voor een gemeente om die 
dienst te digitaliseren en dient er op bovenlokaal niveau naar een oplossing gezocht 
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te worden. Bovendien hebben gemeenten vaak een gelijkaardige infrastructuur en 
‘tools’ nodig om diensten elektronisch aan te bieden. Terwijl in vele landen de lokale 
besturen afzonderlijk van elkaar dit soort instrumenten aan het ontwikkelen zijn, 
biedt het Reach agentschap deze instrumenten aan alle lokale besturen aan. Op die 
manier lijkt het agentschap dus voor een juiste schaaloplossing voor dienstverlening 
op het lokaal niveau te zorgen.  
 
Een laatste opmerking betreft het algemene economische kader waarin het Ierse 
eGovernment geconcipieerd werd. De voornaamste prioriteiten van het tweede 
actieplan voor de informatiesamenleving zijn het wettelijk kader, de 
telecommunicatie-infrastructuur en het eGovernment. Deze prioriteiten worden 
alledrie als infrastructuurvoorwaarden gezien waarbinnen de Ierse economie kan 
floreren en ook de burger toegang heeft tot de informatiesamenleving. De hele 
strategie voor de kennismaatschappij vindt zijn finaliteit dus duidelijk in het 
ondersteunen van de economie. Ierland mikt op de kenniseconomie, ziet daar zijn 
meerwaarde in een mondiale omgeving, en stelt ook zijn eGovernment programma 
in het teken hiervan. Dit in overweging nemend, wordt de aandacht voor de 
dienstverlening voor bedrijven verklaarbaar. De online belastingsapplicatie, ROS, is 
bijvoorbeeld nog enkel uitgewerkt voor bedrijven en ook de eProcurerement 
strategie is erop gericht het bedrijfsleven te stimuleren. De aandacht voor burgers is 
hier een afgeleide van, want de brandstof van de kenniseconomie zijn de met de 
informatiemaatschappij vertrouwde Ierse burgers. 
 
Ter Conclusie kan gesteld worden dat Ierland op verschillende eGovernment 
domeinen een voorbeeldland is. Het eGovernment heeft er een duidelijke plaats in 
een bredere strategie voor de kennismaatschappij en wordt er breed ingevuld. Zowel 
eServices, back-office integratie, eDemocracy, eProcurement en ondersteuning van 
de besluitvorming (eCabinet) krijgen er de nodige aandacht. Het meest in het oog 
springend in de front-office is de Public Services Broker, de totaaloplossing voor 
eServices in Ierland. 
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HOOFDSTUK 7  
 

DUITSLAND 
 

Steven UTSI 
 

7.1 BESTUURLIJKE KENMERKEN 
 

7.1.1 Staatsvorm en bestuur 
 

Duitsland is een federale republiek met Berlijn als hoofdstad sinds 3 oktober 1990. 
Tevoren was Bonn hoofdstad van de Bondsrepubliek Duitsland (BRD) en Oost-
Berlijn hoofdstad van de Duitse Democratische Republiek (DDR). In 1989 vond de 
eenmaking van Duitsland plaats, en werd Berlijn de nieuwe hoofdstad. De Duitse 
overheid bestaat uit drie bestuursniveaus: het federale, regionale en lokale niveau. De 
deelstaten of Länder maken het regionale niveau uit en hebben ruime bevoegdheden. 
De Bondsrepubliek is bestuurlijk gedecentraliseerd. De bevoegdheden van het 
federale niveau en van de deelstaten worden geregeld door het Grundgesetz (GG), de 
Duitse grondwet. Alle opdrachten en verantwoordelijkheden waarvoor een staat zich 
normaliter ziet gesteld zijn aan de deelstaten toevertrouwd (Art. 30 GG). De 
deelstaten voeren ook wetten uit die op federaal niveau zijn uitgevaardigd (Art. 83 
GG). De federale overheid neemt de verantwoordelijkheid op voor buitenlandse 
betrekkingen, federale financiën en defensie. De federale administraties die instaan 
voor deze beleidsdomeinen zijn gestructureerd in een drie- of viertrapsstructuur. Voor 
het overige zijn er tal van federale agentschappen die de dienst uitmaken in domeinen 
waarvoor de federale overheid eveneens bevoegd is: de inlichtingendienst, 
volksgezondheid, milieu enzovoorts (Art. 87, Abschnitt 3: 1 GG). Voor specifieke 
opdrachten delegeert de federale Duitse overheid de bevoegdheid en worden de 
deelstaten geacht zelf de nodige besturen te installeren om beleid te voeren. Dit is 
onder andere het geval voor autosnelwegen, waterwegen en luchtverkeer. Tot slot zijn 
er federale overheden die wetten uitvoeren waaraan meerdere deelstaten zich dienen 
te onderwerpen. Een voorbeeld is de sociale wetgeving. Dit wordt ook wel de 
bundesunmittelbare Selbstverwaltung genoemd (Art. 87, Abschnitt 3: 2 GG). 
 
In de praktijk heeft de federale Bondsregering de sluitsteen van de wetgevende macht 
in handen, terwijl de administraties van de uitvoerende macht bij de deelstaten te 
zoeken zijn. Deelstaten kunnen in Duitsland ook wetgeving stemmen, die het lokale 
beleid regelt. Op deelstaatniveau kunnen overheden worden ingedeeld in drie niveaus: 
de Oberstufe (deelstaatministeries), de Mittelstufe (bevoegd voor materies waar geen 
deelstaatministerie voor instaat) en de Unterstufe (districten of zogenaamde Kreisen, 
steden en gemeenten). De stadstaat Bremen - met zijn ambitieuze eGovernment 
project Bremen Online Services - heeft geen Mittelstufe. Het Innenministerium 
(ministerie voor binnenlandse aangelegenheden) van een Land oefent het toezicht uit 
op de lokale overheden. De lokale besturen besturen zichzelf; zij bezitten, met andere 
woorden, een ruime autonomie (Art. 88, Abschnitt 2 GG). De gelaagdheid van de 
Duitse overheid en de grote zelfredzaamheid van lokale overheden betekent in de 
praktijk dat haast alle contacten tussen burgers en ‘de’ overheid zich op het lokale 
niveau afspelen. Deze situatie op het terrein is op eerste zicht vergelijkbaar met de 
Vlaamse toestand. 
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Sinds de hereniging van de beide Duitslanden is er heel wat veranderd (Orban, 2001). 
De Wiedervereinigung werd formeel bekrachtigd op 3 oktober 1990, in 
overeenstemming met Artikel 23 van de Duitse grondwet. In het oosten van Duitsland 
werden zes nieuwe Länder gecreëerd uit de veertien administratieve districten van de 
DDR. Deze administratieve districten werden tijdens de communistische periode 
strikt van hogerhand geleid en kenden nooit enige autonomie. De autonomie van de 
Länder in de BRD en het huidige Duitsland staat daarmee in schril contrast. De 
relatieve zelfstandigheid van de deelstaten in Duitsland neemt nochtans af. Er zijn 
tendensen die wijzen op een groeiende centralisatie. Deze evolutie is ingezet met de 
éénmaking van Duitsland. De slechte economische toestand van de ex-DDR is hier 
niet vreemd aan; de crisis in Oost-Duitsland verplichtte de regering tot een 
grootscheepse investering en sanering. Dit ging ten koste van de aandacht voor de 
eigen aard van de verschillende Länder. De identiteit van de deelstaten is altijd al 
precair geweest. De Länder zijn immers constructies die teruggrijpen op de 
bezettingszones van de westelijke geallieerden na de Tweede Wereldoorlog. Op 
Beieren na vallen ze niet samen met de historische en culturele grenzen in Duitsland. 
Tegen een toenemende centralisatie bestaat er in Duitsland dus geen spontaan verzet. 
Wetgevend nemen de deelstaten steeds minder initiatieven. Het omgekeerde wordt 
vastgesteld op Bondsniveau. De wetgeving die op federaal niveau wordt gestemd 
betreft steeds meer het functioneren van de Länder. De uitvoerende macht is wél nog 
steeds vast in handen van de deelstaten; het ambtenarenkorps dat het beleid in de 
Länder behartigt is haast vijf keer groter dan dat op Bondsstaatniveau. De zestien 
ministers voor de Duitse Länder komen regelmatig samen om zich te beraden over 
een gemeenschappelijke positie in verband met federale wetgevende initiatieven. 
Door dit gezamenlijke standpunt in tal van aangelegenheden en door het monopolie 
op de uitvoerende macht handhaven de Duitse deelstaten een belangrijke machtsbasis. 
Zonder hen wordt misschien wel beleid gemaakt, maar zeker niet uitgevoerd. 
 
De institutionele context van de Duitse Länder is gans verschillend van de Vlaamse. 
Nochtans maken zowel de Duitse deelstaten als Vlaanderen deel uit van een federaal 
land. De verweving en de onderlinge interdependenties van de verschillende 
bestuursniveaus in Duitsland is groter dan in Vlaanderen, ondanks de grotere 
autonomie die Duitse Länder genieten in vergelijking met Vlaanderen. Benz (1999) 
stelt vast dat de territoriale diversiteit en de competitie tussen gedecentraliseerde 
overheden, de Länder, noties die een waarachtig federalisme kenmerken, in Duitsland 
merkwaardig genoeg niet op algemene steun kunnen rekenen. 
 

7.1.2 Beleid en organisatie 
 

Voor de Duitse overheid werken 4,8 miljoen personen, op een totale Duitse 
bevolking van 82,2 miljoen zielen. De ambtenaren, die door dossierwerk en 
beleidsvoorbereiding en -uitvoering dag in dag het openbaar bestuur van de 
Bondsrepubliek vlees en bloed geven, zijn met 1,6 miljoen (Bundesministerium des 
Innern, 2002). 
 
Ondanks electoraal herstel van de CDU/CSU in  de verkiezingen van 22 september 
2002 behield de rood-groene regeringscoalitie van SPD en Grünen de meerderheid 
en besloten zij het tot dan toe gevoerde beleid te hervatten. Samen met New Labour 
in het Verenigd Koninkrijk en de Belgische coalitie van liberalen, socialisten en 
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groenen is de Duitse regering het beste, nog resterende voorbeeld van ‘paars’ beleid 
in het teken van de zogenaamde ‘actieve welvaartstaat’. Dit beleid wordt mede 
geïnspireerd door het boek van Anthony Giddens (1999): The Third Way: The 
renewal of social democracy. In Duitsland wordt deze stroming de Neue Mitte 
genoemd. 
 
Sinds het midden van de jaren negentig is in Duitsland de discussie over de 
modernisering van het openbaar bestuur volop aan de gang. Nog onder de centrum-
rechtse coalitie van CDU/CSU (christen-democraten) en FDP (liberalen) kwam de 
hervorming van de Duitse overheid aanzetten. In 1995 onderzocht een 
overheidscommissie de mogelijkheden van lean management voor Duitsland. Het 
uitgangspunt van de studie was dat de staat ‘slank’ moest worden: de Schlanker 
Staat werd het streefdoel. In belangrijke mate openden initiatieven om tot 
hervormingen te komen op deelstaatniveau en op het lokale vlak de discussie. Deze 
verplaatsten zich vervolgens geleidelijk naar hogere overheidsechelons. Sinds 1994 
liep de wedstrijd ‘Modern & Bürgernah’ (Bertelsmann Stiftung, 1998-1999), een 
initiatief van het Saarlandse ministerie voor binnenlandse aangelegenheden, het 
Innenministerium, en de Bertelsmann Stiftung. Kreisen en lokale overheden (steden 
en gemeenten in het Saarland) profileerden zich in het hanteren van nieuwe 
concepten en technieken inzake overheidsmanagement. Kernbegrippen in de 
voorgestelde nieuwe aanpak waren: burger- en klantgerichtheid, geïntegreerde 
ondersteuning van lagere overheden en bedrijfseconomisch denken. 
 
Duitse steden en gemeenten hebben een competitieve reflex: uitdagingen worden 
met overtuiging aangegaan. De stad Eppelsborn in het Saarland bijvoorbeeld 
(www.eppelsborn.be) kreeg in 1996 de eerste prijs van het Saarlandse 
Innenministerium voor modern & bürgernah en in 1999 werd de stad onderscheiden 
als de meest milieuvriendelijkste. Eppelsborn maakt ook deel uit van het Duitse 
netwerk Kommunen der Zukunft, een vereniging van tachtig steden en gemeenten in 
Duitsland die volop hervormen en als zodanig de voorhoede vormen van nieuw 
lokaal overheidsmanagement. De Kommunale Gemeinschaftsstelle (KGSt) inspireert 
zich op de Nederlandse stad Tilburg voor het nieuwe sturingsmodel voor lokale 
overheden (KGSt, 1992). In Tilburg wordt sinds 1985 het lokale bestuur als een 
bedrijf beheerd; de eerste plannen dateerden van 1983. Doelmatigheids- en 
efficiëntieverhoging van de dienstverlening zijn de doelstellingen. De KGSt nam het 
model uit Nederland in de jaren negentig van vorige eeuw over en gaf het de naam 
‘Dezentrale Ressourcenverantwortung’. Kernthemata in de bestuurlijke vernieuwing 
zijn productdefinities, budgettering en precieze kostenberekening. Dienstverlening 
kan kwantitatief worden uitgedrukt en gemeten. 
 
Het verloop en de resultaten van Modern & Bürgernah werden in gans Duitsland 
aandachtig gevolgd. Met het aantreden van de nieuwe rood-groene coalitie te Berlijn 
trad het project echter op de achtergrond. Onderzoeksstudies en publicaties (zie 
bijvoorbeeld Reznicek, 1996) hadden ondertussen uitgewezen dat lean management 
niet zomaar rijmt op het afslanken van de overheid door het afvloeien van 
ambtenaren. De ‘actieve welvaartsstaat’ van de Duitse rood-groene coalitie legt 
andere klemtonen. De burger wordt verantwoordelijk voor de inhoudelijke invulling 
van beroepsleven en het uitstippelen van zijn of haar levenstraject, maar van de wieg 
tot het graf is een goed uitgebouwde sociale bescherming aanwezig. Deze fungeert 
als springplank én vangnet voor de burger, van wie verwacht wordt zich ten volle te 
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engageren in de creatie van welvaart door arbeid. Het maatschappijmodel van de 
Duitse sociaal-democraten werd grotendeels beïnvloed door de ideeën die de Duitse 
sterke man, Bondskanselier Gerhard Schröder, samen met de Britse premier Tony 
Blair op papier zette in de Schröder-Blair-paper, voorgesteld op 8 juni 1999. 
 
Het Duitse programma voor bestuurlijke vernieuwing heet Moderner Staat - 
Moderner Verwaltung (www.staat-modern.be). De Bondsregering keurde dit sterk 
bedrijfseconomische ingekleurde vernieuwingsprogramma goed op 1 december 
1999. Beleidsdoelstellingen worden duidelijk geformuleerd en vormen de basis voor 
het berekenen van de benodigde budgetten. Het bereiken van doelstellingen wordt 
gemeten en het budgetbeheer geëvalueerd (Bundesministerium des Innern, 2002). 
Sinds 1998 is sprake van haast een vertienvoudiging van ambtenaren die beleid 
budgetteren en prestaties meten. Daartegenover staat dat het totale aantal ambtenaren 
merkbaar afneemt; op 1 januari 2002 waren 6.000 ambtenaren minder tewerkgesteld 
dan in 1989 in de Bondsrepubliek voorafgaandelijk aan de hereniging. Voor 1993 
waren in de spoorwegen, de post en telecommunicatie en de vluchtleiding in 
luchthavens een miljoen mensen tewerkgesteld. De ambtenaren die nu nog in deze 
sectoren werken, doen dat op grond van overgangsmaatregelen; sinds 1993 zijn de 
Duitse spoorwegen, de post en telecommunicatie en de vluchtleiding alle 
geprivatiseerd. De Duitse spoorwegen werden de Deutsche Bahn AG; post en 
telecommunicatie werden de Deutsche Post AG en Deutsche Telekom AG. 
Vluchtleiders tot slot werken nu voor de Deutsche Flugsicherung Gmbh. 
 

7.2 IDEOLOGIE EN BELEID MET BETREKKING TOT ICT EN OVERHEID 
 

7.2.1 Overheidsinitiatieven 
 

De Duitse overheid stuurt door tal van initatieven eGovernment aan. In Nederland 
was er de Eénmalige Adviescommissie Overheid en ICT onder Docters Van 
Leeuwen. De Duitse tegenhanger is de Enquete-Kommission des Deutschen 
Bundestages ‘Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft - Deutschlands 
Weg in die Informationsgesellschaft’. Zij werd door een besluit van de Bondsdag op 
7 december 1995 opgericht. Deze onderzoekscommissie beklemtoonde in haar 
eindrapport (1998): 
 

„Ein Ziel staatliche Handelns beim Einsatz neuer Technologien 
(sei)..., den Bürger optimal an der politischen Willensbildung zu 
beteiligen.“ 
 
“Wanneer nieuwe technologie wordt geïmplementeerd, (zou) een doelstelling van 
staatsoptreden de versterking (moeten zijn) van het politieke engagement van de 
burger.” 

 
De onderzoekscommissie formuleerde ook de aanbeveling om het elektronische 
stemmen mogelijk te maken, maar welteverstaan naast de reeds gangbare manieren: 
door een stem uit te brengen in het kieshokje of per brief. Daarmee lag al vroeg een 
klemtoon op eDemocracy. 
 
Tegen 2005 moet de ganse Duitse overheid in eGovernment worden gegoten: dat is de 
reusachtige opdracht die Duitsland zich stelt. Deze uitdaging betekent dat 355 
diensten voor de burgers, de bedrijven en andere overheden online beschikbaar zullen 
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worden. Dit reusachtige project wordt op 1,65 miljoen Euro begroot. Pas in 2000 
besloot de Duitse overheid ernstig werk te maken van eGovernment. Er werd een 
actieplan in het leven geroepen: BundOnline 2005. De voorgeschiedenis van dit 
initiatief is er één van onderzoekscommissies, die het veld verkenden. In 1995 riep de 
federale overheid een commissie van experts in het leven, weinig verhullend genaamd 
‘Schlanker Staat’. Maar Schlanker Staat betekent niet besparingen als doel op zich 
(Abschlußbericht des Sachverständigenrats ‘Schlanker Staat’, 1995: 40): 
 

„Der Titel ‚Schlanker Staat’ ist mißverständlich. Schlankheit ist kein 
Selbstzweck. Lean Government bedeutet vor allem den 
leistungsfähigen Staat, der in der Lage ist, die Staatsziele angemessen 
zu verwirklichen und Innovationen zu ermöglichen. Dies entspricht 
dem Leitbild: Bundesrepublik Deutschland - ein moderner, 
zukunftsfähiger Staat.“ 
 
“De benaming ‘slanke staat’ is misleidend. Slankheid is geen doel op zich. Lean 
Government betekent voor alles de dienstvaardige staat, die in staat is beleidsdoelen 
precies te realiseren en die innovaties mogelijk maakt. Dit beantwoordt aan het ideaal 
van Duitsland als moderne, toekomstgerichte staat.” 

 
De commissie zou de afslanking van de staat en de uitdunning van zijn opdrachten 
moeten bestuderen. ICT zou deze doelstelling kunnen ondersteunen, zo stelde het 
verslag van de commissie (1997). De nadruk lag echter op het intra- en 
interbestuurlijke gebruik van ICT; voor extrabestuurlijke relaties leken de recente 
toepassingen in het kader van eCommerce veelbelovend. Openbare aankopen en 
aanbestedingen betekenen vooral interactie overheid-bedrijfswereld. De plaats van de 
burger in het plaatje was daarentegen nogal onduidelijk. De zienswijze van de 
Schlanker Staat was duidelijk geïnspireerd door de toenmalige christelijk-liberale 
regeringscoalitie. Het eindrapport van een andere onderzoekscommissie naar de 
toekomst van media in handel en samenleving, de Enquete-Kommission Zukunft der 
Medien in Wirtschaft und Gesellschaft, maakte voor de eerste keer gewag van één-
loketten (1998). Er is echter nog geen sprake van enigerlei federaal aangestuurd 
eGovernment met één-loketten als front-office. One-stop-government wordt in 
september 1999 als strategisch doel genoemd in het regeringsprogramma van de 
aantredende rood-groene coalitie (1999: 6.1. Die IT-Strategie des Bundes, One-Stop-
Shop): 
 

„...strategisches Ziel der Bundesregierung ist der Vertrieb ihrer 
Informationsprodukte von einer Zugangsstelle aus (One-Stop-Shop). 
Dieser Vertriebsweg, für den auch die Bezeichnungen ‚elektronischer 
Schalter’ oder ‚elektronisches Amt’ (‚Front Office’) gebräuchlich sind, 
wird Zugang zu allen Dienstleistungen des Staates schaffen und den 
Gang zu verschiedenen Behörden ersetzen.“ 
 
“...Strategisch doel van de Bondsregering is de verspreiding van haar 
informatieproducten vanuit één toegang (One-Stop-Shop). Deze verdeelwijze, die ook 
‘elektronisch loket’ of ‘elektronische dienst’ (‘Front Office’) wordt genoemd, 
verleent toegang tot alle overheidsdiensten en zal het bezoek aan een heel aantal 
ambtenaren vervangen.” 

 
De strategie die één-loketten op de Duitse, federale leest schoeit is gefaseerd. De 
federale structuur van de Bondsstaat laat toe dat deelstaten of Länder zelf een één-
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loket ontwikkelen. De meeste van deze initatieven werden de afgelopen jaren al 
genomen op stedelijk of gemeentelijk vlak. In een tweede beweging zal de federale 
overheid alle één-loketten gestroomlijnd opnemen in een federaal één-loket. De 
Duitse federale overheid beschikt ondertussen over een omvangrijk webportaal: 
bund.de, een initiatief van het Bundesministerium des Innern. Bund.de ontsluit zowat 
alle Duitse overheidsinformatie, maar is geen volwaardig één-loket. Daarom wordt 
hard gewerkt aan een ander portaal om overheidsinformatie te ontsluiten: 
Deutschland.de. Medio september 2002 zal dit operationeel zijn. 
 
Juridisch is voor eGovernment een belangrijke stap gezet: reeds op 1 augustus 1997 
werd in Duitsland de wet op de elektronische handtekening van kracht, als Artikel 3 
van het omvangrijke Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG). 
Duitsland was daarmee wereldwijd het eerste land, dat de elektronische handtekening 
een wettelijk kader gaf. Dit Signaturgesetz (SigG) bewijst van groot belang te zijn bij 
alle verdere federale, deelstaat- en lokale initiatieven die steeds meer de front-office 
van eGovernment zullen benadrukken. De Bondsstaat Duitsland toont overduidelijk 
aan dat met zijn wetgevende monopolie de talloze lokale initiatieven van gemeenten, 
steden en districten staan of vallen. Lokale overheden zagen evenwel sneller de 
toegevoegde waarde van eGovernment in dan de federale overheid. Dat blijkt ook uit 
het portaalbeleid: de Länder Beieren, Baden-Württemberg en de stadstaten Bremen en 
Hamburg slagen er op eigen houtje in een webportaal vorm te geven en te stofferen. 
Deze webstekken hanteren de indeling in levenslagen. 
 

7.2.2 De rol van de private sector 
 

Niet enkel de Duitse overheid en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen engageren 
zich in eGovernment. Ook de bedrijven doen dat. Uniek voor Europa is het 
engagement van de Duitse vakbonden in de realisatie van bestuurlijke vernieuwing. 
Zo is er een samenwerkingsverband gegroeid van de Kommunale Gemeinschaftsstelle 
(KGSt), de Bertelsmann-Stiftung en de Stiftung Hans-Böckler (Hagen & Kubicek, 
2000). Deze laatste stichting wordt door de Duitse vakbonden gefinancierd. Zij bezint 
zich onder andere over de nieuwe invulling van ‘overheidsproducten en -diensten’. De 
Kommunale Gemeinschaftsstelle is een federale overheidsorganisatie die onderzoek 
verricht naar bestuurlijke vernieuwing. Ze ondersteunt ook bestuurlijke vernieuwing 
op het terrein. De samenwerking van de deze drie organisaties is erop gericht om het 
bestuurlijke beleid van de zogenaamde Kommunen der Zukunft te stroomlijnen 
(www.kommunen-der-zukunft.de). Een geïntegreerde benadering van dienstverlening 
aan de burger als klant staat daarbij voorop. Een studie van de Bertelsmann Stiftung 
(2002) ondersteunt de bestuurlijke vernieuwing in Duitsland. De stichting stond mee 
aan de wieg van de burgerkantoren: de Bürgerämter of Bürgerbüros. De Bertelsmann 
Stiftung werd in 1977 gesticht om door projecten een onderbouwd antwoord te 
formuleren op de uitdagingen van de moderne maatschappij en haar 
samenlevingsproblemen. De betrokkenheid van de Bertelsmann Stiftung past perfect 
bij de Duitse problematisering van eGovernment. 
 
Zeker vermeld moet D21 worden, een initiatief van bekende Duitse ondernemers: 
www.initiatived21.de. Zij willen de achterstand van Duitsland in de ontwikkeling van 
de informatiesamenleving inhalen door het gericht stimuleren van het bedrijfsleven. 
De informatiesamenleving biedt kansen voor reclame, tewerkstelling en algemene 
economische groei. Niet enkel bedrijven uit de ICT sector zijn lid van D21; alle 
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bedrijfstakken zijn vertegenwoordigd. Zo’n driehonderd bedrijven en instelling zijn 
lid. Het beheer van de organisatie is in handen van zestien vertegenwoordigers van de 
Duitse technologiesector. Deze groep wordt bijgestaan door een Beirat, bestaande uit 
vijftig gekende figuren uit politiek, industrie en het openbare leven. Voorzitter is 
Bondskanselier Gerhard Schröder; voormalig Bondspresident Prof. Dr. Roman 
Herzog neemt het erevoorzitterschap waar. D21 werkt rond projecten, die worden 
gefinancierd met ledenbijdragen en sponsoring door ondernemingen. Het 
management en de concrete uitvoering van de projecten gebeurt in werkgroepen; 
daarvan zijn er vijf, met in totaal zeventien Unterarbeitsgruppen. D21 verricht 
onderzoek, in tegenstelling tot de D21 projecten niet louter nogal éénzijdig gericht op 
de extra-bestuurlijke dimensie van eGovernment. Zo is er het leerzame onderzoek E-
Town 2002: Deutschlands digitale Hauptstädte, waarin het eGovernment aanbod van 
Duitse steden vergeleken wordt. Bedoeling is best practices op het spoor te komen op 
het gebied van (1) eAdministratie, (2) eDemocratie en (3) gebruiksvriendelijkheid van 
het lokale eGovernment. Respectievelijk staan de steden Essen, Magdeburg en 
Stuttgart vooraan in deze drie componenten van eGovernment. De havenstad Bremen, 
die nog uitvoerig zal worden besproken in deze studie van Duits eGovernment, 
eindigt overal in de Spitzengruppe, gans vooraan dus. De studie toonde bovendien aan 
dat ook steden die het financieel minder voor de wind gaat goede eGovernment 
oplossingen kunnen aanbieden. 
 

7.2.3 Onderzoeksgroepen en het wetenschappelijk debat 
 

Peilers van eGovernment in Duitsland 
 
Uit voorgaande paragrafen blijkt een sterke Duitse bekommernis om de front-office. 
Deze zorg leeft op de verscheidene bestuursniveaus en wordt dadelijk in 
eGovernment beleid omgezet als daartoe de expertise en de middelen voorhanden 
zijn. Tot nog toe werden de initiatieven voornamelijk op het lokale vlak genomen. 
Deze toestand, waarbij de Bondsregering achter de feiten aanhinkt, wordt niet 
ontkend. Integendeel, via wedstrijden zoals MEDIA@Komm valoriseert de Duitse 
overheid het initiatief van en de innovatie door deelstaat- en lokale besturen. Eén van 
de Duitse bezorgdheden geldt de digitale kloof. Deze zorg volgt dadelijk uit de 
evenwaardige positie die eAdministratie en eDemocratie in de Duitse opvatting van 
eGovernment moeten innemen. De brede toepassing van ICT heeft maatschappelijke 
gevolgen; één daarvan is het opduiken van zogenaamde ‘kloven’. Er kunnen drie 
kloven worden vastgesteld: 
 

(1) tussen burgers die zich ICT kunnen veroorloven versus burgers die dat 
niet kunnen; 

(2) tussen burgers die ICT kennen en kunnen gebruiken versus burgers die 
relevante kennis noch kunde bezitten; 

(3) tussen burgers die ICT willen en durven gebruiken versus burgers die 
deze wil en durf ontberen. 

 
De kloven zijn dus niet louter sociaal-economisch van aard; zij bevatten ook de 
tegenstelling tussen de early adapters en de late followers. De mens leeft steeds meer 
in een symbolisch en niet meer louter in een natuurlijk universum (Cassirer, 1960). 
Burgers die ‘mee’ zijn met de laatste evoluties in ICT, passen zich moeiteloos aan het 
zich voortdurend wijzigende symbolische universum aan. Zappers, strivers en 
channel surfers zijn zijn mee met eGovernmenment, maar literair geschoolde 
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humanisten dreigen helaas de analfabeten te worden van de éénentwintigste eeuw 
(Bolz, 1994). Computer- en mediageletterdheid worden broodnodige vaardigheden 
om zich in de digitale maatschappij goed uit de slag te trekken. Naar het zich laat 
aanzien willen ook overheden wereldwijd in toenemende mate rekenen op een 
bereidwilligheid van burgers digitaal te interageren en transageren met 
overheidsdiensten. Doet de digitale kloof zich in alle kracht gevoelen, dan ontstaat 
een kenniselite - een groep relatief welvarende burgers die competent en goed 
voorgelicht ICT en dus ook eGovernment toepassingen gebruiken. Minder fortuinlijke 
en opgeleide burgers moeten het dan stellen met de televisie, met een beperkt aantal 
interactieve mogelijkheden om met de overheid in contact te treden. De Duitse 
bezorgdheid geldt ook de verder schrijdende individualisering die kan volgen uit 
‘unieke oplossingen voor individuele behoeften en voorkeuren’, door ICT en 
eGovernment op maat aan de burger aangeboden. Dienstverlening kan men eenvoudig 
via de interface van de computer en het internet starten. In Duitsland wordt sterk de 
nood aangevoeld beleid te ontwerpen en te implementeren om deze problematiek naar 
de toekomst toe hanteerbaar te maken. Hierbij wordt de meeste aandacht besteed aan 
vormen van elektronische burgerinspraak. Of dit dan ook volwaardige eDemocracy 
betekent, met wetgevende en lokale verkiezingen naast referenda via het internet, 
staat ter discussie. 
 
De Duitse mediawetenschap is terughoudend voor een verabsolutering van de 
oplossingen die ICT zou bieden voor netelige maatschappelijke kwesties, zoals de 
afstand tussen de burger en de politiek - als deze kloof niet kan worden overbrugd, als 
er geen wederzijds vertrouwen kan worden opgebouwd tussen burgers en politici, dan 
zou het zinloos zijn de digitale kloof in haar vele verschijningsvormen te 
overbruggen. Glotz (2000) waarschuwt er voor dat de ervaring van nieuwe 
toepassingen - dus ook eGovernment - voor de burgers in de eerste plaats een 
computerervaring is. Overheidsdienstverlening via eGovernment verloopt via de 
persoonlijke computer van de burger. De computer is een manier, een metafoor, 
waardoor de werkelijkheid gedacht en gesimuleerd wordt: modules en algoritmes 
worden gebruikt om processen tot een goed einde te brengen, maar deze gang van 
zaken is niet noodzakelijk een goede afspiegeling van de ‘echte’ werkelijkheid. Het 
lenigen van burgernoden moet voorbij aan strikt lineaire procesgang, chronologisch 
strakke afhandeling van dossiers en regelneverij. Er wordt met zoveel woorden 
gewaarschuwd voor ‘oude wijn in nieuwe zakken’: de burger dreigt te ontdekken dat 
eGovernment de overheid zelf niet heeft getransformeerd tot een verzameling van 
sterk klantgerichte diensten, ondanks het opbod van interactieve eGovernment 
toepassingen. De ontgoocheling van de burger over het gebrek aan waarachtige 
netwerking tussen burgers, burgergroepen, bedrijven en de overheid zet dan de 
atomisering door, die door de metafoor van de personal computer duidelijk wordt 
voorgespiegeld. Het commerciële geweld waardoor het bezit van ICT tot de 
vormelijkheden gaat behoren waarmee consumenten zich omringen beëindigt dan 
definitief alle hoop op bestuurlijke verandering door ICT. Deze analyse is in 
Duitsland in zwang en geeft in essentie de kritiek weer die zogenaamde ‘pessimisten’ 
hebben op de hoop die leeft als zal eGovernment bestuurlijke vernieuwing realiseren. 
Ook een zogenaamd ‘neutrale’ positie vertrekt niet vanuit een technologiegedreven 
visie, maar meent wel dat ICT voor eGovernment een noodzakelijke doch niet 
voldoende voorwaarde is. Uitgesproken ICT-optimisten treft men in Duitsland niet 
aan. 
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Onderzoek en ondersteuning van Duits eGovernment 
 
De projecten die in diverse Duitse steden tot volwaardige één-loket initiatieven zijn 
uitgegroeid, werden van meet af aan ondersteund door wetenschappelijke instellingen. 
De voorstudie voor het burgerkantoor te Unna door de Gesellschaft für Mathematik 
und Datenverarbeitung, één van de grootste Duitse onderzoeksinstellingen voor 
computergebruik en informatica, is spreekwoordelijk. De universiteiten namen het 
voortouw en tekenen ook vandaag in belangrijke mate verantwoordelijk voor de 
Duitse visie en klemtonen inzake eGovernment. Zij omgeven met bestuurskundige 
vragen de Duitse spanningsverhouding tussen onderbouwd en democratisch 
bekrachtigd beleid enerzijds en de concrete invulling van burgernabij bestuur 
anderzijds. De oplossing voor deze spanningsverhouding wordt gezocht in de 
architectuur van de front-office en de gebruiksvriendelijke interactie van de burger 
met het elektronische loket (zie bv. Liedtke & Tepper, 1989, waar zij nog spreken 
over de ‘sociale aangepastheid’ van nieuwe technologie). Over de mogelijke rol van 
rechtstreekse democratie is het debat volop bezig. Het één-loket te Hagen werd 
geïnspireerd door vooraanstaande overheidssociologen van de universiteit te Marburg 
(Kißler, et al., 1994). Wetenschappers zijn ook actief in Duitse publiek-private 
consortia. De universiteit van Oldenburg zette zich in om geïntegreerde openbare en 
private dienstverlening door middel van een burgerkantoor tot in landbouwgebieden 
te brengen (Klee-Kruse & Lenk, 1995). Het werkbare concept van het één-loket en 
het publiek-private partnerschap werden begin jaren negentig aangevuld met de 
performante netwerktechnologie van het internet. Wetenschappers misten de trein niet 
en staan nu vooraan in de promotie van het ‘virtuele gemeentehuis’ (Lenk, 1997). 
Niet enkel beschrijven Duitse academici het concept van een dergelijk functioneel 
geïntegreerd loket met volwaardige, ‘naadloze’ transactie tussen burger en overheid. 
Zij gaan ook op zoek naar de beste vertolking van de geïntegreerde aanpak naar de 
burger toe - met het gebruik van levenssituaties of -thema’s als uitkomst. Tot slot 
brengen zij de omvangrijke veranderingen in kaart die eGovernment de Duitse 
overheden zal vragen. Evenzovele uitdagingen op organisatorisch, wettelijk, politiek 
en socio-cultureel vlak voor besturen op alle niveaus, maar vooral zij die ook vroeger 
al het meest burgernabij waren: de gemeenten en steden. 
 
De Duitse wetenschappers laten zich graag inspireren door Nederlandse academici. 
Zij zijn als buitenlandse publicisten goed vertegenwoordigd in de Duitse 
eGovernment literatuur (zie bijvoorbeeld Snellen, 2001). De inbreng van 
Nederlandse academici verhoogt het soortelijke gewicht van de bestuurskundige 
vraagstukken die opduiken in eGovernment onderzoek. Nederlandse universiteiten 
en onderzoeksinstituten hebben een reputatie die hen voorafgaat, tenminste waar het 
diepgaande analyses betreft van de institutionele en maatschappelijke consequenties 
van de uitbouw van eGovernment (Kleinsteuber, 2001). Wat de elektronische 
democratie betreft: een Duits fundamenteel bestuurskundig vraagstuk is de 
onderlinge verhouding van democratie en techniek. Dit vraagstuk is abstract en 
vereist concrete bestuurskundige vragen, die het fundamentele vraagstuk omzetten in 
operationele termen. Elektronische democratie is de voornaamste krachtlijn die zich 
binnen het Duitse eGovernment debat duidelijk aftekent. Gangmakers van de 
discussie in Duitstalig Europa zijn Claus Leggewie en Rainer Rilling. Oostenrijkers 
en Zwitsers leveren ook hun bijdrage aan het academische debat, dat echter 
voornamelijk door Duitse inspanningen wordt gevoed. Daar zijn enkele grote 
onderzoeksinstellingen in Duitsland niet vreemd aan: de Fachhochschule für Technik 
und Wirtschaft (FHTW) te Berlijn, het Forschungsinstitut für Öffentliche 
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Verwaltung te Speyer, de Carl von Ossietzky Universität te Oldenburg, het nieuwe 
Institute for eGovernment Competence Center (IfG.CC) te Potsdam en de 
Bertelsmann-Stiftung. 
 
Vaak dienen academici zich te weren tegen de politieke druk om eGovernment te 
vereenzelvigen met ‘alle overheidsorganisaties en -niveaus het net op’. Aan de Duitse 
universiteiten is men er zich terdege van bewust dat eGovernment méér is dan 
overheid-via-internet. De grondige analyses door het Forschungsinstitut für 
Öffentliche Verwaltung te Speyer spreken hier boekdelen (Reinermann & von Lucke, 
2002). Een eerste overzicht van de Duitse stand van zaken betreffende eGovernment 
werd door dit universitaire onderzoeksinstituut afgeleverd in 2002, verscheidene jaren 
nadat een dergelijke status quaestionis in andere Europese landen al was opgemaakt. 
eGovernment betekent electronic én government en beide zijn méér dan louter 
webgebaseerde overheidstoepassingen, zo is ook de Duitse ontdekking. Er zijn talrijke 
barrières en hindernissen die niet louter technologisch zijn (zie bv. von Lucke, 2002). 
eGovernment betekent immers ook het hertekenen van bestuurlijke processen. Vaak 
wordt dat door beleidsmakers uit het oog verloren en als het wel in rekening wordt 
gebracht, dan worden vaak zonder meer BPR concepten uit bedrijfswereld 
vruchteloos in overheidsdiensten toegepast (Lenk, 2002). 
 
Op 6 augustus werd te Potsdam het Institute for eGovernment Competence Center 
(IfG.CC) opgericht. Het Kommunalwissenschaftliche Institut (KWI) van de 
Universiteit te Potsdam houdt zich al langer met eGovernment bezig: het eLoGo 
project wil in de Kreis Potsdam-Mittelmark eGovernment wetenschappelijk 
begeleiden en ondersteunen. Het IfG.CC, nauw verbonden met de sociaal-
wetenschappelijke universiteit te Potsdam, richt zich op kennisvermeerdering omtrent 
eGovernment en biedt advies aan overheden, beleidsmakers en -uitvoerders en private 
ondernemingen, zoals ICT bedrijven. Vorming en netwerking die de verbreiding van 
kennis en expertise ten goede komen staan evenzeer op de agenda. Het IfG.CC neemt 
de coördinatie van eGovernment initiatieven in Duitsland op zich en wil ambtenaren 
op alle niveaus doordringen van de belangrijke bijdrage tot bestuurlijke vernieuwing 
die eGovernment kan bieden. Het netwerk van het IfG.CC omvat de Duitse 
onderzoekscentra die zich al langer met eGovernment bezig houden: het FHTW te 
Berlijn, het Forschungsinstitut für Öffentliche Verwaltung te Speyer en de Carl von 
Ossietzky Universität te Oldenburg. Klaus Lenk, actief aan deze laatste universiteit, 
neemt het voorzitterschap waar van het IfG.CC. Het startende onderzoek besteedt 
aandacht aan intrabestuurlijke aspecten van eGovernment: welke structuurwijzigingen 
dringen zich aan overheidsdiensten op door de implementatie van eGovernment? Het 
IfG.CC richt zijn aandacht niet langer op de nogal platgetreden extra-bestuurlijke 
paden van Duits eGovernment. Het verbreedt het onderzoeksbereik tot structuur- en 
procesveranderingen door toedoen van eGovernment. Hiermee treedt Duits 
eGovernment onderzoek een nieuwe fase in. 
 
Meest opvallend in Duitsland is, zoals reeds vermeld, de tweedeling tussen 
‘optimistische’ en ‘pessimistische’ onderzoekers. De twee kampen nemen een 
verschillende positie in waar het geloof in de toegevoegde waarde van eGovernment 
betreft. Vermits in Duitsland hevig wordt gedebatteerd rond de waarde en de risico’s 
van rechtstreekse democratie via het internet, is dit een goed voorbeeld van deze 
scheiding der geesten. De optimisten gaan ervan uit dat de intrinsieke kenmerken van 
netwerktechnologie participatie in de hand werken en dat rechtstreekse democratie 
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zich met andere woorden opdringt vanuit technologische vernieuwing en evoluties. 
De sceptici of pessimisten daarentegen menen net dat burgerparticipatie door het 
gebruik van ICT wordt tegengewerkt. Ze verwijzen daarvoor naar de onoverbrugbare 
sociaal-economische digitale kloof tussen de haves en de have nots (Winkel, 1999). 
Hubertus Buchstein (1996) vertegenwoordigt deze positie in Duitstalig Europa. Een 
voorname medestander van Buchstein is Rainer Rilling (1997). Rilling verwijt de 
Duitse politici eGovernment met opzet op een onschadelijk zijspoor te hebben 
gerangeerd. De grote macht van politieke partijen heeft hier een aanzienlijke rol in 
gespeeld (Hagen, 1997). Politieke partijen hebben in Duitsland weinig of geen contact 
met de kiezer en wensen niet dat de burger meer rechtstreeks bij het beleid zou 
worden betrokken. Buchstein en Rilling waarschuwen voor een commercialisering 
van netwerkfaciliteiten en de digitale kloof. Een dergelijke evolutie betekent volgens 
hen immers een marginalisering van het politieke bedrijf. Een neutraal standpunt 
wordt ingenomen door Claus Leggewie (1998), Achim Bühl (1997) en Herbert 
Kubicek (1995). Deze auteurs verdedigen de positie dat netwerktechnologie zowel 
mogelijkheden als risico’s inhoudt voor burgerparticipatie. Bühl (1997: 308): 
 

„…unseres Erachtens sowohl ein Demokratie-förderliches als auch 
ein demokratie-gefährdendes Potential des Internets (existiert).“ 
 
“...volgens ons (bestaat) er zowel een democratiebevorderend als een 
democratiebedreigend aspect van het internet.” 

 
De risico’s die worden vermeld zijn dezelfde als degene de pessimisten aanhalen; 
Leggewie, Bühl en Kubicek zijn nochtans van mening dat ICT de deelname van de 
burger aan de politiek kan bevorderen zo er voldaan wordt aan een aantal 
voorwaarden. De commercialisering van het internet moet worden bemoeilijkt, 
internettoegang voor alle burgers dient te worden gewaarborgd en hun 
mediavaardigheden moeten door gerichte opleiding worden verhoogd. Hoewel de 
neutrale positie in academisch Duitsland het overwicht lijkt te hebben, maken in de 
media de overdreven, vaak hyperoptimistische verwachtingen van beleidsmakers 
voortdurend het mooie weer. 
 
De Oostenrijker Kolb (2001) verzet zich tegen het blinde geloof in het internet van 
beleidsmakers, zoals in het Duitsland en Oostenrijk bon ton is. Dit geloof heeft 
volgens hem veel weg van escapisme en een vlucht vooruit in een technologische 
utopie. De verruwing van de samenleving en de omgangsvormen en het afnemende 
verantwoordelijkheidsgevoel van burgers worden niet verminderd, maar integendeel 
bevorderd door het internet. Ook Kolb ziet de voortschrijdende commercialisering 
van het internetaanbod als een voorname kwaal. Media spelen met hun berichtgeving 
weinig in op de mogelijkheden tot de uitbouw van een solidaire volksgemeenschap: 
het is vaak geweld of pornografie wat de klok slaat. Dergelijke boude aanklacht is ook 
voor het internetmedium zeker niet overdreven. Kolbs ethische voorbehoud tegen een 
netwerksamenleving sluit aan bij de pessimistische opstelling inzake eGovernment. 
 
Duitse vorsers zijn ernstig bezig met eGovernment. En die ‘ernst’ kan maar beter zo 
letterlijk mogelijk worden genomen. Enerzijds is de zogenaamde ‘technische staat’ 
al langer van het voorplan verdwenen in Duitse bestuurlijke vernieuwing. In 
Duitsland zijn de opwindende toekomstscenario’s van Negroponte (1996), die in een 
scheiding van geest en lichaam door toedoen van digitale technologie gelooft, geen 
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vanzelfsprekendheid. Voor een dergelijke visie is men in de Duitse academische 
wereld ietwat te nuchter. Incrementele vooruitgang, zoals in de Verenigde Staten, 
maakt deel uit van de visie op eGovernment, zoals die door Duitse academici wordt 
verdedigd (Leggewie, 1998; Bühl, 1997; Kubicek, 1995). Anderzijds wordt in 
Duitsland gefocust op de quick win van de front-office: het webportaal voor burgers 
en bedrijven. Deze vlucht vooruit, om het met Kolbs fuga in salus (2001: 7) te 
zeggen, is een gevolg van de achterstand - zoals de Duitsers die zelf percipiëren 
(Wirtschaftswoche, 04/05/2000) - op eGovernment. In het webportaal schijnen 
Duitse academici en politici elkaar te vinden: voor academici is het een opstapje naar 
rechtstreekse democratie en burgerparticipatie, voor beleidsmakers is het een 
electoraal paradepaardje. Nochtans zijn de politici en de Duitse grondwetspecialisten 
niet zo tuk op rechtstreekse democratie. De representatieve democratie - die in 
Duitsland zowat heilig is - staat ondertussen wel onder druk door de mogelijkheden 
om burgers zich over politieke en bestuurlijke kwesties rechtstreeks te laten 
uitspreken. Deze druk wordt verhoogd door de academici die zich in het publieke 
debat mengen. 
 

7.3 eGOVERNMENT IN DE DUITSE PRAKTIJK 
 

7.3.1 eAdministration 
 

Front-office en één-loket 
 
Talrijke best practices op lokaal vlak waren de afgelopen jaren het resultaat van 
wedstrijden opgezet door de Bondsregering of onder haar auspiciën (zie bijvoorbeeld 
de eGovernment prijskamp van Cisco Systems en KPMG op www.verwaltung-der-
zukunft.de). De competitie MEDIA@Komm stimuleert onder andere de ontwikkeling 
van concepten en toepassingen voor de digitale handtekening - voornamelijk met de 
bedoeling de randvoorwaarden voor eCommerce te scheppen. MEDIA@Komm is een 
initiatief uit 1998 van het Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie en is 
gericht op ICT innovatie door lokale overheden. Het is een zeldzaam voorbeeld van 
eGovernment beleid op lokaal vlak, maar aangestuurd door de federale Bondsregering 
(Hagen & Kubicek, 2000). 
 
Mededingende lokale besturen dienden tot nog toe veelal projecten in die de interactie 
burger-overheid moesten ondersteunen en niet zozeer de interactie bedrijfswereld-
overheid. De initiatieven die we tot de dag van vandaag aantreffen in Duitsland, zijn 
in regel één-loketten op het lokale niveau. Met het federale webportaal bund.de 
verandert dit. Bund.de is een initiatief van BundOnline 2005, het nationale 
eGovernment initiatief van de Bondsregering. Het portaal kostte slechts zes miljoen 
DM (drie miljoen Euro) en wordt maandelijks door zo’n 100.000 gebruikers bezocht. 
Daar komen er elke maand 8.000 bij. Het Bondsportaal is vooral gericht op bedrijven 
en op de overheden zelf. De eerste versie van het portaal wordt in internationaal 
vergelijkend onderzoek beschreven als een Volkswagen Kever en geen Porsche, beide 
Duitse wagens - maar voor een ander publiek met een ander budget (Kable’s 
Electronic Government International, 20/11/2001): 
 
Bund.de wordt verder ontwikkeld en nieuwe, meer geavanceerde versies staan op 
stapel. De bescheiden beginopzet van het portaal wordt verklaard door twee factoren. 
Allereerst is er de absolute noodzaak snel een portaal te realiseren, gezien de 
achterstand van Duitsland inzake eGovernment. Misschien wel even belangrijk is dat 
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de federale overheid de Länder niet te zeer het gras voor de voeten wil wegmaaien 
met een low budget portaal. Zoals de wedstrijd MEDIA@Komm illustreert, worden op 
het lokale vlak meer dan verdienstelijke eGovernment projecten opgezet. De eerste 
versie van Bund.de omvat alle overheidsinstanties en gesubsidieerde instellingen van 
de federale overheid, op alle niveaus. De Länder zijn maar vertegenwoordigd in het 
portaal door het topniveau van hun administraties. Enkel Rheinland-Pfalz is in alle 
bestuursniveaus vertegenwoordigd. Dit Land is een testcasus voor de integratie van de 
deelstaten in het federale portaal. De eerste versie werd voltooid aanvang 2002. In een 
tweede fase worden alle deelstaatoverheden, op alle niveaus, geïntegreerd in het 
federale portaal. Een virtueel één-loket wordt uitgewerkt dat burgers toegang geeft tot 
de belangrijkste documenten in de interactie van burger en federale overheid. Ook 
overheidsaanbestedingen en jobbemiddeling voor werkzoekenden worden tussen 
2002 en 2005 in het portaal geïntegreerd. Reeds in de herfst van 2002 moeten firma’s 
kennis kunnen nemen van aanbestedingen via Bund.de. In het portaal wordt gewerkt 
met het ‘levenslagenconcept’. De ganse levenscyclus en relevante levensthema’s van 
de burger worden door het portaal ontsloten: jeugd, opleiding, arbeid, familie, 
financiën, cultuur enzovoorts (zie bijvoorbeeld Hoofdstuk 4, Tussentijds Rapport 1). 
Werken met levenslagen geeft concrete inhoud  aan publiek-private samenwerking 
(Naujokat & Eufinger, 2002). Immers, de burger wil niet alleen weten welke rechten 
en plichten hij of zij heeft en hoe daar aan kan worden voldaan. De burger wil 
evenzeer vernemen hoe rechten en plichten commercieel kunnen worden ingevuld. Zo 
is men verplicht om als werknemer of zelfstandige een ziekteverzekering af te sluiten. 
Men kan dat echter bij tal van ziekenfondsen doen: daar ligt ruimte voor 
samenwerking tussen de overheid en de private sector. 
 
Een belangrijke nieuwigheid - en op termijn onontwijkbare noodzakelijkheid in het 
kader van eGovernment - is de elektronische belastingsaangifte: ELSTER 
(Elektronische Steuererklärung, zie www.elster.de). De webstek ELSTER verwerkte 
al 11.475.000 belastingsaangiften; er werden ook 960.000 aangiften van 
inkomenbelasting verwerkt; sinds 26 september 2002 wordt in de Länder Beieren, 
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen en Saarland met digitaal ondertekende aangiften 
van inkomensbelasting geëxperimenteerd. De digitale handtekening werkt bij 
ELSTER door middel van een chipkaart en een kaartlezer voor de pc. Duitse banken 
stellen vanaf juli 2002 de mogelijkheid ter beschikking om de ELSTER 
belastingsaangifte digitaal te ondertekenen via een digitale handtekening op een 
bankkaart. Werkgevers, tot slot, zullen loonlasten door middel van een elektronische  
Lohnsteuerkarte of ‘loonlastkaart’ aan de fiscus kunnen overmaken. 
 
Duitse één-loketten in steden en gemeenten geven de uitbouw van virtuele 
Bürgerämter of ‘burgerkantoren’ een nieuwe impuls. Voor dit beleid bestaat een 
markt. Een studie van het Institut für Demoskopie te Allensbach (2001) wees uit dat 
69 procent van het Duitse volk gewonnen is voor transacties tussen burgers en 
overheidsdiensten via netwerktechnologie. De Duitse burger heeft de nodige 
infrastructuur thuis of plant deze aan te schaffen: 66 procent van de Duitsers heeft 
thuis een pc, bijna 14 procent bereidt de aankoop van een (nieuwe) pc voor en elf 
procent zal zijn of haar pc laten opwaarderen. Haast 46 procent van de Duitsers 
gebruikt het internet. De bron van early followers lijkt echter bijna opgedroogd te 
zijn; slechts 15 procent overweegt nog een aansluiting op het internet. In 2001 was dat 
nog 17 procent. Om de ICT markt te stimuleren dienen de late followers te worden 
aangeboord. Dit is een marktsegment dat moeilijk in beweging te krijgen is voor 



Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – bestuurlijke organisatie Vlaanderen 

Spoor eGovernment  170

technologische innovatie. Politieke informatie wordt door 64 procent van de 
internetgebruikers opgezocht; 61 procent gaat op zoek naar informatie over 
producten. De situatie van het wegennet worden door 45 procent opgevraagd. Het 
zoeken op internet naar informatie gaat er in alle rubrieken op vooruit. Steeds vaker 
worden er via het internet ook transacties gepleegd: 30 procent van de Duitsers doet 
aan online shopping. Deze cijfers zijn afkomstig van de jongste ACTA peiling (lente 
2002), uitgevoerd door het Institut für Demoskopie. 
 
Burgerkantoren verzamelen administratieve diensten die samen horen. Het criterium 
is echter niet het functionele aspect, maar het wettelijke of juridische. Stel dat men wil 
verhuizen en van domicilie-adres verandert. Voor alle wijzigingen ter zake kan de 
burger terecht in een burgerkantoor: men kan er zich niet enkel melden als nieuwe 
inwoner van de gemeente, maar men kan er ook vuilniszakken kopen, bouwaanvragen 
indienen, snoeitoelating voor hoge bomen bekomen, enzovoorts. Een burgerkantoor 
strekt dus verder dan een Dienst Bevolking van een gemeente. De keerzijde van deze 
burgervriendelijke medaille is het strikt juridische. Hier duiken vaak moeilijkheden 
op: integratie van dienstverlening op juridische gronden is te omslachtig. De start van 
het burgerkantoor te Unna in 1984 na een haalbaarheidsstudie door de Gesellschaft 
für Mathematik und Datenverarbeitung was veelbelovend, maar gedurende de jaren 
negentig vertraagde de verspreiding van soortgelijke initiatieven. Het doorsijpelen van 
hoogwaardige ICT oplossingen in overheidsdiensten en een federaal beleid 
ondersteund door initiatieven zoals MEDIA@Komm werpt vruchten af en zet een 
nieuwe beweging in naar functioneel geïntegreerde één-loketten. Duitse gemeenten, 
steden en districten krijgen een duidelijk zicht op de mogelijkheden en nemen stelling 
in voor een beleid ten gunste van de uitbouw van functioneel geïntegreerde één-
loketten. Een voorname taak voor lokale overheden is één-loket functies uit te 
bouwen voor diverse doelgroepen in het volk; dat kan door functies te integreren en 
vervolgens via een webportaal te ontsluiten aan de hand van life events (Habbel, 
1998). Doelgroepen waar men meteen aan kan denken zijn jongeren en senioren, maar 
ook werkzoekenden en gehandicapten. 
 
Bürgerämter zijn ondertussen wijd verspreid over Duitsland. Ze worden overwegend 
door de plaatselijke overheden aangestuurd. Ze spelen ondertussen de rol van 
platform waarin steeds meer eGovernment toepassingen worden gebed. In 1999 werd 
een werkgroep Datenschutz in Bürgerbüros opgericht. De werkgroep is samengesteld 
uit medewerkers van beleidsverantwoordelijken voor databeveiliging op 
deelstaatniveau, de Datenschutzbehörden. In haar eindrapport doet deze werkgroep 
enkele verrassende aanbevelingen. Deze beleidssuggesties pleiten andermaal voor het 
aparte statuut dat Duitsland in het Europese eGovernment plaatje inneemt. Een 
belangrijke aanbeveling is namelijk, de veiligheid van burgerinformatie ten bate, om 
(1998: 9): 
 

„Sachgebiete in denen regelmäßig sensible Daten anfallen, sind nicht 
in einer Service-Stelle abzuwickeln. Hierauf ist durch geeignete 
maßnahmen für den Schutz der personenbezogenen Daten zu 
achten.“ 
 
“Domeinen waarin regelmatig gewerkt wordt met gevoelige informatie, worden 
beter niet op één dienst geconcentreerd. Door middel van specifieke maatregelen 
die persoonsgebonden gegevens afschermen moet dit worden opgelost.” 
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Dit betekent een inperking van de toegankelijkheid van alle burgerinformatie door 
ambtenaren die in het kader van hun dienstopdracht met deze gevoelige informatie in 
aanraking komen. Het is ook zoveel als de voorwaardelijke integratie van de back-
office: de bovengrens van de back-office integratie is de afscherming van de 
persoonlijke levenssfeer van burgers, ook voor de inkijk van niet-bevoegde 
ambtenaren. Deze aanbeveling heeft dadelijk consequenties voor de architectuur van 
eGovernment. Er moet worden gewerkt met autorisaties - een ‘dubbele’ 
gegevensopslag wordt immers afgewezen door de Datenschutzbehörden; in alle 
gevallen moet de burger toelating verlenen aan de Dienst Bevolking van zijn 
gemeente of stad om persoonlijke gegevens uit de database op te halen. eGovernment 
toepassingen dienen als aanbod te worden geformuleerd en mogen aan de burger niet 
worden opgedrongen. 
 

Tabel 15 Vergelijking van Bürgerämter of Bürgerbüros met de traditionele loketdienst van 
lokale besturen in Duitsland (Bertelsmann-Stiftung, Leistungsvergleich 1998). 

 
De burgerkantoren missen evenwel nog een strategisch model dat de interactie 
burger-overheid en de noodzakelijke bestuurlijke vernieuwingen legitimeert. Deze 
nood wordt nu gelenigd door de samenwerking van de Carl Von Ossietzky Universität 
te Oldenburg en de Stiftung Hans-Böckler. Zij bouwen samen aan een zogenaamd 
‘referentiemodel’ (Lenk, 2002). Dit is een burgergericht model dat uit zes modules 
bestaat: 

 
(1) een burgerinformatiesysteem, zoals dat in Oostenrijk al bestaat 

(www.help.gv.at) en dat burgers voorbereidt op een bezoek aan het 
burgerkantoor: wat moet men meebrengen en waar moet men zich 
aanmelden? 

(2) een formulierserver, die invulformulieren en documenten ter beschikking 
stelt, 

(3) een algoritme dat de  burger effectief in contact brengt met de diensten 
die hij of zij nodig heeft en dit in overeenstemming met een aantal 
afspraken waar burger en ambtenaren naar opleven (bijvoorbeeld inzake 
privacybescherming), 

(4) de afwikkeling van de transactie burger-overheid wordt van begin tot 
einde in kaart gebracht door zogenaamde tracking; de communicatie van 
de burger met bevoegde overheidsdiensten is te allen tijde gegarandeerd,  

 

 
Bürgeramt/Bürgerbüro  

 
Klassisches Meldeamt  

zusätzliche Serviceangebote  verweist auf  
Ausstellung von Parkausweisen  Ordnungsamt  
Aufbewahrung von Fundsachen  Fundbüro  
Adreßänderung im Kfz-Schein  Zulassungsstelle  
Ummeldung ausländischer Bürger  Ausländeramt  
Auskünfte und Formulare etc.  
 

andere Ämter 

Vergleichsdaten  Vergleichsdaten  
Fehlleitungsquote i.d.R. 0%  Fehlleitungsquote bis zu 17%  
Öffnungszeiten bis zu 50 Std./Woche  Öffnungszeiten bis zu 25-30 Std./Woche  
Kundenzufriedenheit i.d.R. 1,0 bis 2,0  
 

Kundenzufriedenheit i.d.R. 1,5 bis 2,5  
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(5) overheidsdiensten moeten worden gereorganiseerd om de mogelijkheden 
die door de integratie van front-office en back-office worden geschapen 
volledig uit te putten, 

(6) een terugkoppeling tussen burgers en overheid na het beëindigen van de 
transactie. 

 
Dit model is interessant vermits het vertrekt van de psychologie van de burger die 
allerlei problemen en hindernissen ervaart bij het gebruikmaken van 
overheidsdiensten. Hij of zij kan de tijd die nodig is voor de interactie met de 
overheid ook maar krap besteden en wil de volgorde kennen van de stappen die 
nodig zijn om effectief van een dienst gebruik te maken of een product te bekomen. 
Transparantie is een vereiste. De modulaire opzet van dit model maakt het mogelijk 
verschillende modules toe te wijzen aan verschillende ‘platformen’ (front-office, 
back-office, netwerkinfrastructuur, overheidsmanagement enzovoorts). Lenk scheidt 
tot slot de geïntegreerde back-office opnieuw. Transacties tussen overheid en burger 
zijn pas mogelijk als front-office en back-office in elkaar opgaan (Deloitte 
Consulting and Deloitte & Touche, 2000). Er bestaat nochtans een onderscheid 
tussen overheidsproducten en overheidsdiensten. Vaak bestaat een ‘dienst’ uit het 
leveren van een ‘product’. De aanmaak van dit product kan worden uitbesteed, 
bijvoorbeeld een vuilniscontainer voor elk gezin die door een private firma wordt 
geproduceerd. Door het lokale één-loket worden diensten geïntegreerd, maar worden 
andere instanties evengoed ontlast. Voor de nummerplaten van een voertuig hoeft 
men zich bijvoorbeeld niet langer te begeven naar de dienst die tot voor kort de 
uitreiking van de nummerplaten onder zijn hoede had. ICT moet de burgernabije 
dienstverlening rechtstreeks ondersteunen en niet de loutere communicatie over 
diensten of producten. Door modulair tewerk te gaan hoopt men de burgerkantoren 
geschikt te maken om ook virtueel - via ICT - integrale dienstverlening te realiseren. 
 
De burgerkantoren zijn in ieder geval de beste keuze om eGovernment op het lokale 
bestuursniveau uit te bouwen. De Bertelsmann-Stiftung, die mee aan de wieg van de 
burgerkantoren staat, publiceerde in 1998 een korte studie waarin de burgerkantoren 
werden vergeleken met het vroegere onthaal en de doorverwijzing van burgers in 
stad- en gemeentehuizen (zie tabel supra). 
 
De burgerkantoren zijn superieur aan de klassieke loketten die doorverwijzen naar 
verschillende diensten van de stad of de gemeente: de Dienst Bevolking, de Dienst 
Vreemdelingenzaken enzovoorts. Ze bieden toegevoegde waarde en ontlasten 
aanzienlijk de back-office. Ze scoren ook hoger op klanttevredenheid. Hun succes en 
brede aanvaarding maakt de burgerkantoren tot geschikte proeftuinen voor 
burgergericht, modulair eGovernment. In de Duitse hoofdstad Berlijn worden 60 
burgerkantoren uitgerust om eGovernment te ondersteunen. Om de omschakeling naar 
virtueel bestuur mogelijk te maken, wordt beroep gedaan op een omvangrijk 
consortium met een ruim aandeel van de private sector. De firma’s IVU Traffic 
Technologies AG, Psi AG en IKV+++ Technologies AG zijn betrokken partij. Het 
lastenboek heeft een waarde van 1,2 miljoen Euro. In een eerste fase worden de 
documenten én processen, die eerstelijnsopvang in de administratie gebruikt, 
gestroomlijnd en uitgebreid. In een latere fase worden (bestuurs)documenten voor 
burgers rechtstreeks toegankelijk gemaakt. 
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De Duitse Hanzestad Bremen (550.000 inwoners) vormt samen met de stad 
Bremerhaven (100.000 inwoners) het kleinste Land van de Bondsrepubliek 
Duitsland. Het is een stadsstaat die in één administratief niveau zowel het lokale 
bestuur waarneemt als de ‘nationale’ belangen van de stadsstaat behartigt. In 1998 
nam Bremen deel aan de MEDIA@Komm wedstrijd en was één van de winnaars. Het 
Bremense één-loket werd ontwikkeld en wordt uitgebaat door Bremen Online 
Services (BOS). Dit is een Public Private Partnership, een partnerschap van private 
firma’s en de stad Bremen. Deutsche Telekom, de Sparkasse Bremen, telefoon- en 
netwerkoperator BreKom, vervoersmaatschappij Bremer Straßenbahn AG, 
softwarehuizen Brokat Infosystems AG, VSS en Signum zijn private investeerders. 
De stad Bremen zelf brengt in het consortium haar ‘Multimedia Centrum 
Bremerhaven’ in. Er werd dadelijk ook een samenwerking uitgebouwd met andere 
lokale overheden en met andere bestuursniveaus: de stad Bremerhaven, de 
Nedersaksische stad Oldenburg en district Soltau-Fallingbostel, de Hanzestad 
Hamburg en informaticacentra in Nedersaksen en Hessen zegden hun steun toe aan 
het project. Bremen Online Services kreeg het statuut van onderneming met beperkte 
aansprakelijkheid om tegemoet te komen aan de commerciële oogmerken van private 
partners. Bovendien wordt webruimte op het portaal verhuurd aan ondernemingen 
die willen adverteren. De levensgebeurtenissen die het portaal van het één-loket 
invullen bieden het ideale platform voor online advertenties, zogenaamde banners. 
Deze advertenties kunnen precies zijn aangepast aan de doelgroep waarop de 
levenssituatie over het algemeen van toepassing is. ‘Trouwen’ bijvoorbeeld richt 
zich op jongvolwassenen, die - bijvoorbeeld voor hun wittebroodsweken - al wel 
eens beroep willen doen op een reisbureau. 
 
Het Bremense één-loket wil een totaaloplossing bieden - en dit in een bijzondere 
betekenis: niet alleen moeten de behoeften van de burger exhaustief tegemoet 
worden getreden, maar er dient evenzeer een reorganisatie van de bestuurlijke 
processen plaats te grijpen. Er moet namelijk openheid komen voor een publiek-
private samenwerking. Deze moet een vlotte en volledige dienstverlening voor de 
burger mogelijk maken, ongeacht de beweegredenen van private of publieke 
organisaties om in een consortium te stappen. Veiligheid is een teer punt in 
eGovernment; door middel van de elektronische handtekening kan hieraan tegemoet 
worden gekomen. De wetgever heeft in Duitsland de nodige inspanningen geleverd: 
er is het Signaturgesetz (wet op de elektronische handtekening) van 1 augustus 1997 
die voldoet aan de Europese Richtlijn 1999/93/EG voor een gemeenschappelijk EU-
kader voor elektronische handtekeningen. In een partnerschap van openbare en 
private organisaties wordt de elektronische handtekening uitbesteed aan en 
gewaarborgd door een private Certificate Service Provider (CSP). Deze regeling 
wordt vaak van meet af aan zo in de beheersovereenkomst voor het één-loket 
vastgelegd. Nochtans betekent dit niet dat alle toepassingen van het één-loket 
dadelijk voor burgers beschikbaar zijn. Als nu een burger slechts van een beperkt 
aantal diensten gebruik kan maken tegen een maandelijks bedrag voor de CSP en 
alle transacties elektronisch moet ondertekenen, dan zal dit de verspreiding en het 
gebruik van een elektronisch overheidsloket niet in de hand werken, integendeel. Om 
deze patstelling te voorkomen, ontwikkelde Bremen Online Services het één-loket 
‘in één keer’. Dit betekent dat de toegang tot het één-loket, de toepassingen en de 
benodigde infrastructuur slechts ter beschikking werden gesteld van het publiek als 
ze volledig op elkaar waren ingespeeld: het gehanteerde levenscyclusmodel was 
dadelijk voorhanden en volledig functioneel. Bovendien moet de gebruiker van het 
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één-loket zich geen zorgen maken over een getrapte structuur van de 
dienstverlening: achter de overheidsdienst die zich online aan de burger voorstelt 
gaat geen tweede laag schuil van een Service Provider die mogelijk onkies met het 
dataverkeer tussen burgers en overheidsdiensten omspringt. Uiteraard is de private 
Service Provider aanwezig en baat deze de infrastructuur uit, maar door het gedegen 
ontwerp, de ontwikkeling, de vermarkting en de implementatie van het Bremense 
één-loket is de integratie totaal. Naast de academische inbreng van het 
Technologiezentrum Informatik van de Bremense universiteit en de uitslag van de 
adviesopdracht door Eutelis Consult is de royale subsidiëring door de federale Duitse 
overheid niet vreemd aan de goede voorbereiding van het Bremense project. Kubicek 
en Hagen (2001) stellen dat een verdubbeling van het budget eerdere investeringen 
mogelijk maakt. Mits een voldoende omvangrijke betoelaging wordt het mogelijk 
om platform en applicatiebundels samen te ontwikkelen. Na twee of drie jaar wordt 
dan al een aantrekkelijk aanbod gerealiseerd; na drie jaar kan men rekenen op een 
kritische massa gebruikers. 
 
Bremen Online Services biedt nog andere inzichten in de juridische complexiteit van 
burgernabij eGovernment. Openbaarheid van bestuur is niet enkel een Vlaams 
bestuurskundig thema; het duikt in gans Europa in de context van eGovernment op. In 
Duitsland leeft het sterk. Het maakt immers deel uit van wettelijke regelingen die voor 
eDemocracy moeten getroffen worden. Helaas slaagt de wetgever er tot nu toe niet in 
tot een parlementaire consensus te komen (zie bv. Schoch, 2002). Openbaarheid van 
bestuur is voor elektronische democratie een belangrijke voorwaarde, daar de 
geïnformeerde burger het beleid pas tijdig kan bijsturen, zo hij/zij laagdrempelig 
toegang heeft tot overheidsdocumenten. De stadstaat Bremen stemde een wet inzake 
het stadsinformatiesysteem bremen.online; er werd vastgelegd dat alle burgers een 
grondwettelijk recht hebben om documenten van de Bremense administratie in te 
kijken. Geleidelijk worden alle documenten op bremen.online geplaatst, telkens met 
het relevante contactadres (Bremen, Senator für Finanzen, in Kleinsteuber, 2001). 
 
De front-office van het Bremense één-loket bevat tien applicatiebundels. Elke 
applicatiebundel bevat een reeks transacties waarbij verschillende stadsdiensten zijn 
betrokken. ‘Verhuizen’ bijvoorbeeld omvat zesentwintig transacties, die in totaal 
achttien stadsdiensten aanspreken. De selectie van de transactiebundels gebeurde als 
volgt: eerst stelde men een lijst samen van levenssituaties, waarop een 
applicatiebundel zou worden geënt. Vervolgens ging men na wat mogelijke 
wettelijke implicaties waren van online dienstverlening (bv. waar het de digitale 
handtekening betreft) en wat de kosten-baten verhouding is voor de elektronische 
realisatie van een specifieke levenssituatie. Daarna werden aan weerhouden 
applicatiebundels nieuwe bundels toegevoegd waarvoor de elektronische 
handtekening niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld het eenvoudige online bestellen van 
kaartjes voor de opera. Zulke extra toepassingen verhogen de aantrekkelijkheid of de 
‘aaibaarheidsfactor’ van het digitale loket. Tot slot werden tien applicatiebundels 
geselecteerd en werden de transacties uitgeschreven. Elke applicatiebundel omvat 
twee tot maximaal zesentwintig transacties. Indien deze transactieprocessen een 
herontwerp van de administratieve procedures vergden, dan werden de procedures 
aan een grondige re-engineering onderworpen. 
 
De front-office van Bremen Online Services wordt ter beschikking gesteld via de 
interface van pc’s; ook in de filialen van consortiumpartners zijn terminals ter 
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beschikking om het één-loket te raadplegen. Filialen van de Sparkasse Bremen 
bijvoorbeeld stellen terminals ter beschikking; voor kiosken her en der in openbare 
ruimtes werd na een kosten-baten analyse niet gekozen. De toegang tot Bremen 
Online Services via pc’s thuis of in de filialen van consortiumpartners betekent dat 
elke pc moet zijn uitgerust met een kaartlezer. De Duitse Zentrale Kreditausschuss 
besliste dat vanaf 2002 alle bankkaarten van de drie grootste Duitse bankholdings 
voorzien dienen te zijn van een elektronische handtekening. De certificering van de 
elektronische handtekening wordt uitbesteed aan verscheidene Certificate Service 
Providers (CSP’s). Tijdens het proefproject neemt Deutsche Telekom AG deze taak 
op zich. 
 
Het controleren van de degelijkheid en de rechtsgeldigheid van elektronisch 
ondertekende en doorgestuurde documenten is problematisch. Er zijn twee wegen 
die bewandeld kunnen worden. Ofwel worden digitale transacties en elektronische 
handtekeningen voor het ganse bereik van overheidsdienstverlening gelijkgeschakeld 
met het traditionele, papieren equivalent. Ofwel worden er proefprojecten uitgezet 
waarin men representatieve administratieve procedures elektronisch tracht om te 
zetten, als proefcasus voor een latere, algemene aanpak. Het is dit tweede alternatief 
dat werd gekozen door de stad Bremen; er wordt een totaaloplossing beoogd, maar 
haar deugdelijkheid wordt eerst bewezen in een proefproject. Indien dit succesvol is 
- en in het geval van Bremen is het dit zeker - wordt het ganse bereik van de 
dienstverlening digitaal ter beschikking gesteld. In 1999 stemden senaat en 
parlement van Bremen een wet die het toelaat de elektronische handtekening te 
testen. Zo kon het proefproject van wal steken. 
 
De spreekwoordelijke Grundlichkeit van de elektronische handtekening en de 
transacties burger-overheid die deze helpt mogelijk maken, maken deel uit van een 
breder debat in Duitsland. De strategie om doelmatigheid en rechtsgeldigheid van 
elektronische transacties te vrijwaren vereist dat wettelijke regels die het gebruik van 
formulieren in de relatie burger-overheid omkaderen worden getoetst op hun 
houdbaarheid in de eGovernment context. Bremen realiseerde een lokale oplossing 
door te kiezen voor de implementatie van een beperkt aantal applicatiebundels, maar 
dan met de nodige re-engineering van procedures: een totaaloplossing. De Duitse 
federale wetgever stemde niet enkel het Signaturgesetz, maar wijzigde ook § 126 
(Absatz 3) van het Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). Bij deze wijziging werd gekozen 
om het digitale formulier voor alle administratieve afhandelingen gelijk te schakelen 
met het traditionele, schriftelijke equivalent. Deze federale aanpak is bijzonder 
veeleisend en kiest dus resoluut voor een andere weg dan het lokale initiatief te 
Bremen. Er moet voor alle formulieren die door de Duitse overheden worden 
gebruikt precies worden nagegaan of het digitaliseren van de formulieren de aard van 
de dienstverlening niet verandert (zie bv. Zouridis, 2000). Ook is het zo, dat nog 
steeds niet alle Duitse ambtenaren in staat zijn om digitale documenten te verwerken. 
De noodzakelijke technologie is onvoldoende doorgedrongen op alle bestuursniveaus 
en niet alle ambtenaren zijn afdoende opgeleid om vlot met eGovernment om te 
gaan. Niettegenstaande deze problemen werd op federaal niveau voor dit eerste 
alternatief gekozen. Het andere alternatief had erin bestaan om in de wetswijziging 
op te nemen dat digitale formulieren slechts gelijkgesteld worden met het 
traditionele, schriftelijke equivalent, indien dit in de regelgeving betreffende dit 
formulier uitdrukkelijk is opgenomen. 
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Back-office 
 
De Duitse literatuur gaat niet uitgebreid op de back-office in. Dat is een ernstig 
gebrek, maar het onthult wel de prioriteiten die tot nu toe Duits eGovernment hebben 
getekend. Duits eGovernment beleid heeft tot nog toe het extrabestuurlijke aspect 
sterk benadrukt. Dit ging ten koste van het intra-bestuurlijke en inter-bestuurlijke 
aspect van eGovernment. De aandacht voor de front-office, webportalen en 
eDemocracy hebben het Duitse beleid op alle bestuursniveaus bepaald. De back-
office wordt nog steeds stiefmoederlijk behandeld, hoewel er geleidelijk een 
wijziging komt in deze opstelling. Dat blijkt vooral uit het nieuwe thema van de 
Vernetzung (Nawo, 2002). Vernetzung wordt duidelijk als nieuwe opgave gezien 
voor de Duitse administraties. eGovernment speelt in deze netwerking tussen 
overheden een essentiële rol. De Duitse kijk is, op het eerste zicht, betrekkelijk 
conventioneel: de relaties van de overheid met de burgers (government-to-citizen of 
G2C), de bedrijfswereld (government-to-business of G2B) en organisaties, zoals 
drukkingsgroepen (government-to-organisation of G2O) moeten worden aangevuld 
met kruisbestuiving van overheden onderling. Uiteraard vereist intra- en 
interbestuurlijke netwerking van overheden een ordelijke aanpak, naar aloud, 
beproefd Duits recept. Intra- en interbestuurlijk eGovernment vertrekt van de 
datastructuur of de precieze kenmerken van gegevens over burgers, aangeboden 
diensten en processen. De voornaamste opgave bestaat in een fundamenteel 
herontwerp van de processen waarvan overheden zich in hun werking bedienen om 
te sturen en te dienen. Deze uitdaging is zo zwaar, daar extra-bestuurlijke aspecten 
zich in alle complexe afwegingen om te komen tot bestuurlijke vernieuwing door 
middel van eGovernment sterk opdringen. De burger is immers een veeleisend 
wezen, met tal van vaak eigengereide wensen of klachten. Hij of zij drukt zijn of 
haar behoeften ook steeds op een mondigere wijze uit en levert zich niet langer 
willoos over aan de weerbarstigheid van sommige overheidsdiensten. Bovendien 
staan de politici niet aan de kantlijn om toe te kijken, maar mengen zij zich met tal 
van motieven in het publieke debat - en rekenen zij daarbij graag op de actieve, 
geldelijke steun van de bedrijfswereld om hun aanzien te vergroten en het 
campagnes te financieren. De politieke activiteit is van die aard om de extra-
bestuurlijke druk op de besturen nog te vergroten. In deze complexe context wordt in 
Duitsland gezocht naar het scenario en de instrumenten om de back-office te 
integreren. 
 
Technische oplossingen maken van meet af aan deel uit van het Vernetzung scenario. 
Ook hier kampt de Duitse overheid met onbeheersbare evoluties, zoals de 
bliksemsnelle technologische vooruitgang. De technische eGovernment oplossingen 
vragen buitendien een wettelijk sluitstuk. Overheidsadministraties worden inzake 
technologische standaarden (dataprotocollen, zoals Extended Mark-Up Language  of 
XML en Simple Object Access Protocol of SOAP) voor voldongen feiten gesteld. 
Door het marktmechanisme en de snelheid van de technologische innovaties worden 
besturen veroordeeld tot het gebruik van de facto technologische standaarden die 
veelal suboptimaal zijn - in het licht van specifieke overheidszorgen. De gehanteerde 
protocollen beantwoorden immers steeds vaker aan zogenaamde ‘open standaarden’, 
wat het monopolie van één instantie op betrouwbaarheid en veiligheid van de 
toepassingen en protocollen, weze het de producent of de afnemer (de overheid) 
geenszins garandeert. Veiligheid en de bescherming van de private levenssfeer zijn 
geen prioritaire oogmerken van softwarehuizen, maar daarentegen wél van de 
overheid: sinds 1 februari 1977 is het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) van 
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kracht (zie Ruckriegel, 1981). De wet regelt werkzaamheden met persoonsgebonden 
informatie door overheden en particulieren en roept een controle-instantie in het 
leven, de Bundesdatenschutzbeauftragter, die moet toezien op een correcte naleving 
van de wet. Op 20 december 1990 trad een nieuwe versie van de wet in werking. 
Deze versie is beter in overeenstemming met het Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung (Wasserburg, 1988), zoals dat kan worden afgeleid uit het 
Grundgesetz (Art. 1, Abschnitt 1 en Art.2, Abschnitt 1). Volgens deze aangepaste wet 
heeft elke burger recht om zich te verzetten tegen de verwerking van, de toegang tot 
en het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens. Opmerkelijk is dat beide federale 
wetten vooraf werden gegaan door soortgelijke wetgeving op deelstaatniveau. Dit 
pleit opnieuw voor de grotere gevoeligheid voor de gevolgen van de informatisering 
van het openbaar bestuur bij overheden met belangrijke uitvoerende macht. In 
Duitsland wordt beleid, ook federaal beleid, uitgevoerd op het niveau van de 
deelstaten en lokale overheden. Het Land Hessen vaardigde op 30 september 1970 
het eerste Duitse Datenschutzgesetz uit. In hetzelfde jaar pas gaf het federale 
Bundesministerium de universiteit te Regensburg de opdracht het concept voor 
dataprotectie in de overheid op punt te stellen. Ook bij de herziening van de wet 
klopten de Länder het Bondsniveau met verscheidene lengten voorsprong: Hessen 
paste het eigen Datenschutzgesetz reeds in 1986 aan. 
 
Duitse overheden zien toekomst in een Microsoft initiatief, GovTalk, voluit gekend 
onder de naam Global Electronic Government Framework Initiative. GovTalk 
ondersteunt de interactie van overheden onderling, maar ook extra-bestuurlijk: naar 
burgers en bedrijven toe. De intra- en inter-bestuurlijke component van het 
eGovernment platform moet voldoen aan drie vereisten: (1) de integratie van 
processen, (2) een notariële functie en (3) het uitwisselen van nieuws en 
wetenswaardigheden tussen ambtenaren met vertrouwelijk karakter. De te integreren 
processen betreffen het management van werk-in-uitvoering betreffende dossiers 
waar persoonsgebonden data van burgers een rol spelen. De notariële functie legt 
heel wat nadruk op precieze registratie van wanneer en door welke ambtenaar 
diensten werden verstrekt of een specifiek dossier werd bijgewerkt. Als commercieel 
product van de grootste ontwikkelaar van software ter wereld beoogt GovTalk de 
technologische gelijkschakeling van intra- en inter-bestuurlijke processen. De 
interoperabiliteit van tot nog toe gebruikte, vaak erg diverse, toepassingen in 
overheidsdiensten wordt door GovTalk bewerkstelligd. Daartoe wordt gebruik 
gemaakt van XML en SOAP. SOAP zorgt ervoor dat XML platformonafhankelijk 
kan gebruikt worden om toegang te krijgen tot servers, diensten en andere 
zogenaamde ‘objecten’. XML is een belangrijke taal om interoperabiliteit van 
systemen, bijvoorbeeld databases, te realiseren: XML definieert de inhoud van een 
document onafhankelijk van het formaat van het document, dus in feite 
onafhankelijk van de toepassing waarop de data zijn opgeslagen of ‘draaien’. 
 
In het Verenigd Koninkrijk bestaat er in de schoot van het Cabinet Office een 
GovTalk groep, die deel uitmaakt van het Government Interoperability Framework 
(GIF). Het zal zich nog uitwijzen in welke mate GovTalk een blijver wordt in het 
Duitse eGovernment landschap. Er zijn wel voorbeelden van mogelijke toepassingen 
van de programmatuur. De grote vooruitgang ligt in de interoperabiliteit die wordt 
verzekerd tussen overheidsdiensten met uiteenlopende database infrastructuur. Ook 
het extra-bestuurlijke transageren met burgers, bedrijven en organisaties wordt 
mogelijk met GovTalk. GovTalk maakt de vertaalslag van een aanvraag tot 
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adresverandering via een webportaal naar de wijzigingen die daartoe in database 
moeten worden doorgevoerd. Een intra-bestuurlijke toepassing van GovTalk is het 
opsporen van fraude op een dienst; inter-bestuurlijk wordt een geïntegreerd 
gezondheidsbeleid mogelijk. Een ziekenhuis kan alle informatie over een patiënt 
opvragen via een overheidsdatabase: het medische dossier van de patiënt en de 
sociale verzekeringsinformatie kunnen snel worden ontsloten. De bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer moet hier - conform het Datenschutzgesetz - uiteraard 
worden gerespecteerd. 
 
Duitsland moet dringend van de integratie van de back-office werk maken. De 
federale staatsstructuur en de verregaande uitvoerende bevoegdheden van de 
deelstaten maken dat de veelvoud van eGovernment initiatieven zich weerspiegelen 
in een grote verscheidenheid van toepassingen en standaarden. Niet alleen heeft de 
Duitse federale overheid een back-office beleid verwaarloosd; ze staat ook voor de 
enorme uitdaging niet enkel de feitelijke achterstand in te halen, maar ook een 
minimale gelijkschakeling van de gehanteerde toepassingen te realiseren. Het is 
slechts de vraag of het GovTalk scenario in Duitsland de juiste weg aangeeft. In de 
woorden van Heinrich Reinermann (2002: 51): 
 

„Die herkömmliche EDV förderte integrative Anwendungen noch 
nicht in dem Maße, wie es die heutige Internettechnologien tun. 
Schon deshalb sind die Informationssysteme, mit denen nun weltweit 
zusammengearbeitet werden könnte, oft unterschiedlich. Auberdem 
sind Föderalismus und Kommunale Selbstverwaltung in diesem 
Falle ‘Segen und Fluch’ zugleich. Sie vermehren einerseits noch die 
Vielfalt an Lösungsansätzen. Andererseits erschweren sie damit die 
Interoperabilität digitaler Daten, wie sie für grenzüberschreitende 
Anwendungen kennzeichnend sind.“ 

 
 “De voormalige elektronische gegevensverwerking vereiste nog niet in die mate 

integratief gebruik, zoals dat wél het geval is met de huidige internettechnologie. 
Alleen al daarom zijn informatiesystemen, waarmee nu wereldwijd kan worden 
samengewerkt, vaak verschillend. Bovendien zijn federalisme en gemeentelijk 
zelfbestuur in dit geval ‘zegen en vloek’ tegelijkertijd. Enerzijds vermeerderen ze 
nog het veelvoud aan voorhanden oplossingen. Anderzijds bemoeilijken ze de 
interoperabiliteit van digitale data, zoals die kenmerkend zijn voor 
grensoverschrijdende toepassingen.” 

 
7.3.2 eDemocracy 

 
Claus Leggewie (1997) verdedigt in zijn tekst Netizens: der gut informierte Bürger 
heute de idee dat de democratie in crisis is. Hiervoor worden drie oorzaken 
aangevoerd: 
 

(1) nationale beslissingen betreffen steeds meer ook de burgers van andere 
landen; wat is dan de legitimiteit van deze beslissingen? 

(2) de globalisering: kapitaalvlucht en werkloosheid door bedrijven die 
wereldwijd ‘verhuizen’ op zoek naar de geringste loonkosten; 

(3) het verlies binnen een natie van een collectieve culturele identiteit, 
waardoor groepen in de bevolking door de mazen van het net vallen - er is 
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geen socio-cultureel opvangnet voor zij die niet deelnemen aan de digitale 
revolutie. 

 
Leggewie ziet speelruimte opduiken voor vormen van directe of rechtstreekse 
democratie. Door eVote wordt rechtstreekse, laagdrempelige democratie via het 
internet mogelijk. Via internet kunnen media de burgers ook sterker beïnvloeden. 
Deze spanningsverhouding kenmerkt het ganse Duitse denken rond eDemocracy. De 
Duitsers zijn koele minnaars van de elektronische democratie. Men vreest dat 
rechtstreekse democratie het populisme in de hand zou kunnen werken (Holznagel & 
Hanßmann, 2001). Kan ‘meer democratie’ hoegenaamd digitaal gerealiseerd worden 
(Kleinsteuber, 2001)? De huidige houding tegenover elektronische democratie is 
ambivalent. Het democratische staatsbestel werd na de oorlog gebetonneerd in de 
grondwet van de Bondsrepubliek. Hagen (1997) spreekt van een onwil om te 
hervormen in de richting van rechtstreekse democratie, ten gevolge van slechte 
ervaringen met volksraadplegingen tijdens de periode van de Weimar-republiek en 
het nationaal-socialisme. De Amerikaanse opvatting van democratie is eerder 
praktisch, dat betekent: minder gecanoniseerd en dus flexibeler - en laat dus ook 
sneller rechtstreekse democratie in het kader van een breed eGovernment project toe. 
De vergelijking met de situatie in de Verenigde Staten maakt in het Duitse debat heel 
wat opgeld (ziek ook Hagen, 1999; Kleinsteuber, 1995, 1998). Edmund Stoiber 
(CSU), Ministerpresident van Beieren, waarschuwde voor een zogenaamde 
‘elektronische dorplinde’, waarmee hij het Oud-Germaanse gebruik van de 
volksverzameling in open lucht rond een boom, die hemel en aarde verbindt, in 
verband brengt met de interactieve mogelijkheden van eDemocracy. Germaanse 
volksgebruiken zijn diep verankerd in de Duitse volksziel. De Senaat van de 
Hanzestad Hamburg vergadert onder een artificiële lichtschacht, die het heidense 
Thing voorstelt (Grolle, 1997). Hamburg is een stad die evengoed veel nadruk legt 
op bestuurlijke innovatie door eGovernment: hamburg.de ontstond als webportaal 
reeds in 1996. Sinds 2001 is Hamburg met een driedelig portaal aanwezig op het 
www: een administratief, een commercieel en een burgerportaal. Dit laatste geeft de 
webgebaseerde civil society vlees en bloed. 
 
Rainer Rilling (1996) legt de nadruk op de beïnvloeding van de burger door het 
internet als nieuw consumptiemedium. Hij wijst op de sterke terugloop van het 
daadwerkelijk interactief gebruik van het internet. Enkel het www kent een 
toenemend succes. Dit deel van het internet formuleert echter louter een aanbod dat 
in de meeste gevallen relatief passief dient te worden geabsorbeerd door een meer of 
minder kritische burger. De nieuwsgroepen (Usenet), toch bij uitstek een interactief 
deel van het internet en het platform voor mensen om elkaar te ontmoeten en zich te 
organiseren, dalen in populariteit en worden voornamelijk bevolkt door de 
overtuigde internetters-van-het-eerste-uur, zeker niet door de modale burger voor 
wie eGovernment is bedoeld. Het thema ‘democratie’ wordt in beleidsverklaringen 
inzake eGovernment zelden behandeld of dadelijk versmacht door het te beperken 
tot ‘burgernabij’ bestuur. Het wordt door de politici als een mogelijke bedreiging 
ervaren: als de burger via het internet niet alleen zijn stem kan uitbrengen op een 
partij, dan kan hij evengoed de burgemeester van een stad of gemeente rechtstreeks 
verkiezen. Er blijft dan weinig ruimte meer over voor de traditionele afspraken 
tussen politici die, mits geven en nemen, een goed beleid trachten mogelijk te 
maken. Beleidsintenties doen eDemocracy ook af als aan ‘onpolitiek’ probleem dat 
‘maar’ deel uitmaakt van de rationalisering van de administratie. Duitse politici en 
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ambtenaren hebben het met andere woorden erg moeilijk om klaar te raken met het 
thema, laat staan om er een redelijk, sereen debat over te voeren. Kleinsteuber (2001: 
11) vergelijkt de situatie in Duitsland met het buitenland: 
 

„Weil der Diskurs zu Technik und Demokratie auberhalb Deutschlands 
so viel unverkrampfter und spielerisch geführt wird, finden wir etwa in 
den USA unter Stichworten wie ‚Teledemocracy’, ‚Electronic 
Democray’ oder ‚Online Democracy’ auch eine Fülle anregender 
Debatten und Ideen. Ihnen fehlt die theoretische Schwerfälligkeit und 
Grundsätzlichkeit des teutonischen Diskurses, sie setzen eher auf 
kleine Schritte und innovative Spiele.“ 
 
“Terwijl het discours over techniek en democratie buiten Duitsland heel wat meer 
onverkrampt en welhaast ludiek wordt gevoerd, treffen we in de VSA bijvoorbeeld 
onder steekwoorden zoals ‘Teledemocracy’, ‘Electronic Democracy’ of ‘Online 
Democracy’ een verzameling aan van opwindende debatten en ideeën. Ze missen de 
theoretische doorwrochtheid en grondigheid van het Teutoonse discours; ze spelen 
meer op kleine stappen en innovatieve spelen.” 
 

Kleinsteuber (1995) wordt geïnspireerd door de Amerikaanse, ondertussen klassieke 
invalshoek van de Sola Pools ‘Technologies of freedom’ (1983). De Sola Pool 
ontleedt de geschiedenis van het communicatiebeleid en stelt een geleidelijke 
teloorgang vast van de diversiteit van opinies in media. Commercialisering van 
media, die op zich dan nog onderhevig is aan overheidscensuur, is de oorzaak. ICT 
biedt nochtans de mogelijkheid om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Zo 
is het bijvoorbeeld mogelijk om webinhoud, die bevolkingsgroepen zou kunnen 
kwetsen of verwarren, aan te bieden via het net door encryptie. Dit is te vergelijken 
met het kinderslot van een auto. Regelgeving die de diversiteit van inhoud op het 
internet, inclusief schokkend en kwetsend materiaal, aan banden legt, wordt zo 
overbodig. De Angelsaksische jurisprudentie werkt met het precedent en de analogie 
met een voorgaande rechterlijke beslissing om tot een uitspraak te komen. In Pools 
terminologie zijn dit frozen perceptions (1983: 150). Radio en televisie hebben zich in 
de Verenigde Staten geschikt naar rechterlijke beslissingen betreffende wat mag 
vertoond worden en wat niet. Deze uitspraken zijn echter niet geschikt om bij 
analogie te oordelen over de inhoud van ICT en het internet in het bijzonder. De 
wetgever zal daarom steeds de technologische evoluties vruchteloos achterna hollen. 
In het geval van betwisting over inhoud en/of gebruik van ICT zal dit leiden tot 
onwerkbare uitspraken door de rechterlijke macht. Ongetwijfeld zullen 
ongeëvenaarde spanningen het gevolg zijn van dit conflict tussen droom en daad. 
Meer nog, in het geval van eGovernment komt zelfs de democratische staatsvorm mee 
onder vuur te liggen en niet enkel de min of meer informele netwerken waarin burgers 
zich door middel van ICT verenigen om het hoofd te bieden aan gemeenschappelijke 
samenlevingsproblemen. 
 
De Duitse zorg geldt de ‘ernst’ van de democratische praktijk; graag nemen Duitse 
onderzoekers Amerikaanse inspanningen voor daadwerkelijke eDemocracy als 
voorbeeld (Hagen, 1997, 1999; Kleinsteuber & Hagen, 1998) om de discussie in 
Duitsland aan te zwengelen. eGovernment betekent in Duitsland fundamentele 
debatten en de grondige, theoretische voorbereiding van een totale oplossing voor de 
aangevoelde noodzaak van een elektronische overheid. Een incrementeel model, zoals 
in de Angelsaksische wereld, ligt de Duitse traditie historisch niet. Het is tegen de 
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traditioneel ‘trage’ visie op eGovernment dat Kleinsteuber, Hagen en andere 
onderzoekers in het geweer komen. Zij verdedigen net wel een incrementeel, 
pragmatisch model. ICT betekent snelle, vluchtige evoluties, die op het juiste moment 
in een beleidskader moeten worden gefixeerd, maar waar het van groot belang is 
voeling te houden met de realiteit. Deze realiteit is in de eerste plaats die van de 
technologieconsumerende burger. De aanpassing van de realiteit gebeurt bij voorkeur 
stap voor stap, maar is tegelijkertijd allerminst ‘traag’. De Amerikaanse visie van de 
elektronische democratisering betekent dat de prioriteit niet ligt op eVote, maar 
bijvoorbeeld op informatie en discussie met beleidsmakers en tussen burgers 
onderling. Meningen worden niet belerend opgelegd, maar ‘burgernabij’ ontwikkeld 
en aan andere meningen getoetst. Electronic Democratization legt de nadruk op de 
mondigheid van de burger, zo lezen we bij Martin Hagen (1997, 1999). Het vereist 
wel een staat die een kader schept; elektronische democratisering is een bezinnende 
stap terug in vergelijking met de Cybercommunities. Zulke cybergemeenschappen 
trachten de reguliere staat van onderuit zelfs te vervangen door burgergroepen. Deze 
burgergroepen organiseren zichzelf digitaal en a-hiërarchisch op het www. Het oudste 
model, dat nog volop de atmosfeer van de zogenaamde ‘technische staat’ ademt, is de 
Teledemocracy. Dit model hoopt de representatieve democratie aan te vullen of zelfs 
te verbeteren met een aantal rechtstreeks democratische functies, zoals eVote. Dit 
model dateert van de doorbraak van het kabeltelevisietijdperk: de jaren zeventig en 
tachtig. Cybercommunities zijn een latere stroming, uit de jaren negentig. Beide 
modellen vinden hun synthese in het incrementele model van Electronic 
Democratization. Dit model gaat niet zozeer in op een totaaloplossing voor 
eDemocracy, maar focust eerder processen die burgers politiek mondiger maken. 
 
Het Duitse wijsgerige idealisme zag de staat als een cerebrale entiteit, denkbaar los 
van de burgers. Tegen het gebruik van technische metaforen voor de staat bestaat in 
de Duitse traditie vandaag de dag nog steeds voorbehoud. Met dramatische gevolgen 
weliswaar werd hoogstens de idealistische, Platoonse zienswijze aangevuld met 
biologische, ja zelfs sociaaldarwinistische analogieën. Kleinsteuber (2001: 11): 
 

„So entstanden in dieser Abkehr von technischen Metaphern 
Sichtweisen, von denen aus der Weg zu Rassismus und 
Germanendünkel näher wird.“ 
 
“Zo onstonden  in deze afkeer van technische metaforen visies, van waaruit de weg 
naar racisme en Germanendeemster in zicht kwam.” 

 
Het ‘samen-denken’ van democratie en techniek is in Duitsland een betrekkelijk 
recent fenomeen. Het dateert van kort na het Wirtschaftswunder, dat Duitsland er na 
de Tweede Wereldoorlog sociaal-economisch weer gans bovenop bracht. Het Duitse 
debat dat democratie en techniek samenbrengt is sterk geïnspireerd door een 
ingenieursvisie: de ‘technische staat’. Professor Helmut Schelsky, zelf socioloog, is 
representatief voor deze stroming. Hij ziet de nieuwe rol van de politiek in de 
efficiënte maatschappelijke realisatie van een technisch voorgegeven streven. 
Spitstechnologie - en in de jaren zestig was er nog geen sprake van ICT - wordt 
volgens Schelsky steeds meer een verantwoordelijkheid van de staat; de technologie 
ondergraaft zelfs de democratie door haar dwangmatige, materiële logica en door haar 
determinisme (Schelsky, 1965). De technologie verandert de relaties die mensen 
binnen de gemeenschap tegenover elkaar kunnen innemen totaal. De politiek dient 
niet langer de volkswil, maar heeft in de technische staat als voornaamste opdracht het 
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toedekken van technische onvolkomenheden. Met de perfectie van de techniek wordt 
ten langen leste ook de politiek overbodig. In Schelsky’s woorden (1965: 453): 
 

„Wir behaupten nun, daß durch die Konstruktion der 
wissenschaftlichen-technischen Zivilisation ein neues 
Grundverhältnis von Mensch zu Mensch geschaffen wird, in 
welchem das Herrschaftsverhältnis seine alte persönliche Beziehung 
der Macht von Personen über Personen verliert, an die Stelle der 
politischen Normen und Gesetze aber Sachgesetzlichkeiten der 
wissenschaftlich-technischen Zivilisation treten, die nicht als 
politische Entscheidungen setzbar und als Gesinnungs- oder 
Weltanschauungen nicht verstehbar sind. Damit verliert auch die Idee 
der Demokratie sozusagen ihre klassische Substanz: an die Stelle des 
politischen Volkswillens tritt die Sachgesetzlichkeit, die der Mensch 
als Wissenschaft und Arbeit selbst produziert.“ 
 
“Wij beweren dat door de constructie van de wetenschappelijk-technische 
beschaving een fundamenteel nieuwe verhouding wordt geconstrueerd in de 
verhouding van mens tot mens. Oude machtsverhoudingen verliezen hun betekenis 
van macht-over-mensen. In de plaats van politieke afspraken en wetten treden de 
wetmatigheden van de wetenschappelijk-technische beschaving, die niet de rol 
spelen van politieke beslissingen noch als levens- of wereldbeschouwingen te 
begrijpen zijn. Hiermee verliest ook de notie democratie haar vanzelfsprekende 
inhoud: in de plaats van de politieke volkswil treedt de wetmatigheid, die de mens 
zelf in de vorm van wetenschap en arbeid produceert.” 

 
Het gaat de Duitsers nog altijd moeilijk af om democratie als ‘democratie-in-
beweging’ te zien. Om het verleden niet te herhalen en als boetedoening annex 
toegangskaartje tot het vrije, democratische westen heeft de BRD na de Tweede 
Wereldoorlog de democratische spelregels onwankelbaar trachten in the heien in de 
grondwet. Ondertussen is de eenentwintigste eeuw aangebroken en wordt het 
wettelijke voorbehoud tegen referenda steeds moeilijker houdbaar. Alle naties in 
Europa discussiëren over meer rechtstreekse democratie. Ze doen dat ook met elkaar 
en werken een blauwdruk uit van de rol die rechtstreekse democratie kan spelen in 
een verenigd Europa (IRI, 2002). Het debat is nochtans op Duits federaal vlak 
eindelijk geopend, daar verschillende Bundesländer al initiatieven namen om de 
volkswil te kennen door referenda en zo de vinger aan de pols te houden. Het federale 
niveau kan niet anders dan volgen; op 8 februari 2002 leidde de Duitse rood-groene 
regeringscoalitie een voorstel in om Artikel 29 van de grondwet te veranderen. Een 
voorstel gesteund door 400.000 Duitsers kan in het parlement worden besproken; als 
drie miljoen Duitse handtekeningen worden verzameld moet het gestemd worden. De 
regeringscoalitie wilde op federaal niveau volksraadplegingen mogelijk maken, zoals 
die in verschillende deelstaten al mogelijk zijn. Op 7 juni 2002 vond in de Bundestag 
de stemming plaats; de wijziging van de grondwet haalde het voorlopig niet door 
tegenstemmen van de christen-democratische en liberale oppositie. Deze vreest voor 
een afbraak van het representatieve gehalte van de Duitse democratie door de 
invoering van een ‘minderhedendemocratie’ (Das Parlament, 14/06/2002). De 
concrete realisatie van rechtstreekse democratie botst in Duitsland op nuchtere, 
praktische bezwaren, maar ook op het historische besef van het Duitse volk. Over de 
andere zijde van de front-office, de burger, bestaat wel een klare zienswijze. Ze is 
tegelijkertijd betrekkelijk ‘onschadelijk’, daar ze academisch en dus sterk conceptueel 
is. De visie die in Duitsland wordt gepromoot is die van het actieve burgerschap, de 
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civil society. Met eDemocracy wordt dit burgerschap echter een ‘bedreigende’ 
realiteit voor politici en ambtenaren: het neemt een tastbare vorm aan. Het hoeft geen 
betoog dat één van de vooraanstaande academici waarop de ‘mondige burger’ zich 
verlaat, de Duitse filosoof Jürgen Habermas is: hij benadrukt het belang in een 
levende democratie van discussie, debat of Deliberation (zie bv. Habermas, 1992). 
Deze ‘deliberatieve’ opvatting van democratie komt goed overeen met de 
mogelijkheden die ICT biedt om rechtstreekse democratie te realiseren. De mondige 
burger kan zich vergewissen van informatie die hij/zij nodig heeft om zich een 
mening te vormen of een beslissing te vellen. In Duitsland bieden de webstekken 
politik-digital.de en bundestag.de politieke informatie aan. Eénmaal een burger zich 
een mening heeft gevormd, moet hij/zij deze kunnen toetsen aan andere meningen. In 
eDemocracy kan dit aan de hand van discussiefora of chat, waaraan ook politici 
deelnemen. Wanneer men zijn mening na toetsing al of niet heeft bijgesteld, wordt het 
tijd om de daad bij het woord te voegen en tot actie over te gaan. Burgers kunnen zich 
organiseren om samen sterk te staan en doelgericht veranderingsprocessen in de 
samenleving op gang te brengen: we noemen dit participatie of actie.  Het www staat 
bol van webstekken van drukkingsgroepen allerhande, die soms zelfs tot burgerlijke 
ongehoorzaamheid oproepen. Tot slot is er dan de interactie tussen burger en politiek 
in de vorm van elektronisch stemmen of eVote en elektronische evaluatieformulieren 
voor overheidsdiensten en -producten. De burger komt tot daadwerkelijk, opbouwend 
engagement, als voldaan is aan de mogelijkheden tot informatie, discussie, 
participatie en, tot slot, interactie (Kleinsteuber, 2001). 
 
De mythe van de technische staat is in Duitsland al geruime tijd op de terugweg 
(Kleinsteuber, 2001). In de jaren zeventig en tachtig leefde in de BRD het idee van de 
computer- en kabeldemocratie (Krauch, 1972; Vowe & Wersig, 1983). Door 
laagdrempelige tweewegscommunicatiemiddelen hoopte men de openbare mening 
democratisch te vertalen en gegevens in mainframes op te slaan. De computer biedt 
immers wertfreie Korrektheit: waardevrije correctheid (Steinbuch, 1968: 174). De 
computer- en kabeltechnologie zouden dit grootse project ten behoeve van de 
interactie van burger en overheid kunnen ondersteunen. Al in 1967 werd aan de 
Amerikaanse universiteit te Berkeley een experiment opgezet, dat rechtstreekse 
democratie simuleerde. Het vond navolging in een radioprogramma en mondde 
uiteindelijk uit in een poging ook de Duitse televisie dienstig te maken aan 
rechtstreekse democratie. Dit systeem werd ORAKEL of Organisierte Repräsentative 
Artikulation Kritischer Entwicklungs-Lücken gedoopt (Krauch, 1972). De politieke 
discussie werd in de vorm van een conflict tussen opvattingen naar de burgers 
toegebracht via de televisie (het televisiestation WDR). Burgers konden aan 
stemmingen deelnemen door een code via het telefoontoestel door te geven. De - toen 
moderne en revolutionaire - visie die deze experimenten belichamen kan men 
vandaag de dag als mislukt beschouwen; massamedia als radio en tv hebben geen 
nieuw tijdperk ingeluid van politiek geïnformeerde en participerende burgers. 
Integendeel, ze worden zelfs verantwoordelijk gehouden voor een crisis van de 
representatieve democratie (Tsagarousianou, 1998) - waar, zoals gesteld, de Duitsers 
aan vasthouden als stormwering tegen de wisselvalligheden van het populisme, in de 
hand gewerkt door de rechtstreekse democratie. De commercialisering van de media 
hebben een belangrijk aandeel in deze crisis. Hague (1999) maakt een vergelijking 
met de radio: In de jaren twintig waren er groepen die trachtten radio te verheffen tot 
een instrument ten dienste van het algemeen belang. Deze initiatieven werden 
volledig terzijde geveegd door de onstuitbare kracht van de commercie. 
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Samenvattend kan besloten worden dat de spanningsverhouding tussen onderbouwd 
beleid en burgernabij bestuur zich in Duitsland het meest markant aftekent in het 
debat over rechtstreekse democratie. Of om nogmaals Kleinsteuber (2001: 27) te 
citeren: 
 

„Es muss betont werden, dass in einer verhängnisvollen deutschen 
Tradition Staat und Technik so verknupft wurden, dass die 
Demokratie auf der Strecke blieb.“ 
 
“Het moet worden benadrukt dat in een bezwaarde Duitse traditie staat en techniek 
zo in elkaar opgingen, dat de democratie het kind van de rekening werd.” 

 
7.4 BESLUIT 

 
De Duitse gevalsstudie is een voorbeeld van ambitieuze doelstellingen die een 
eGovernment achterstand op andere Europese landen moet goedmaken. Met het 
uitbreiden van de kennis over eGovernment door initiatieven van wetenschappelijke 
instellingen komt er een evenwicht in het Duitse eGovernment beleid. De nadruk op 
de quick win van een burgernabije en interactieve front-office is politiek gemotiveerd. 
De academische wereld heeft lang gewacht met het verbreden van het eGovernment 
debat, daar het raken aan de representatieve democratie door de eenzijdige Duitse 
nadruk op eDemocracy aspecten, ook de universiteiten meetrok in een fundamenteel 
debat over de hedendaagse democratie in de Bondsrepubliek. Universiteiten konden 
niet verzaken aan een deelname aan dit debat. In Duitsland toont zich de 
spanningsverhouding tussen burgernabij bestuur enerzijds en behoorlijk, onderbouwd 
bestuur en beleid anderzijds sterk verwant met de discussie over de ‘ernst’ van het 
democratische bedrijf. De Duitse democratie is stevig ingeheid in burgerwaarden, 
maar democratie heeft in Duitsland historisch een kortere traditie dan in andere 
Europese landen. Al wie in Duitsland met eGovernment aan de slag is, kan 
onmogelijk afzijdig blijven in dit debat. De thema’s die in Duitsland met betrekking 
tot eGovernment aan bod komen zijn in ruime mate beïnvloed door de historische 
realisatie van een democratisch staatsmodel. Dat bleek slechts te verankeren op 
stabiele grond na het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Bestuurskundige vragen die aan de oppervlakte komen na studie van het Duitse 
eGovernment betreffen de spanningsverhouding tussen burgernabijheid en -
participatie door electronic democratization of zelfs eDemocracy enerzijds en 
degelijk beleid, gelegitimeerd door een representatief democratisch staatsmodel: 
 

(1) wat is de impact op het beleid van passieve en actieve openbaarheid van 
bestuur, ondersteund door eGovernment? 

(2) hoe heeft burgernabij bestuur door eGovernment een invloed op 
beslissingen om beleid vorm te geven, te ontwikkelen en te 
implementeren? 

(3) Hoe wordt omgegaan in een overheidsdienst met de spanning tussen 
burgernabijheid en onderbouwd beleid? 

 
De federale structuur van de BRD inspireert ons tot vragen die de gevolgen van 
eGovernment voor verscheidene bestuursniveaus trachten te vatten: 
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(1) wordt eGovernment best centraal hetzij decentraal aangestuurd? 
(2) hoe wordt de relatie tussen verschillende overheidsniveaus beïnvloed door 

de invoering van eGovernment? 
(3) heeft eGovernment gevolgen voor medebewind van lagere overheden? 

 
Deze bestuurskundige vragen leiden tot antwoorden die ook voor de Vlaamse 
eGovernment situatie van wezenlijk belang zijn. Immers, ook Vlaanderen is een 
deelstaat van een federatie, net zoals de Länder dat in Duitsland zijn. De verschillen 
met de Duitse situatie, die vooral de grotere responsabilisering van Duitse lokale 
besturen betreffen, vereisen van Vlaamse beleidsmakers de juiste keuzes in de verdere 
planning en realisatie van een Vlaamse eGovernment strategie. Ook in Vlaanderen 
speelt de spanningsverhouding tussen burgernabij en onderbouwd beleid. De discussie 
in onze regio wordt weliswaar tegen een andere historische achtergrond gevoerd, de 
implicaties voor de diverse stappen om beleid tot een gedegen praktijk te maken zijn 
van even groot belang, ook na de invoering van eGovernment. 
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HOOFDSTUK 8  
 

CANADA 
 

Kris SNIJKERS 
 

8.1 BESTUURLIJKE KENMERKEN 
 

8.1.1 Staatsvorm en bestuur 
 

Canada is met zijn ongeveer tien miljoen vierkante kilometer op Rusland na het 
grootste land ter wereld (meer dan 300 maal de oppervlakte van België). Het land 
telt ongeveer 32 miljoen inwoners waarvan er 85% op minder dan 300 kilometer van 
de grens met de Verenigde Staten wonen. Canada is een constitutionele monarchie 
die op een federale leest is geschoeid. Het land bestaat uit tien provincies en drie 
territories. In 1867 werd het onafhankelijk, tot dan toe was het een kolonie van het 
Verenigd Koninkrijk. Desalniettemin bleef de Britse Crown het staatshoofd in 
Canada. The Crown wordt in Canada vertegenwoordigd door de Governor-General. 
Deze wordt op voorstel van de Premier aangeduid door de Koningin voor een 
periode van vijf jaar. 
 
De basis van de Canadese federale staat ligt vervat in de British North America Act, 
1867. Hier werd er een bevoegdheidsverdeling ingevoerd tussen het federale niveau 
en de verschillende provincies. De drie territories beschikken over een aantal van de 
provinciale bevoegdheden, maar vallen onder de jurisdictie van het federale bestuur. 
Naast de reeds vermelde bestuursniveaus zijn er ook nog de gemeenten. De 
bevoegdheid omtrent de gemeentelijke organisatie ligt bij de provincies en de 
gemeenten beschikken slechts over die bevoegdheden die hen door de provincie 
uitdrukkelijk worden toegewezen. In de oorspronkelijke visie van de Fathers of 
Confederation zouden de verschillende bestuursniveaus volledig gescheiden 
bevoegdheden moeten hebben. Dit is echter een illusie gebleken: in de praktijk 
werden de verschillende bestuursniveaus meer en meer interdependent. 
 
Op het federale niveau berust de wetgevende macht bij het Parlement, bestaande uit 
de Queen, the House of Commons en the Senate. De House of Commons is 
samengesteld uit verkozen afgevaardigden (volgens een single-ballot 
meerderheidsstelsel: in ieder kiesdistrict is de kandidaat met de meerderheid van de 
stemmen verkozen). De Senate daarentegen bestaat uit senatoren die door de 
Governor-General worden aangeduid. Dit zou moeten zorgen voor een goede 
vertegenwoordiging van de minder bevolkte gebieden in Canada. De uitvoerende 
macht ligt bij het Cabinet en de Prime Minister. De Prime Minister wordt aangeduid 
door de Governor-General en is de leider van de partij die de meerderheid in het 
House of Commons heeft. 
 
Op het provinciale niveau wordt the Queen vertegenwoordigd door de lieutenant-
governor, deze wordt aangeduid door de Governor-General op voorstel van de 
premier. Ook het provinciale niveau heeft een wetgevende macht. In tegenstelling tot 
het federale niveau bestaat deze echter uit één kamer en is samengesteld op basis van 
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algemene verkiezingen. De uitvoerende macht bestaat uit een Cabinet dat wordt 
gevormd door de grootste partij in de provincie.  
 
Op het lokale niveau is er geen eenduidig model aan te duiden. Meestal is er een 
kleine verkozen council, samengesteld uit vertegenwoordigers van een gedeelte van 
de gemeente. De burgemeester wordt meestal door de gehele gemeente gekozen. De 
raad stemt de budgetten en stippelt de algemene beleidslijnen uit. De uitvoering van 
het beleid ligt in handen van een Chief Admininstrative Officer.  
 
De rechterlijke macht wordt op zowel het provinciale als het federale niveau 
georganiseerd: beide niveaus zijn verantwoordelijk voor de organisatie van de 
verschillende rechtbanken binnen hun territorium. Het federale Parlement benoemt 
de rechters in de hogere rechtbanken, terwijl de provincies de rechters van de lagere 
rechtbanken benoemen.  
 
Een belangrijk element in de bestuurlijke opbouw van Canada is de tweetaligheid 
van het land. In Canada is er een Engelstalige meerderheid, maar ook een Franstalige 
minderheid. Deze Franstalige minderheid concentreert zich voornamelijk in de 
provincie Québec (in Québec wonen er ongeveer zes miljoen Franstaligen op een 
totale bevolking van iets meer dan zeven miljoen). Deze situatie brengt voor het 
federale Canada een aantal moeilijkheden met zich mee. Zo is er in Québec een 
separatistische beweging, die op het politieke niveau wordt vertegenwoordigd door 
de politieke partij Bloc Québecois (BQ). In oktober 1995 werd er in Québec nog een 
referendum georganiseerd waarin de burgers de keuze werd voorgelegd om af te 
scheiden of toch deel te blijven uitmaken van de Canadese federale staat. Op dat 
ogenblik bleek een nipte meerderheid van de bevolking echter tegenstander te zijn 
van een afscheiding (49,4% stemde voor een afscheiding, 50,6% stemde tegen). 
Québec is de jure niet gebonden aan de hedendaagse grondwet in Canada. Deze 
grondwet ontstond in 1982 toen de British North America act samen met een 
Charter of Rights en een amenderingprocedure als nieuwe Canadese grondwet werd 
aanvaard. Deze grondwet werd echter nooit door Québec ondertekend. In de praktijk 
werd de Canadese grondwet wel door de provincie nageleefd. Wel geldt er in 
Québec, voor privaatrechtelijke geschillen, nog steeds een ander rechtsstelsel dan in 
de overige Canadese provincies: daar waar in de negen overige provincies het 
Common Law van toepassing is, geldt in Québec de Civil Law. Voor 
publiekrechtelijke geschillen is echter ook in Québec de Common Law van 
toepassing. 
 

8.1.2 Beleid en organisatie 
 

Van 1984 tot 1993 werd Canada geregeerd door de Progressive Conservatives (PC). 
Na de verkiezingen van 1993  kwam de Liberal Party of Canada (LPC) aan de 
macht en leverde Jean Chrétien als premier. De partij regeert sinds 1993 
ononderbroken na ook de verkiezingen van 1997 en 2000 te hebben gewonnen. 
Naast de LPC zijn er in Canada nog een aantal andere partijen actief zoals het Bloc 
Québecois (BQ), dat pleit voor de onafhankelijkheid van de provincie Québec, de 
New Democratic Party (NDP), een sociaal-democratische partij en de Canadian 
Alliance (CA), deze laatste is op dit ogenblik de grootste oppositiepartij.  
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Tijdens de jaren ’80 en begin jaren ’90 kende Canada, zoals vele Westerse landen 
grote begrotingstekorten. De premier van de PC, Mulroney, voerde een retoriek die 
gelijkend was op deze van Reagan en Thatcher: minder overheid en meer private 
sector. De controle over de publieke uitgaven bleek echter zwak, en de Canadese 
staatsschuld steeg tussen 1984 en 1993 van 168 miljard Canadese Dollar (CAD) naar  
508 miljard CAD. (Pollitt & Bouckaert, 2000). Bij het aantreden van de LPC in 1993 
werd de neoliberale retoriek van Mulroney vervangen door een minder negatieve 
houding ten opzichte van de overheid. Wel ondernam de Liberale regering grote 
inspanningen om de overheidsfinanciën te saneren en sedert 1998 kent het land een 
overschot op de begroting en wordt de schuld afgebouwd (Organisation for 
Economic Coöperation and Development, 2001). De besparingsdrift van de Liberale 
regering werd echter gekoppeld aan moderniseringsinitiatieven en nieuwe vormen 
van dienstverlening (onder meer door middel van ICT). Alhoewel de budgettaire 
situatie van de Canadese overheid er eind jaren ’90 beter uitziet blijft de klemtoon 
toch liggen op een overheid die burgergericht is en op een verantwoorde en zuinige 
manier met het geld van de burger omgaat.  
 

8.2 IDEOLOGIE EN BELEID MET BETREKKING TOT ICT EN OVERHEID 
 

8.2.1 Overheidsinitiatieven 
 

In Canada werden in de eerste helft van de jaren ’90 grote IT-initiatieven genomen in 
de publieke sector. De Treasury Board publiceerde in 1994 het rapport “Blueprint 
for Renewing Government Services Using Information Technology (Treasury Board 
Secretariat, 1994). Het uitgangspunt van dit rapport zijn de financiële problemen die 
op dat moment in Canada, en vele andere Westerse landen, heersten. De overheid 
werd gedwongen om zijn beleid te voeren met steeds afnemende budgetten. Nieuwe 
technologieën zouden het de overheid echter mogelijk maken om toch in een 
betaalbare, toegankelijke en responsieve dienstverlening te voorzien. Het rapport 
stelt een integrale benadering voor waarbij de gehele overheid wordt betrokken: 
dienstverleningsprocessen moeten worden herbekeken, informatie moet beter tussen 
verschillende diensten worden uitgewisseld en er dient een IT-infrastructuur 
doorheen de gehele overheid te worden opgezet.  
 
Een belangrijk initiatief in de lijn van de Blueprint is het Shared Systems Initiative. 
Het initiatief startte in de herfst van 1993, dus eerder dan de Blueprint, maar wordt 
door de Canadese overheid beschouwd als een belangrijk instrument ter uitvoering 
van de Blueprint. Het doel van het Shared Systems Initiative was het reduceren van 
het aantal informatiesystemen die in de verschillende departementen werd gebruikt. 
De verschillende departementen van de Canadese overheid werkten namelijk met 
vele,  van elkaar verschillende, systemen voor personeelsbeleid, financieel beleid en 
materiaalmanagement (Treasury Board Secretariat, 1996). Dit verschil in systemen 
leidde tot hoge kosten en weinig mogelijkheden om informatie uit te wisselen. Het 
Shared Systems Initiative wilde een samenwerking organiseren tussen de 
verschillende departementen waardoor er schaalvoordelen in aankoop, gebruik en 
onderhoud van de systemen gerealiseerd konden worden en informatie gemakkelijk 
tussen de verschillende departementen uitgewisseld kon worden. 
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 Information Highway Advisory Council 
 
In de Speech From the Throne van 1994 werd het startschot gegeven voor een breder 
debat over ICT. De Canadese overheid geeft de intentie aan om een strategie te 
ontwikkelen over de informatiesnelweg: 
 

“The Government will also implement a Canadian strategy for an information 
highway (Governor General, 1994).” 

 
Naar aanleiding van deze overheidsdoelstelling werd door de Ministre of Industry de 
Information Highway Advisory Council (IHAC) opgericht (Industry Canada, 1994). 
Deze adviesraad zou aan de regering advies moeten uitbrengen over een aantal 
kwesties die met het opzetten van de informatiesnelweg verband houden. De 
adviesraad werd samengesteld uit personen met geheel uiteenlopende achtergronden 
die een positieve inbreng in het debat over de informatiesnelweg zouden kunnen 
hebben. In de werking van de IHAC zijn er twee fasen te onderscheiden: een eerste 
fase liep gedurende de jaren 1994 en 1995, de tweede fase van juni 1996 tot maart 
1997. 
 
In een discussiepaper, op basis waarvan de eerste fase van de IHAC zou kunnen 
starten, duidt de Canadese regering drie doelstellingen aan die door middel van de 
informatiesnelweg zouden moeten bereikt worden: het creëren van goedbetaalde jobs 
door innovatie en investeringen, het versterken van de Canadese soevereiniteit en 
identiteit en het verzekeren van een universele toegang tot de informatiesnelweg aan 
een redelijke kostprijs. Bovendien formuleerde de regering een viertal principes die 
aan de grondslag van de te volgen strategie zouden moeten liggen:  
 

• Een onderling verbonden en onderling werkbaar netwerk van 
netwerken; 

• Samenwerking tussen publieke en private ontwikkelingen; 
• Competitie in faciliteiten, producten en diensten en; 
• Bescherming van de privacy en veiligheid van het netwerk. 

 
Aan deze vier principes voegde de IHAC nog een vijfde toe: levenslang leren als 
sleutelelement in de informatiemaatschappij. 
 
De IHAC werkte in vijf verschillende werkgroepen, waarin telkens een aantal 
aandachtspunten aan bod kwamen: competitiviteit en werkgelegenheidscreatie, 
Canadese inhoud en cultuur, toegang en sociale gevolgen, leren en training en, ten 
slotte, onderzoek en ontwikkeling. Op basis van discussies over de vijf verschillende 
onderwerpen publiceerde de IHAC in 1995 een eerste rapport met 300 praktische 
aanbevelingen voor de Canadese overheid (Information Highway Advisory Council, 
1995). Deze vijf verschillende onderwerpen duiden erop dat de Canadese overheid 
het debat over de informatiesnelweg al zeer vroeg vrij breed zag: er werd immers 
niet enkel aandacht besteed aan het louter opzetten van een netwerk, maar tevens aan 
de mogelijke inhoud en de gevolgen van dit netwerk op de Canadese samenleving.  
 
Na de eerste fase van de IHAC presenteerde de Canadese overheid in 1996 het 
actierapport “Building the Information Society: Moving Canada into the 21st 
Century”. In dit rapport wordt uiteengezet welke stappen de Canadese overheid zal 
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nemen in de richting van de informatiesnelweg op basis van de adviezen en 
aanbevelingen van de IHAC (volgens de Canadese overheid heeft ze op dat ogenblik 
al twee derde van de actiepunten van de IHAC gerealiseerd). Het actierapport zet 
vier strategische actiepunten uiteen (Government of Canada, 1996).  
 
Een eerste strategisch actiepunt is de opbouw van een Canadese informatiesnelweg. 
Hiertoe is het volgens de Canadese regering noodzakelijk dat er een competitieve 
omgeving wordt gecreëerd waarin innovatie en investeringen mogelijk zijn door de 
Canadese bedrijfswereld. Hierdoor kan er worden ingespeeld op de noden van de 
consument en kan er een grotere welvaart en werkgelegenheid worden gecreëerd. 
Een van de noodzakelijke voorwaarden hiervoor is een aanpassing van de 
verouderde telecommunicatieregelgeving. Ook het Canadese CANARIE-initiatief 
(Canadian Network for the Advancement of Research, Industry and Education) is 
hier van belang. Dit is een in 1993 gecreëerd samenwerkingsverband tussen de 
overheid en enkele private instellingen met als doelstelling het creëren van 
breedbandnetwerken in Canada.  
 
Het tweede strategische actiepunt is de zorg voor een groeiend Canadees “gehalte” 
van de informatiesnelweg. De informatiesnelweg zou een Canadese culturele inhoud 
moeten hebben die de tweetaligheid en culturele diversiteit van het land 
weerspiegelt. De Canadese overheid zal de Canadese culturele productie via de 
informatiesnelweg ondersteunen door het voorzien van kapitaal aan Canadese 
bedrijven en een exportstrategie, het digitaliseren van informatie met culturele 
waarde die in het bezit is van de Canadese overheid (vb. de National Archives, 
Canadian Museum of Civilization) en het vergroten van de auteursrechtelijke 
bescherming. 
 
Ten derde is het voor de Canadese overheid van belang dat de economische en 
sociale voordelen van de informatiesnelweg er zijn voor alle Canadezen. De effecten 
van de informatiesnelweg op de creatie van nieuwe jobs en het verdwijnen van jobs 
wil de Canadese overheid goed opvolgen. Ook het levenslang leren is een belangrijk 
element in de informatiesamenleving. De informatiesnelweg biedt hier nieuwe 
mogelijkheden toe. Een belangrijk programma in deze context is het in 1994 
opgezette SchoolNet. Met dit programma werd getracht om tegen 1997 alle scholen 
aan te sluiten op de informatiesnelweg. De Canadese overheid stelt een aantal 
voorwaarden aan het slagen van de informatiesnelweg: er moet een gelijke toegang 
voor iedereen zijn tot de informatiesnelweg waarbij de privacy  en veiligheid wordt 
gewaarborgd. Ook de aanwezigheid van aanstootgevend materiaal op de 
informatiesnelweg dient volgens de Canadese regering te worden aangepakt.  
 
Het vierde strategische actiepunt heeft betrekking op de overheid zelf: de Canadese 
overheid moet zelf een modelgebruiker worden van de informatiesnelweg. De 
informatiesnelweg biedt mogelijkheden tot elektronische dienstverlening. Hierbij is 
het mogelijk om een kwalitatief betere dienstverlening te bekomen die beter 
betaalbaar is. Deze laatste opmerking moet samen worden gezien met de budgettaire 
tekorten die ook de Canadese overheid nog in de jaren negentig kende. ICT werd 
door de Canadese overheid aanzien als een middel voor mogelijke besparingen: de 
technologie kon papierwerk verminderen en bijdragen tot een grotere 
kostenefficiëntie en coördinatie. 
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In 1997 publiceerde de IHAC zijn tweede rapport ter afsluiting van de tweede fase 
van zijn adviesopdracht (Information Highway Advisory Council, 1997). Het grote 
verschil met de eerste fase was de grote groei die het Internet op dat ogenblik al had 
doorgemaakt. De term “internet” komt als zodanig niet in de vorige rapporten en 
beleidsdocumenten naar voren. Hier werd er steeds gesproken over de 
“informatiesamenleving” en de “informatiesnelweg”. Het rapport stelt dat de 
regering reeds voor zo’n tachtig procent is ingegaan op de adviezen van het vorige 
IHAC-rapport. In dit rapport wordt ingegaan op een aantal specifieke thema’s die 
aan de informatiesnelweg gelieerd zijn: de invloed op de economische groei, het 
Internet, een gelijke toegang tot de informatiesnelweg, de Canadese inhoud van de 
informatiesnelweg en het levenslang leren.  
 
Een bekommernis die duidelijk uit het rapport naar voren komt is de gelijke 
behandeling van de verschillende talen en culturele gemeenschappen in Canada. 
Vooral de aanwezigheid van het Frans op de informatiesnelweg blijkt een probleem 
te zijn. Naar de burgers toe wordt vooral de overwegend Engelse inhoud van de 
informatiesnelweg als een probleem beschouwd. De overheid zou hier stimulerend 
moeten optreden om voldoende Franstalige inhoud mogelijk te maken. Naar de eigen 
ambtenaren toe zou er meer aandacht moeten zijn voor deze problematiek: zij 
hebben immers het recht om te werken in één van beide officiële landstalen. Vele 
soft- en hardware blijkt echter niet aangepast te zijn aan de Franse taal. 
 
In Canada wordt reeds vroeg de noodzaak gezien van samenwerking tussen de 
verschillende bestuursniveaus. Zowel het federale niveau als de provinciale en 
territoriale besturen bezitten een aantal beleidsbevoegdheden die cruciaal zijn voor 
een goede implementatie van de informatiesnelweg. Op 30 september 1996 werd een 
eerste bijeenkomst gehouden van de Information Highway Ministers van de 
verschillende bestuursniveaus. Tijdens deze bijeenkomst werden er een aantal 
akkoorden gesloten tussen het federale en de provinciale en territoriale niveaus 
omtrent elektronische handel, toegang tot het internet, bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en het voorzien in elektronische overheidsdienstverlening. 
Tijdens deze eerste bijeenkomst werd de afspraak gemaakt om geregeld overleg te 
organiseren tussen de bevoegde ministers van de verschillende overheidsniveaus. 
 
 Connecting Canadians 
 
In 1997 startte de tweede legislatuur met Jean Chrétien van de liberale partij Liberal 
Party of Canada (LPC) als premier van Canada. Bij de opening van het nieuwe 
parlementaire jaar werd in de Speech from the Throne nogmaals het belang van de 
informatiesnelweg voor Canada benadrukt: 
 

“We will make the information and knowledge infrastructure accessible to all 
Canadians by the year 2000, thereby making Canada the most connected 
nation in the world. This will provide individuals, schools, libraries, small 
and large businesses, rural and Aboriginal communities, public institutions, 
and all levels of government with new opportunities for learning, interacting, 
transacting business and developing their social and economic potential. For 
example, we will enhance the voluntary sector's capacity to engage 
Canadians by improving their access to the technology they need to play a 
stronger role in Canadian life (Governor General, 1997).” 

 



Hoofdstuk 8: Canada 

Kris Snijkers 197

Naar aanleiding van deze beleidsdoelstelling startte in 1998 het Connecting 
Canadians-initiatief. Dit initiatief bestaat uit zes pijlers: 
 

• Canada On-Line: De eerste pijler (Government of Canada, 2002) tracht 
ervoor te zorgen dat alle Canadezen toegang hebben tot het internet. Het 
probleem van de digital divide kan zich in Canada immers, gelet op de grote 
oppervlakte, sterk manifesteren in ver afgelegen gebieden. Onder deze pijler 
worden dan ook een aantal programma’s gegroepeerd waarvan er reeds 
eerder enkele werden besproken: SchoolNet en CANARIE. Het project 
Computers for Schools stimuleert het ter beschikking stellen van computers 
aan scholen. Het Community Acces Program is een programma dat zich 
vooral richt op afgelegen landelijke gebieden, maar eveneens op bepaalde 
achtergestelde gemeenschappen in de steden. 

 
• Smart Communities: De tweede pijler concentreert zich op het ontwikkelen 

van zogenaamde Smart Communities. Hiermee worden gemeenschappen 
bedoeld waarbij mensen en organisaties gebruik maken van ICT om hun 
gemeenschap verder te ontwikkelen: de verschillende actoren in een 
gemeenschap kunnen via het netwerk informatie en ideeën uitwisselen. 

 
• Canadian Governments On-line: De derde pijler, wil door middel van ICT 

allerhande overheidsdienstverlening elektronisch doen verlopen. Op deze 
manier zou de overheid op een goedkopere manier in dienstverlening moeten 
kunnen voorzien die beter is aangepast aan de noden van de burger. 

 
• Connecting Canada to the World is een pijler die vooral gericht is op de 

promotie van de Canadese economie in het buitenland. Canada zou als 
koploper van de nieuwe kenniseconomie in de wereld moeten worden 
voorgesteld om zo investeringen aan te trekken.  

 
• Canadian Content On-line: De vijfde pijler richt zich op de inhoud van de 

informatiesnelweg. Het internet biedt aan de Canadese overheid nieuwe 
mogelijkheden om de Canadese cultuur en identiteit te promoten. Zo wordt er 
aandacht besteed aan het digitaal toegankelijk maken van bepaalde collecties 
uit Canadese musea. Het feit dat het land uit meerdere taal- en 
cultuurgemeenschappen bestaat komt hier eveneens aan bod. Het programma 
Francommunautés Virtuelles bijvoorbeeld ondersteunt de creatie van 
Franstalige inhoud en toepassingen op het Internet.  

 
• Electronic commerce zal volgens de Canadese overheid hoe langer hoe 

belangrijker worden in de toekomst. De winst die hiermee gepaard gaat zal 
voornamelijk vloeien naar landen die een aantrekkelijke omgeving creëren 
waarin de electronic commerce zich kan ontwikkelen. Hierbij zijn zaken 
zoals de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de elektronische 
handtekening belangrijke juridische vragen waarvoor de overheid een 
oplossing dient te vinden.  

 
In deze zes pijlers zijn duidelijk de adviezen van de IHAC te herkennen: het 
overheidsbeleid aangaande de informatiesnelweg houdt niet enkel de digitale 
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dienstverlening in, maar richt zich op een breed aantal voorwaarden die voor een 
geslaagde informatiesamenleving van belang zijn. 
 
In 1999 ligt de klemtoon van de Speech from the Throne op het gebruik van het 
internet door de Canadese overheid zelf: 
 

“The Government will become a model user of information technology and 
the Internet. By 2004, our goal is to be known around the world as the 
government most connected to its citizens, with Canadians able to access all 
government information and services on-line at the time and place of their 
choosing.”  

 
Tegen 2004 zou de Canadese overheid dus over een volledige elektronische 
dienstverlening (Electronic Service Delivery of ESD) moeten beschikken. Volgens 
de Treasury Board zijn het Service Canada en het Connecting Canadians 
programma belangrijke elementen om tot een elektronische dienstverlening te komen 
(Treasury Board Secretariat, 1999). Het Service Canada programma moet een 
geïntegreerde dienstverlening tot stand brengen voor de Canadese burger. Hierbij 
kan de burger van een duizendtal dienstverleningen gebruik maken via het web, de 
telefoon of een persoonlijk bezoek aan één van de acces centres. Hierbij gebeurt de 
dienstverlening op een one stop-basis: de burger hoeft zelf niet meer de weg te 
zoeken in het ingewikkelde kluwen van overheidsdepartementen maar hoeft slechts 
bij één loket aan te kloppen.  
 
In het Connecting Canadians programma is vooral het Government On-Line (GOL) 
project van belang. Dit project werd opgestart in 1999 en heeft als doelstelling door 
middel van ICT een geïntegreerde, kwalitatief betere en meer responsieve 
dienstverlening tot stand te brengen voor de burger. Hierbij wordt er uitgegaan van 
een single-window acces, het één-loket principe dus. Door het gebruik van ICT zou 
de productiviteit en efficiëntie van de overheidsdienstverlening moeten toenemen. 
Oorspronkelijk werden er drie stappen in het project voorzien. Een eerste stap was de 
aanwezigheid van overheidsinformatie op het internet tegen 2000. De tweede stap, 
het elektronisch aanbieden van alle overheidsdienstverlening, zou tegen 2004 
gerealiseerd moeten worden. De laatste stap tenslotte bestond uit het elektronisch 
verlenen van diensten waarbij meerdere partners (vb. andere overheden) zijn 
betrokken. Tijdens de implementatie van het project werden deze doelstellingen 
bijgesteld: zo zou tegen 2004 niet meer “alle dienstverlening” elektronisch moeten 
worden voorzien, maar enkel deze diensten die hiervoor geschikt blijken te zijn of 
waar het een meerwaarde voor kan opleveren. De verschillende departementen 
moeten hiervoor een aantal key-services aanduiden. Onder deze key-services werden 
er een aantal pathfinder-projecten aangeduid: dit waren diensten die een grote 
zichtbaarheid aan het GOL-project zouden geven en waaruit er voor de verdere 
implementatie lessen zouden kunnen worden getrokken. 
 
Een tweede bijstelling in het GOL-beleid gebeurde in de zienswijze op de manier 
waarop de dienstverlening bereikbaar moet zijn. Eerst lag de nadruk enkel op het 
voorzien in elektronische dienstverlening door middel van het internet. Meer en meer 
meende de Canadese overheid echter dat de burger ook nog door middel van andere 
kanalen toegang tot de overheidsdienstverlening wenste te verkrijgen. Hier ligt de 
link met het Service Canada programma: de contacten met de overheid kunnen via 
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het internet gebeuren, maar eveneens via telefoon, fax en aan een fysiek loket. Het 
gebruik van ICT is volgens de Canadese overheid echter een voorwaarde om een 
geïntegreerde dienstverlening te kunnen organiseren. 
 
Tevens gaat er in het kader van het GOL-project aandacht uit naar een aantal 
randvoorwaarden voor een goed eGovernment. Een eerste belangrijke 
randvoorwaarde is de veiligheid van het netwerk: de burger moet er immers zeker 
van kunnen zijn dat zijn transacties met de overheid veilig kunnen verlopen zonder 
dat zijn privacy in het gedrang komt. Door middel van Public Key Infrastructure kan 
de communicatie tussen de burger en de overheid veilig verlopen: zowel de inhoud 
van de communicatie als de identiteit van de betrokken personen wordt verzekerd. 
Daarnaast werd er aandacht besteed aan de privacy: indien diensten of 
overheidsprogramma’s worden gereorganiseerd kan door middel van een Privacy 
Impact Assesment worden nagegaan of er zich eventuele problemen op het vlak van 
de privacy kunnen voordoen. Een tweede randvoorwaarde bestaat uit de 
verwachtingen en de tevredenheid van de burgers over het GOL-project. Aan de 
hand van publieke opinieonderzoeken en gebruikerspanels tracht de overheid na te 
gaan welke de verwachtingen van de burgers zijn en of ze worden ingelost. Tot slot 
worden er initiatieven genomen ten opzichte van de human resources. Indien de 
overheid zijn dienstverlening op een klantgerichte en geïntegreerde manier wil 
aanbieden heeft dit volgens de Canadese overheid gevolgen voor het 
personeelsbeleid: om ervoor te zorgen dat de ambtenaren met het hele verhaal 
meekunnen worden er opleidingen en trainingen voorzien. 
 
In 2001 publiceerde het Public Policy Forum (PPF), op vraag van de Treasury 
Board Secretariat, een rapport over het GOL-project (Brown & Brook, 2001). Het 
PPF is een onafhankelijke not-for-profit organisatie die zich bezighoudt met de 
verbetering van overheidsmanagement en het stimuleren van de dialoog tussen de 
overheid en private actoren. Het is een forum dat is samengesteld uit personen uit de 
zakenwereld, de overheid, not-for-profit organisaties en de vakbeweging. Het rapport 
is gebaseerd op interviews met belangrijke actoren in het GOL-project. De 
bevindingen die uit de interviews naar voor kwamen werden afgetoetst in een 
werkgroep die eveneens uit mensen bestond die deelnemen aan het GOL-project. De 
bevindingen spitsen zich toe op de reikwijdte en snelheid van het project, het 
leiderschap en het management van het project. 
 
Op het vlak van de reikwijdte en snelheid situeert zich het eerste probleem in het 
verband tussen het GOL-project en enkele andere projecten zoals het Connecting 
Canadians project en de public services human resources reform agenda van de 
Canadese regering. De prioriteit van het project in verhouding met deze projecten is 
voor de meeste ambtenaren niet duidelijk. Het gebrek aan prioriteit van het GOL-
project blijkt zich tevens op het financiële vlak te stellen: de verschillende 
departementen menen de gestelde doelen niet te kunnen bereiken met de middelen 
die ze op dat ogenblik kregen toegewezen. Wat de snelheid van het project betreft 
geeft het rapport aan dat het beter is te werken met duidelijk afgebakende mijlpalen 
in plaats van slechts één streefdatum waarop “alle diensten” online zouden moeten 
zijn.  De verschillende departementen zouden haalbare, duidelijk te definiëren korte-
termijn doelstellingen moeten combineren met een lange-termijn visie op het GOL-
project.  
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Het leiderschap van het GOL-project blijkt volgens het PPF in 2001 nog enkele 
gebreken te vertonen. De betrokkenheid van ministers bij het project dient te worden 
vergroot. Op deze manier wordt het belang dat de regering aan het project hecht 
benadrukt en worden topambtenaren ondersteund in het nemen van moeilijke 
beslissingen omtrent de allocatie van (financiële) middelen. Bovendien zouden de 
deputy ministers een grotere rol in het project moeten krijgen. Een tweede probleem 
omtrent de aansturing van het GOL-project is het feit dat de aansturing van het GOL-
project afzonderlijk gebeurt van de aansturing van het Service Canada project. 
Hierdoor komt de nadruk van het GOL-project sterk te liggen op technologische 
aspecten, en wordt het belang van de verbetering van de dienstverlening uit het oog 
verloren. Het PPF pleit ervoor om de aansturing te herzien, zodanig dat het verband 
tussen de twee projecten duidelijk wordt.  
 
Op het vlak van het management van het GOL-project stelt het PPF dat er vooral 
nood is aan benchmarks. Door middel van deze benchmarks kunnen zowel de 
resultaten van de departementale initiatieven als de vooruitgang van de volledige 
Canadese overheid worden gemeten. Indien deze benchmarks openbaar zouden 
worden gemaakt zouden ze volgens het PPF bovendien kunnen leiden tot een 
gezonde competitie tussen verschillende departementen. Een andere zaak is de 
ontwikkeling van policy frameworks. Er zijn namelijk een hele reeks van problemen 
die met het GOL-project samenhangen (vb. privacy en informatiemanagement). De 
departementen hebben nood aan een aantal algemene richtlijnen, een beleidskader, 
waarbinnen ze al deze aspecten kunnen aanpakken. 
 
Government On-Line Advisory Panel 
 
In september 2001 werd het Government On-Line Advisory Panel opgericht als een 
adviesorgaan van de Treasury Board. Het panel wordt geacht in september 2002 en 
september 2003 een advies uit te brengen aan de voorzitter van de Treasury Board. 
Daarnaast kan het, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van de regering of de 
Treasury Board, nog adviezen uitbrengen over bepaalde overheidsmaatregelen 
aangaande het GOL-initiatief. Het panel is samengesteld uit allerhande experts uit de 
academische wereld, de private sector en non-profit organisaties. 
 
Een eerste rapport van het GOL-panel bestond uit een brief gericht aan de voorzitter 
van de Treasury Board waarin hun eerste ideeën uiteengezet worden (Government 
On-Line Advisory Panel, 2002a). Het panel meent dat het GOL-project niet te eng 
moet bekeken worden, maar moet gezien worden als de gehele transformatie van de 
Canadese overheid naar een klantvriendelijkere dienstverlening. Hierbij zou het idee 
van het unieke loket gecombineerd moeten worden met een “multi-channel 
approach”. De toegang tot de overheid zou dus niet beperkt mogen worden tot 
bijvoorbeeld het internet, maar uitgebreid moeten worden tot allerhande kanalen 
zoals bijvoorbeeld de telefoon.  
 
In het rapport van december 2002 gaat het GOL-panel verder op een aantal 
aanbevelingen in (Government On-Line Advisory Panel, 2002b). Het huidige GOL-
beleid vertoont volgens het panel nog een aantal tekortkomingen. Zo wordt er te 
weinig uitgegaan van een “whole-of-government-approach”. De kern van het project 
zou moeten liggen in de transformatie van het oude verkokerde beleid (ieder 
departement voert zijn eigen beleid) naar een horizontale aanpak waarbij er over 
departementen en programma’s heen gekeken wordt. Hiervoor dient de aansturing 
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van het project te worden gewijzigd. Tot hiertoe lag deze voornamelijk in handen 
van de Treasury Board. Deze manier van aansturing kan volgens het panel wel 
voldoende zijn om kleine stapjes te zetten in het GOL-project, maar is niet 
voldoende om een volledige omslag van de Canadese overheidsdienstverlening te 
bewerkstelligen. Om het project goed te kunnen aansturen zou de leiding van het 
project moeten worden uitgebreid met de Deputy Prime Minister en enkele andere 
ministers die bevoegd zijn programma’s die voor het GOL-project van groot belang 
zijn. Het panel heeft eveneens kritiek op de timing van het project. Het jaar 2005 
werd bij de aanvang van het project immers naar voren geschoven als het tijdstip 
waarop alle diensten online zouden moeten zijn. Volgens het panel is het echter beter 
te werken met kortere tijdsperiodes waarin er concrete en duidelijk afgebakende 
zaken gerealiseerd zouden kunnen worden. Tevens zou er meer aandacht moeten 
komen voor de hulpbronnen van het project. Een hervorming van de dienstverlening 
stelt immers niet enkel financiële eisen, maar ook op het vlak van het 
personeelsbeleid zou er rekening mee moeten worden gehouden dat de inhoud van 
vele jobs zal wijzigen. Tot slot mag ook de burger in het hele verhaal niet worden 
vergeten. Deze zou beter bij het project moeten worden betrokken: in plaats van dat 
de overheid zelf beslist welke diensten er worden aangeboden zou er meer aandacht 
moeten uitgaan naar de verwachtingen en noden van de burgers. 
 
In de Speech from the Throne van september 2002 werd er met geen woord meer 
gerept over het Government On-Line project (Governor General, 2002). De vraag 
rijst of de Canadese overheid het GOL-project niet meer als prioriteit beschouwt. 
Over de juiste betekenis van de afwezigheid blijkt er nogal wat discussie te zijn. 
Toch wordt er door sommigen aangenomen dat de afwezigheid van het GOL-project 
in de troonrede niet noodzakelijk hoeft te betekenen dat de Canadese overheid het 
project op de lange baan schuift. Volgens de Chief Information Officer van de 
Canadese overheid was het niet nodig om het project nogmaals te vermelden omdat 
dit in het verleden al vaak genoeg zou zijn gebeurd (Conrath, 2002). De ware 
betekenis van deze toch opmerkelijke afwezigheid zal uit de toekomst moeten 
blijken. 
 

8.2.2 De rol van de private sector 
 

In de uitbouw van het Canadese eGovernment beleid is er een belangrijke rol 
weggelegd voor de privé-sector. Intoinfo Inc. is één van de bedrijven waarop door de 
Canadese overheid beroep wordt gedaan voor de implentatie van het Government 
On-Line-project. Intoinfo heeft zijn zetel te Ottawa en biedt IT-oplossingen aan voor 
publieke, private en not-for-profit instellingen. Het bedrijf verzorgt de opbouw van 
websites volgens de Common Look and Feel Guidelines en adviseert verschillende 
departementen met de uitbouw van de verschillende stappen van het GOL-poject. Zo 
werd bijvoorbeeld de site van de Treasury Board en de Prime Ministre door Intoinfo 
ontworpen. Intoinfo organiseerde ook enkele congressen over het GOL-project. 
Tijdens de conferentie “Management Effective GOL-projects”  op 12 december 2001 
werd er door ambtenaren dieper ingegaan op de manier waarop GOL-projecten in de 
verschillende departementen op een efficiënte en effectieve manier konden worden 
aangepakt. In 2000 werd nog de conferentie “Common Look and Feel (CL&F) and 
Accessibility (WATS) Successful Case Studies 2000” georganiseerd. Tijdens deze 
conferentie werd er door ambtenaren ingegaan op de manier waarop de door de 



Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – bestuurlijke organisatie Vlaanderen 

Spoor eGovernment  202

Treasury Board ontwikkelde standaarden voor websites op een goede manier in de 
praktijk konden worden omgezet. 
 
De voorzitter en medeoprichter van Intoinfo, Sharon Henhoeffer, is een gewezen 
ambtenaar en heeft een uitgesproken interesse voor het Government On-Line project. 
In 2002 benadrukte ze dat het GOL-project een nieuwe fase inging (Henhoeffer & 
Crombie, 2002). Tot 2002 kon het project als een pilootproject worden beschouwd. 
Zulke projecten dienen om eruit te leren en indien deze gepaard gaan met eventuele 
verliezen van geïnvesteerde middelen wordt dit door de betrokkenen aanvaard. 
Volgens Henhoeffer werd het echter tijd dat eGovernment tot de normale gang van 
zaken van de overheid zou gaan behoren. Dit zou onder meer met zich meebrengen 
dat er terug een strenge verantwoording zou moeten zijn voor de publieke gelden die 
in het project worden gestopt. Hierbij zou een Return on Investment-analyse centraal 
moeten staan: de kosten van GOL-initiatieven moeten telkens worden afgewogen 
tegen de baten. Hierbij zou de overheid telkens moeten nagaan hoe groot de 
investeringen zijn die nodig zijn om een bepaalde dienstverlening elektronisch te 
kunnen laten verlopen en deze kosten afwegen tegen het publiek dat met de 
dienstverlening kan worden bereikt en de waarde en baten die de dienstverlening 
voor dit publiek heeft. Een investering van $5 miljoen waarmee 2,5 miljoen burgers 
worden bereikt kan volgens Henhoeffer een grotere prioriteit hebben dan een 
investering van $100.000 waarmee slechts 50 burgers worden bereikt. Tevens zou de 
overheid zich volgens Henhoeffer moeten behoeden om projecten op te starten die 
eigenlijk beter door de private sector zouden kunnen worden opgestart. Henhoeffer 
breekt hier dus een lans voor een prioritisering van GOL-projecten op basis van een 
uitgebreide kosten-batenanalyse. 
 

8.2.3 Onderzoeksgroepen en het wetenschappelijk debat 
 

In Canada zijn er een groot aantal onderzoeksgroepen actief rond de invloed die ICT 
uitoefent op het openbaar bestuur en de samenleving. Hierbij worden verschillende 
aspecten benadrukt: de invloed van ICT op het federale bestuurlijke bestel, de 
mogelijkheden voor het meer betrekken van de burger bij de beleidsvorming en de 
invloed die ICT uitoefent op de bureaucratie zelf. In onderstaande paragrafen wordt 
er geen exhaustief overzicht gegeven van alle Canadese onderzoeksgroepen, maar 
worden de stellingen van enkele belangrijke onderzoeksgroepen over een aantal 
thema’s aangehaald. 
 
Crossing Boundaries 
 
Het Crossing Boundaries-initiatief is een onderzoeksproject dat wordt geleid door 
Donald Lenihan, directeur van het Centre for Collaborative Government. De 
onderzoeksgroep publiceerde reeds een hele reeks rapporten waarin wordt nagegaan 
hoe het openbaar bestuur kan omgaan met de steeds toenemende interdependentie 
die gepaard gaat met de overgang van een industriële naar een kenniseconomie. 
Oude hiërarchische structuren dienen te worden verlaten en vervangen door 
“collaborative” of “networking” modellen. Hierbij dient er vooral aandacht uit te 
gaan naar het behoud en versterking van de democratische waarden (Lenihan & 
Alcock, 2000). In de verschillende rapporten concentreert de onderzoeksgroep zich 
voornamelijk op de gevolgen van ICT op het Canadese burgerschap en de Canadese 
identiteit (Lenihan & Kaufman, 2001; Lenihan, 2002b) en de bestuurlijke organisatie 
(Lenihan & Alcock, 2000; Lenihan & Hanna, 2002; Lenihan, 2002a). 
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De Canadese samenleving wordt gekenmerkt door een behoorlijke mate van 
diversiteit (vb. op taalgebied en de aanwezigheid van de aboriginals in Canada). 
Volgens de onderzoeksgroep kan deze diversiteit echter een bron van innovatie zijn 
voor een informatiesamenleving. Voorwaarde hiervoor is wel dat er wordt afgestapt 
van de klassieke manier van omgaan met diversiteit: het zoveel mogelijk vermijden 
van intercultureel contact. Een bepaalde identiteit dient niet meer gebaseerd te zijn 
op een cultureel homogene groep mensen met een strikt gedefinieerd 
gemeenschappelijk pakket aan culturele waarden en normen, maar moet bestaan uit 
een leerproces. Diversiteit geeft aan de burgers de mogelijkheid om van elkaar te 
leren, ervaringen met elkaar te delen en vreemde culturen te begrijpen. ICT biedt 
nieuwe mogelijkheden om een cultureel netwerk tussen de burgers op te bouwen. 
Eén van deze mogelijkheden voor intercultureel leren en debat is de digital 
commons. Met dit begrip wordt verwezen naar het debat dat zich vroeger in de 
openbare ruimte afspeelde (vb. op stadspleinen, in salons, het klassieke ‘forum’). 
Door middel van ICT kunnen deze publieke ruimten weer op een virtuele manier in 
het leven worden geroepen. Hierdoor kan de Canadese burger weer zelf aan het 
openbare leven participeren in plaats van dit, bijvoorbeeld omwille van 
schaalvoordelen, aan de volksvertegenwoordiging over te moeten laten. De burgers 
kunnen in deze virtuele openbare ruimten met elkaar in debat treden over de 
doelstellingen waarvan zij vinden dat ze door de maatschappij nagestreefd dienen te 
worden en leren uit elkaars culturen. 
 
ICT heeft volgens de onderzoeksgroep ook gevolgen voor de Canadese bestuurlijke 
organisatie. Zoals eerder reeds werd gesteld is Canada een federale staat waarin er 
een bevoegdheidsverdeling is tussen het federale niveau en de provincies en 
territoria. In de visie van de Fathers of Confederation werd deze 
bevoegdheidsverdeling zeer strikt opgevat. Zij gingen ervan uit dat de verschillende 
overheden hun bevoegdheden uitoefenden in volledige onafhankelijkheid en zonder 
enige interdependentie met andere overheden. Volgens de onderzoeksgroep is deze 
visie echter niet houdbaar gebleken. Dit werd voor de eerste maal duidelijk bij de 
opkomst van de verzorgingsstaat na de Tweede Wereldoorlog. Hierbij bleken een 
groot aantal overheidsprogramma’s, zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg, zich 
niet te beperken tot de bevoegdheidssfeer van één enkele overheid, maar was er een 
toenemende interdependentie tussen de verschillende overheden merkbaar. De 
opkomst van ICT zou een tweede golf van toenemende interdependentie tussen 
verschillende overheidsniveaus met zich meebrengen. ICT heeft namelijk gevolgen 
voor de manier waarop informatie tussen overheden wordt uitgewisseld en biedt 
mogelijkheden om diensten en programma’s die over meerdere overheden verspreid 
liggen te integreren. Deze toenemende mate van integratie en interdependentie 
tussen verschillende overheden stelt nieuwe vragen aan de manier waarop dit alles 
gecoördineerd moet worden. De klassieke centralistische manier voldoet hier 
volgens de onderzoeksgroep niet aan. Zij stellen een nieuwe instelling voor: een 
council of federation. Deze raad zou zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de verschillende niveaus en dient in te staan voor de intergouvernementele 
coördinatie en samenwerking tussen de verschillende niveaus. 
 
De onderzoeksgroep legt een link tussen de digital commons en de council of 
federation. In de digital commons zou, zoals eerder reeds benadrukt, er een debat 
tussen de Canadese burgers kunnen plaatsvinden waarin zij trachten te leren van 
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verschillende culturen en waar ze hun gemeenschappelijke doelen kunnen definiëren. 
De vraag kan echter gesteld worden of zulk een orgaan ook in staat is concrete 
keuzes te maken en beslissingen te nemen. Deze taak kan echter bij de council of 
federation worden gelegd. De twee instellingen die door de onderzoeksgroep worden 
voorgesteld vullen elkaar dus aan: het volk wordt bij de beleidsvoering betrokken 
door het debat in de digital commons, terwijl de council of federation de nodige 
maatregelen kan nemen om een geschikt beleid tot uitvoering te brengen waarbij de 
verschillende overheidsniveaus worden betrokken. 
 
Institute on Governance 
 
Het Institute on Governance is een not-for-profit organisatie die in 1990 werd 
opgericht. De instelling houdt zich bezig met vraagstukken rond de verbetering van 
het overheidsmanagement.  Hierbij spitst het onderzoek zich toe op vijf thema’s: 
aboriginal governance, building policy capacity, accountability and performance 
measurement, board governance, building policy capacity, technology and 
governance, youth and governance. Voor wat betreft de invloed van ICT op het 
openbaar bestuur heeft de onderzoeksgroep voornamelijk aandacht voor de 
mogelijkheden die ICT biedt op het vlak van democratisering (Graham, 2003; 
Graham, 2002). Het uitgangspunt van de onderzoeksgroep is dat de Canadese 
democratie versterking nodig heeft aangezien het vertrouwen in politici en politieke 
instellingen sinds de jaren ’60 fel blijkt te zijn afgenomen. Een belangrijke manier 
om het vertrouwen terug op te krikken bestaat erin om de rol van de ‘gewone’ burger 
in het politieke proces te versterken. Volgens de onderzoeksgroep bieden klassieke 
informatie- en consultatiemethodes hier te weinig waarborgen voor aangezien in 
zulke procedures vaak een overwicht is van belangengroeperingen en de overheid 
zelf zeer strikt de agenda bepaalt. Een manier om de burger toch meer in het 
politieke proces te betrekken bestaat dan in het organiseren van modern town hall 
meetings. Hierbij worden burgers uitgenodigd om met elkaar in dialoog te gaan over 
een bepaald beleidsprobleem. Een Amerikaanse not-for-profit organisatie, 
AmericaSpeaks, ontwikkelde een methode om een modern town hall meeting te 
organiseren. Hierbij staan er zeven principes voorop: 

• Face to face dialoog in kleine groepen van 10 tot 12 personen die over het 
onderwerp geïnformeerd zijn en die worden bijgestaan door een moderator; 

• Een voldoende grote en representatieve groep deelnemers aan de meeting; 

• De meeting moet worden georganiseerd door een neutrale organisatie; 

• Goed gestructureerde agenda van de meeting; 

• Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie om de thema’s en 
argumenten van de verschillende discussiegroepen te verzamelen en te 
verwerken; 

• De besluitvormers moeten aanwezig zijn op de meeting en bereid zijn de 
argumenten in de besluitvorming mee op te nemen; 

• Na de meeting dient er een opvolging te gebeuren. 
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Deze methode gaat ervan uit dat de deelnemers op een bepaalde plek bij elkaar 
komen om in kleine discussiegroepen inhoudelijk met elkaar te debatteren. ICT 
wordt dan ingezet om de onderwerpen en argumenten die in de verschillende 
discussiegroepjes aan bod kwamen te verzamelen om hiervan vervolgens een 
algemeen overzicht te kunnen geven voor de hele groep. De onderzoeksgroep geeft 
echter de mogelijkheid aan van een volledige online discussie, waarbij de 
deelnemers dus niet fysiek op één plaats worden verzameld. Voor deze online 
discussies kunnen dezelfde principes worden gevolgd als voor een fysieke meeting. 
Toch is een online discussie volgens de onderzoeksgroep niet identiek aan een 
fysieke meeting. Het voordeel van een online discussie is dat deze voor een langere 
periode kan plaatsvinden. Zo is het mogelijk dat de verschillende deelnemers 
gedurende een ganse week of maand met elkaar in discussie treden waardoor het 
debat grondiger kan worden gevoerd. Daarbij is de kostprijs veel lager dan deze van 
een meeting waarbij burger fysiek bij elkaar worden gebracht. Toch zijn er enkele 
nadelen verbonden aan een online discussie: zo zou het fysiek samenkomen op een 
plaats een groter gevoel van verbondenheid geven, zijn er privacy-gevaren 
verbonden aan de online discussie, heeft niet iedereen toegang tot het internet en 
bestaat er het gevaar voor de zogenaamde flame-wars (omwille van de anonimiteit 
kunnen er aanstootgevende en beledigende discussies plaatsvinden). 
 
University of Ottawa: Centre on Governance 
 

Aan de Universiteit van Ottawa bevindt zich het Centre on Governance. Dit 
onderzoekscentrum is een interfacultaire instelling met als doel het verbeteren van 
governance in zowel de publieke als de private sector. Dr. Jeffrey Roy is directeur 
van het centrum. Zijn onderzoeksactiviteiten liggen voornamelijk op het terrein van 
e-governance, publiek-private partnerschappen en smart cities. In twee papers wordt 
door het centrum ingegaan op de invloed van ICT op de overheidsorganisatie 
(Kieley, Lane, Paquet, & Roy, 2000; Allen, Juillet, Paquet, & Roy, 2000). De 
auteurs vertrekken vanuit de vraag of de Canadese overheid in staat is op een 
adequate manier in te spelen op de uitdagingen die ICT inhoudt, of dat mogelijke 
hervormingen worden tegengehouden door de bureaucratische cultuur. ICT houdt 
immers een horizontalisering van relaties in, terwijl de Canadese overheid, net zoals 
vele andere overheden, zich organiseerde op een klassieke hiërarchische manier. 
Volgens de onderzoekers zijn twee elementen bepalend voor het succes waarmee een 
overheid de overgang naar het informatietijdperk kan maken: partnerships en 
people. 
 
ICT zorgt voor allerhande nieuwe relaties, zowel binnen een overheid als tussen 
verschillende overheden onderling en tussen de overheid en de private sector. 
Nieuwe vormen van besluitvorming en dienstverlening steken de kop op waarbij de 
klassieke op hiërarchische leest geschoeide bureaucratische organisaties worden 
doorbroken. Deze evolutie doet volgens de onderzoeksgroep vragen rijzen naar 
zaken zoals de manier waarop het begrip “verantwoordelijkheid” binnen de overheid 
nog dient te worden ingevuld. In een strakke hiërarchische organisatie liggen 
verantwoordelijkheden, althans in theorie, duidelijk vast. Nu worden 
verantwoordelijkheden echter vaak gedeeld. De meningen hierover blijken verdeeld 
te zijn: daar waar er gevreesd wordt dat dit zal leiden tot een afbraak van 
verantwoordelijkheid stelt de onderzoeksgroep dat het echter ook mogelijk is dat de 
verantwoordelijkheid door deelname van allerhande partners aan het beleid ook 
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versterkt kan worden. Dit heeft eveneens gevolgen voor het uitbesteden van ICT-
activiteiten door de overheid. Dit gebeurt steeds door middel van contracten waarbij 
de nadruk ligt op de financiële kost en controle op geleverde prestaties. De 
onderzoeksgroep meent dat hier een grotere nadruk dient komen te liggen op 
partnerschappen. Hierbij worden verantwoordelijkheden gedeeld tussen de overheid 
en de private partners om zo samen te streven naar een gemeenschappelijk doel. De 
focus ligt hierbij niet meer op de financiële kost en controle, maar op vertrouwen en 
gedeelde agenda’s. 
 
Mensen vormen een tweede belangrijke factor. Naarmate overheidsorganisaties en 
de plaats van de overheid in de maatschappij wijzigen dienen ook ambtenaren over 
andere vaardigheden te beschikken dan degene die nodig waren in de klassieke 
hiërarchische overheidsorganisatie. Ambtenaren dienen hoe langer hoe meer 
overweg te kunnen met overleg- en adviesfuncties, ze moeten kunnen samenwerken 
en beschikken over technologische vaardigheden. Bij het aanwerven van 
gekwalificeerd personeel staat de overheid overigens in concurrentie met de private 
sector: er is een grotere mobiliteit ontstaan tussen publieke en private tewerkstelling. 
Deze mobiliteit houdt voor de overheid echter het gevaar in dat goed gekwalificeerde 
ambtenaren vaak kiezen voor een beter betaalde job in de private sector. 
 
De onderzoeksgroep voorziet drie mogelijke scenario’s over de mate waarin de 
Canadese overheid erin zal slagen om zich aan te passen aan de noden en eisen van 
ICT. Een eerste scenario is het regressive deployment-scenario. Hierbij wordt ICT 
niet gebruikt om de manier van werken van de overheid te wijzigen, maar om 
bestaande machtsverhoudingen en controlemechanismen te bestendigen. Het 
incrementalism-scenario vertrekt van de assumptie dat er door de overheid slechts 
kleine stapjes worden gezet door middel van klassieke uitbestedingen 
(contractrelaties in plaats van partnerschappen). De overheid durft zijn eigen 
organisatie dus nog niet volledig te herdenken. Dit gebeurt wel in het derde scenario: 
het radical adaptation-scenario. Hierbij wordt de administratieve organisatie 
volledig herdacht in functie van een verbetering van verantwoordingsrelaties, 
dienstverlening en beleid. De mate waarin een overheid slaagt om werk te maken 
van partnerships en people zal volgens de onderzoeksgroep bepalend zijn voor het 
scenario dat gevolgd zal worden. Volgens de onderzoekers bevindt de Canadese 
overheid zich in 2000 ergens tussen het eerste en het tweede scenario, en is er dus 
nog veel werk nodig aan de manier waarop de overheid met people en partnerships 
omgaat. 
 
Naast deze drie mogelijke scenario’s werken Roy en Paquet nog een ander model uit 
(Paquet & Roy, 2000). Hierbij maken ze het onderscheid tussen retooling, 
restructuring en reframing. Deze drie verschillende mogelijkheden vertonen enige 
gelijkenis met de drie scenario’s. De reframing leunt aan bij het radical-adaptation-
scenario: de organisatie wordt volledig gereorganiseerd. Hierbij worden eerst de 
doelstellingen en prioriteiten van de organisatie in vraag gesteld. Met het oog op de 
nieuwe doelstellingen en uitdagingen wordt ICT dan in de organisatie ingezet. In het 
geval van restructuring wordt het doel van de organisatie niet herdacht. Wel kunnen 
er binnen de organisatie bepaalde relaties wijzigen door toedoen van ICT. Deze 
mogelijkheid sluit het dichtst aan bij het incrementalism-scenario. Retooling houdt 
het minste gevolgen in voor de organisatie. Alles blijft bij het oude. ICT wordt 
slechts ingezet om bepaalde, reeds bestaande instrumenten, te automatiseren. Dit 
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alles gebeurt echter binnen het bestaande kader: er vinden geen wijzigingen plaats in 
de doelstellingen van de organisatie of bestaande relaties. Retooling sluit dan ook 
aan bij het regressive deployment-scenario. 
 
Canadian Centre for Management Development 
 
Het Canadian Centre for Management Development (CCMD) is een instelling die 
door middel van onderzoek en onderwijs van overheidsmanagers het 
overheidsmanagement in Canada wil verbeteren. Hierbij wordt er gesteund op een 
netwerk van experts uit de publieke, private en not-for-profit sector. Een interessant 
initiatief in het licht van eGovernment is het Citizen-Centred Service Network. Dit 
netwerk werd in 1997 door het CCMD opgestart om de modernisering van de 
dienstverlening te versnellen. Het netwerk bestaat uit ambtenaren van de 
verschillende overheidsniveaus en experts uit de publieke en private sector. 
 
Voor de verbetering van de dienstverlening baseerde de CCMD zich op het Service 
Gap model (Blythe D.M. & Marson D.B., 1999). Dit model geeft de kloof aan tussen 
de verwachtingen van de burgers over de publieke dienstverlening en de feitelijk 
gerealiseerde dienstverlening. Het model bestaat uit vier componenten. In de eerste 
component wordt er nagegaan welke de verwachtingen zijn van de burgers ten 
opzichte van de publieke dienstverlening. Dit gebeurt door middel van surveys of 
focusgroepen. De tweede component bestaat uit het meten van vooruitgang die er in 
de dienstverlening wordt geboekt (vb. op vlak van klantentevredenheid, moraal van 
het personeel of door middel van prestatiemetingen). De derde component geeft aan 
welke instrumenten de overheid ter beschikking heeft om de dienstverlening te 
verbeteren (vb. technologie, één loket). De vergroting van de capaciteit om diensten 
te verlenen komt in de vierde component aan bod.  
 
Volgens het CCMD is de single window, of het één-loket-principe, een belangrijk 
instrument om de dienstverlening te verbeteren (Bent S., Kernaghan K., & Marson 
D.B., 1999). Een single window houdt in dat de publieke dienstverlening, of 
informatie hierover, op een bepaalde plek worden bijeengebracht. Dit kan gebeuren 
in een fysiek loket, een call-centre, een elektronische kiosk of een internet website. 
Hierdoor kan de burger tijd en moeite bespaard worden om de gewenste 
dienstverlening te vinden. Het CCMD heeft een typologie van single windows 
opgesteld op basis van de doelstelling en de structuur van een single window.  
 
Wat de doelstelling betreft meet het CCMD dat een single window één of meerdere 
doelstellingen kan trachten te bereiken: het vergemakkelijken van de toegang tot de 
dienstverlening door het voorzien van informatie via call centres of web sites, het 
verbeteren van de dienstverlening zelf en/of het verzorgen van een seamless service 
(integratie van diensten van verschillende overheden). Deze drie doelstellingen 
kunnen niet als gelijken naast elkaar geplaatst worden, maar zijn eerder 
opeenvolgende stappen in de richting van een volledig geïntegreerde dienstverlening. 
Hoe meer een overheid in de richting van de seamless service gaat hoe groter de 
kans is dat de kloof tussen de verwachtingen van de burgers en de feitelijke kwaliteit 
van de dienstverlening wordt gedicht.  
 
De structuur van de single windows kan verschillen naargelang de ownership ervan 
en de mate van integratie van diensten over meerdere departementen en overheden 
heen. Het is immers mogelijk dat een departement zelf een eigen single window 
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opzet (al dan niet op dezelfde locatie als de single window van een ander 
departement of overheid), maar het kan eveneens voorkomen dat een departement de 
dienstverlening zelf delegeert aan een service unit (die mogelijkerwijs ook de 
diensten van andere departementen of overheden verzorgt). Ook wat betreft de 
structuur van de single window kan er niet aan al de verschillende mogelijkheden 
dezelfde waarde worden gehecht. Hoe meer diensten van verschillende overheden 
met elkaar worden geïntegreerd, hoe beter dit is voor de klantvriendelijkheid van de 
dienstverlening. Hierbij moet de single window over voldoende flexibiliteit 
beschikken om de dienstverlening te organiseren. Dit gaat moeilijk indien de 
verschillende departementen en overheden een sterk ownership opeisen. De delegatie 
van bevoegdheden omtrent het organiseren van de single window is volgens de 
CCMD dan ook een voorwaarde om een klantvriendelijke dienstverlening te 
organiseren. 
 

8.3 eGOVERNMENT IN DE CANADESE PRAKTIJK 
 

8.3.1 eAdministratie 
 

Front-office en één-loket 
 
Van belang in het Canadese eGovernment is de combinatie van de one-stop-shop 
met een multi-channel-approach. Hiermee wordt verwezen naar het streven naar een 
geïntegreerd loket, maar dit loket zal niet enkel toegankelijk worden door middel van 
bijvoorbeeld het internet. De burgers moeten de mogelijkheid hebben om via 
meerdere kanalen toegang tot de overheid te krijgen. De drie belangrijkste 
toegangspoorten tot de overheid zijn de telefoon, het internet en het persoonlijk 
contact. 
 
In januari 2001 werd door de Canadese overheid een nieuwe site opgestart: 
www.canada.gc.ca, door de overheid “Canada Site” genoemd. Voor deze datum was 
de Canadese overheid ook reeds aanwezig op het internet, maar op deze site stond de 
dienstverlening nog gepresenteerd op een alfabetische manier en per 
overheidsdepartement (Government of Canada, 2001). Deze wijze van 
dienstverlening was dus een aanbodgerichte dienstverlening. De nieuwe site wil op 
een vraaggerichte manier te werk gaan: de vragen en noden van de burger dienen 
centraal te staan. De burger moet met andere woorden een antwoord op zijn vraag 
kunnen krijgen zonder dat hij iets afweet van de manier waarop de overheid is 
georganiseerd. Om dit te bereiken zijn er op de site om te beginnen drie 
toegangspoorten voorzien: één voor Canadese burgers (www.canadians-
canadiens.gc.ca, of Canadians Gateway), één voor bedrijven 
(www.businessgateway.gc.ca, of Business Gateway) en één voor buitenlandse 
bezoekers (www.canadainternational.gc.ca, of Non-Canadians Gateway). Voor 
iedere gateway wordt alle noodzakelijke informatie en dienstverlening in 
zogenaamde “clusters” bijeengebracht. De informatie wordt gegroepeerd op basis 
van onderwerp, doelgroep (vb. senioren) of life event (vb. geboorte of huwelijk). 
Naast de verschillende gateways op de Canada Site zijn er nog vijf andere 
mogelijkheden om de gewenste informatie op te zoeken: via een lijst met 
departementen en agentschappen, een A-Z-index, Frequently Asked Questions, per 
onderwerp of publiek en ten slotte is er nog een zoekmachine. 
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Door de Canadese overheid werd in een studie nagegaan of de manier waarop de 
informatie en dienstverlening werd aangeboden overeenkwam met hetgeen de burger 
wenste (Treasury Board Secretariat, 2002). Er werd de burgers gevraagd welke 
informatie zij verwachtten op de site, en vervolgens dienden ze zelf naar bepaalde 
gegevens op zoek te gaan op de site. Hierbij werden telkens hun verwachtingen 
vergeleken met hun feitelijke zoektocht. Verder werd hun mening gevraagd over 
welbepaalde pagina’s van de Canada Site. Uit dit onderzoek kwamen er een aantal 
opmerkelijke bevindingen. Een van de meest opmerkelijke bevindingen was het feit 
dat slechts enkele respondenten van het onderzoek ooit de Canadians Gateway had 
aangeklikt. De reden hiervoor bleek te zijn dat de Canadese burger helemaal niet 
verwacht dat de overheid zich op een burgergerichte manier organiseert in het 
aanbieden van informatie en diensten. De burger gaat er nog steeds vanuit dat, indien 
hij informatie nodig heeft, hij eerst naar de betreffende dienst moet zoeken. Deze 
verwachting werd nog versterkt door de mogelijkheid om vanaf de Canada Site 
volgens “departementen en agentschappen” informatie op te zoeken. Hierdoor waren 
de burgers eerder geneigd om dit ook effectief zo te doen in plaats van door te 
klikken naar de gateway waar de informatie op maat van de burger wordt 
gepresenteerd. Daarnaast bleken de gebruikers van de site eerder geneigd te zijn via 
de “A-Z-index” of de zoekmachine te zoeken naar informatie. Tevens meenden vele 
gebruikers dat ze, indien ze de gateway zouden gebruiken, uiteindelijk toch naar de 
departementale sites werden geleid. Ze dachten dus enkele stappen sneller te kunnen 
zijn door onmiddellijk naar deze departementale sites te surfen. 
 
Een tweede belangrijke vaststelling was de moeilijkheid voor de burgers om het 
onderscheid te begrijpen tussen de Canada Site, die fungeert als homepage en waar 
zich de toegang tot de drie gateways bevindt, en de Canadians Gateway. Eerder 
werd reeds vermeld dat de gebruikers niet geneigd waren om vanaf de Canada Site 
door te klikken naar de Canadians Gateway. Uit het onderzoek blijkt dat veel 
gebruikers een voorkeur hebben om de Canadians Gateway als homepage in te 
stellen, aangezien ze de Canada Site als “een stap extra” beschouwen die niet 
noodzakelijk is. Bovendien is het van op de Canadian Gateway mogelijk om door te 
klikken naar de Business en de Non-Canadians Gateway.  
 
Voor wat betreft de manier waarop de informatie wordt gestructureerd blijkt een 
groot deel van de respondenten de voorkeur te geven aan het ordenen van de 
informatie volgens onderwerp. Indien de gebruiker uit een lijst van onderwerpen kan 
kiezen vindt hij snel de informatie die hij nodig heeft en krijgt hij ook een overzicht 
op alle beschikbare onderwerpen. De life events werden als interessant bevonden op 
een tweede niveau, na de onderwerpen dus. Verder bleken de groepering per 
doelgroep en de alfabetische lijst op bijval te kunnen rekenen. De gebruikers 
verwachten dat de informatie niet op slechts één manier kan worden gegroepeerd en 
vinden het een voordeel dat ze door middel van deze verschillende mogelijkheden 
informatie kunnen zoeken. 
 
Naast de manier waarop de informatie wordt gepresenteerd is ook de lay-out van 
belang: de Canadese overheid ontwikkelde een set van standaarden (Common Look 
and Feel Standards) waaraan overheidssites dienen te voldoen. Deze standaarden 
moeten ervoor zorgen dat de sites van de verschillende departementen en 
agentschappen eenzelfde uiterlijk hebben en er dezelfde navigatie-instrumenten 
worden gebruikt. Op deze manier is het voor de gebruiker gemakkelijk om een 
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onderscheid te maken tussen wat nu overheidsinformatie- en dienstverlening is en 
wat niet (Treasury Board Secretariat, 2000a). Daarnaast is de toegankelijkheid van 
de websites voor mindervaliden (vb. slechtzienden) en de tweetaligheid voor de 
Canadese overheid van belang. 
 
Zoals eerder reeds werd gesteld houdt de multi-channel-approach in dat de overheid 
zijn diensten niet enkel ontsluit via het internet, maar via al de kanalen die door de 
Canadese burger gewenst worden. De dienstverlening via het internet wordt 
beschouwd als complementair aan de andere toegangskanalen. Voor deze andere 
toegangskanalen wordt er echter eveneens gestreefd naar een geïntegreerde 
dienstverlening. Voor contacten met de overheid door middel van de telefoon is het 
“1 800 O-Canada”-nummer van belang. Op dit gratis nummer kunnen burgers (of 
zelfs personen vanuit het buitenland) terecht voor al hun vragen met betrekking tot 
overheidsdienstverlening. Het call centre van dit nummer wordt bevolkt met 
informatieambtenaren die kennis hebben van de overheidsorganisatie en beschikken 
over een database om op de vragen van de burgers te kunnen antwoorden. Deze 
database wordt onderhouden door het Information Management Centre. Dit centrum 
bestaat uit twee teams: het Information Management team en het Editing team. Het 
Information Management team onderhoudt contacten met de verschillende 
overheidsdepartementen en agentschappen om de informatie over de 
overheidsdienstverlening up-to-date te houden. Dit team structureert deze informatie 
in de database zodat ze gemakkelijk door de informatieambtenaren kan worden 
teruggevonden. Het Editing team zorgt voor de kwaliteit van de informatie die door 
de overheid wordt geleverd (vb. op vlak van taal). Daarnaast is dit team 
verantwoordelijk voor de trefwoordenlijst aan de hand waarvan de 
informatieambtenaren informatie in de database kunnen opzoeken. 
 
Het fysieke loket wordt behouden als toegangskanaal van de burger tot 
overheidsdienstverlening onder de vorm van Service Canada Acces Centres. Deze 
zijn verspreid over het gehele Canadese grondgebied. Bij de plaatsing van de acces 
centres gaat de aandacht wel uit naar plattelandsgebieden, waar de toegang tot 
overheidsdienstverlening het minst evident is. In deze  dienstverleningscentra wordt 
op een geïntegreerde manier informatie aangeboden over de Canadese publieke 
dienstverlening. Er zijn twee soorten acces centres: Full Service Acces Centres en 
Satellite Acces Centres. De eerste groep bestaat uit volledig uitgebouwde 
dienstverleningscentra die toegang bieden tot overheidsinformatie via aanwezige 
publicaties, publieke telefoons (1 800 O-Canada) en computers (Canada Site), maar 
er is tevens persoonlijk contact mogelijk met een ambtenaar die de burger met zijn 
vragen helpt. De Satellite Acces Centres zijn minder uitgebouwd, maar hier is 
eveneens informatie aanwezig over allerhande overheidsdienstverlening, is er 
toegang tot een computer en kan er hulp worden gevraagd aan aanwezige 
ambtenaren. 
 
Back-office 
 
Canada begon reeds vroeg met initiatieven op het vlak van informatisering in de 
backoffice. Een van de initiatieven die reeds in 1993 startten was het Shared Systems 
Initiative (SSI). Op dat ogenblik werden er in de verschillende departementen 
allerhande van elkaar verschillende informaticasystemen gebruikt: zo waren er meer 
dan 60 personeelssystemen, 30 financiële systemen en 30 materiaalmanagement 
systemen (Treasury Board Secretariat, 1996). Door middel van het SSI wordt 
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getracht om dit grote aantal van elkaar verschillende pakketten te herleiden tot een 
aantal pakketten die door meerdere departementen moeten worden gebruikt. 
Hierdoor zouden de kosten van aankoop, onderhoud en opleidingen fors kunnen 
dalen en kunnen de diensten van de verschillende departementen gemakkelijker met 
elkaar worden geïntegreerd.  
 
De werkwijze die bij het SSI werd gevolgd bestaat uit het samenbrengen van 
verschillende departementen in “clusters”. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende 
departementen samenwerken in een bepaald domein (vb. financieel management) en 
hier afspraken maken (vb. over het delen van één of enkele pakketten voor financieel 
management). Op deze manier kan het aantal verschillende pakketten worden 
beperkt, en beschikken verschillende departementen over een shared system. Hierbij 
wordt er nog een onderscheid gemaakt tussen Approved Shared System clusters en 
een Government-wide Standard Infrastructure Utility. Indien er op een bepaald 
domein een approved shared system bestaat zijn alle departementen verplicht om 
gebruik te maken van dit systeem, en kunnen ze slechts onder strikte voorwaarden 
gebruik maken van een afzonderlijk systeem. Voor een domein (vb. financieel 
management, human resources beleid enz.) is het wel mogelijk dat er meer dan één 
systeem wordt goedgekeurd (vb. in 1996 waren er voor het human resources beleid 
drie goedgekeurde systemen). In zo’n geval heeft een departement de keuze uit één 
van deze systemen. Een government-wide standard infrastructure utility is een 
syteem dat voor de gehele overheid uniform dient te zijn. Een voorbeeld hiervan is 
de Public Key Infrastructure. Alle overheidsinstellingen dienen zich aan te passen 
aan het betreffende systeem.  
 
Een tweede omvangrijk initiatief in de reorganisatie van de back-office is het 
Strategic Infrastructure Initiative (SII). Om een geïntegreerde dienstverlening aan te 
kunnen bieden is het noodzakelijk dat de verschillende systemen inzake 
informatietechnologie die binnen de overheid aanwezig zijn voldoende op elkaar 
kunnen worden afgestemd. Om dit te kunnen doen werd een Federated Architecture 
Model opgesteld (Treasury Board Secretariat, 2000b). Dit model geeft aan welke 
infrastructuur gemeenschappelijk moet zijn voor de gehele overheid, welke gedeeld 
kan worden door verschillende departementen en welke voor ieder departement mag 
verschillen. Voor elk van deze drie mogelijkheden worden een aantal standaarden 
vastgelegd die bepalend zijn voor de keuze van een ICT-systeem. Hierbij wordt er 
een evenwicht nagestreefd tussen een noodzakelijke mate van eenvormigheid binnen 
de overheid en de specifieke eisen van een departement. Van belang is steeds de 
mogelijkheid om verschillende departementen met elkaar te kunnen laten 
communiceren zodanig dat een geïntegreerde dienstverlening mogelijk wordt. De 
opbouw van een model is noodzakelijk om als overheid pro-actief te kunnen inspelen 
op nieuwe technologieën en deze in te kunnen zetten samen met de reeds bestaande 
(legacy) systemen. 
 
De opbouw van het federated architecture model gebeurt in een aantal stappen. Eerst 
wordt er nagegaan welke de functionaliteit van de ICT-infrastructuur dient te zijn (de 
Common Requirements Vision). Wanneer duidelijk is wat er van de infrastructuur 
wordt verwacht komt de volgende stap: het antwoord op de vraag hoe de 
infrastructuur tegemoet kan komen aan deze eisen (de Conceptual Architecture).  
Voor het bepalen van de functionaliteit van de ICT-architectuur werd er vanuit een 
omgevingsanalyse bepaald welke de business drivers van de Canadese overheid zijn. 
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Deze business drivers zijn elementen waar bij het ontwerp van de architectuur 
rekening moet worden gehouden (vb. toegankelijkheid van de overheid, veiligheid, 
klantgerichtheid,...). Op basis van deze business drivers worden de concrete 
vereisten van de architectuur opgesteld. Nadat duidelijk is aan welke eisen de ICT-
architectuur dient te voldoen wordt de Conceptual Architecture opgesteld. Deze 
bestaat uit een aantal principes die worden afgeleid uit de vereisten die aan het 
systeem worden gesteld. Het gaat om algemene principes die een leidraad bieden bij 
de opbouw van een ICT-systeem. De concrete implementatie van deze principes 
gebeurt in zogenaamde technology domains. Per domein zien een aantal technische 
experts erop toe dat de principes vervat in het Federated Architecture Framework 
ook hun doorgang vinden in concrete toepassingen. 
 
Het voordeel van het werken met het Federated Architecture Framework ligt erin dat 
de Canadese overheid niet zomaar het oude verkokerde beleid op een 
geautomatiseerde manier verderzet. Eerst wordt er immers gekeken naar de nieuwe 
uitdagingen en vragen die aan de overheid gesteld worden. Op deze manier kan ICT 
gehanteerd worden om op een volledig nieuwe manier de dienstverlening voor de 
burger te organiseren. In het schema van Paquet en Roy dat eerder werd aangehaald 
(retooling-restructuring-reframing) biedt het Federated Architecture Framework 
aanknopingspunten met het reframing-scenario: de bestaande overheidsorganisatie 
wordt volledig in vraag gesteld en de overheid tracht na te gaan hoe ICT kan worden 
ingezet om aan de nieuwe noden en eisen die vanuit de omgeving op de overheid af  
komen te voldoen.  
 

8.3.2 eDemocracy 
 

Alhoewel in het academische debat over de gevolgen van ICT op de Canadese 
samenleving wel degelijk wordt gesproken over de mogelijkheden tot een verdieping 
van de democratie (vb. de modern town hall meeting en de digital commons) wordt 
hieraan door de Canadese overheid relatief weinig aandacht geschonken. Wel zijn er 
op dit vlak enkele losstaande initiatieven van politici en politieke partijen (Cross, 
1998). Zo organiseerde de Reform Party in 1994 een uitzending op televisie over 
euthanasie. Terwijl er op televisie werd gedebatteerd over voor- en nadelen van 
euthanasie konden personen via telefoon hun stem uitbrengen in verband met de 
kwestie. Ook werd er door een aantal politieke partijen gebruik gemaakt van 
televoting bij hun interne voorzittersverkiezingen. Op het einde van de jaren ’90 
werd er dan weer vooral van het internet gebruik gemaakt. Politici kwamen met een 
eigen website voor de dag waarop ze burgers informeerden over hun doelstellingen 
en waarbij de burgers hun mening op de site kwijt konden. 
 
In 2002 werd er door het Department of Canadian Heritage gedacht over een 
mogelijkheid om een digital commons op te starten op hun portaalsite Culture 
Canada. Op deze website is er allerhande informatie beschikbaar over de Canadese 
cultuur. Een digital commons zou, in de lijn van de voorstellen van het Centre for 
Collaborative Government¸ de mogelijkheid bieden om de Canadese burgers met 
elkaar in contact te laten komen en het Canadese burgerschap verder in te vullen en 
begrijpen. Door middel van een pilootproject wilde de Canadese overheid, in 
samenwerking met het Centre for Collaborative Government, nagaan welke 
mogelijkheden zo’n online discussie biedt en welke de rol van de overheid hierin is 
(Talarico, 2002). Er werd een discussie gestart die drie weken duurde en waaraan 
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een beperkt aantal mensen kon deelnemen: er werden een aantal studenten, 
ambtenaren en politici geselecteerd. Hierbij werd er achtereenvolgens over twee 
onderwerpen gedebatteerd: de rol van de overheid als deelnemer aan digitale 
debatten en de inhoud van de Canadese identiteit. Het project werd gunstig 
geëvalueerd voor wat betreft de actieve deelname, inhoud van de debatten en de 
software. Desalniettemin wordt er op dit ogenblik geen enkele digital commons 
georganiseerd door de Canadese overheid. 
 

8.4 BESLUIT 
 

De informatisering van de Canadese overheid werd begin jaren ’90 gedreven door de 
budgettaire tekorten die zich op dat ogenblik bij vele Westerse overheden voordeden. 
Informatisering werd gezien als een mogelijkheid om besparingen te realiseren: 
dienstverlening zou aan een lagere kostprijs moeten kunnen worden voorzien en de 
veelheid aan informatiesystemen die door de verschillende departementen werden 
gebruikt dienden te worden gereduceerd. Wanneer de budgettaire tekorten eind jaren 
’90 verleden tijd zijn blijft ICT een belangrijk middel om de dienstverlening op een 
alternatieve en meer burgergerichte manier te organiseren. 
 
Reeds vroeg ging er in Canada aandacht uit naar de bredere aspecten die verbonden 
zijn aan de opkomst van netwerken, de informatiesnelweg en de 
informatiemaatschappij. De eigen kenmerken van het land zorgden voor een aantal 
specifieke bekommernissen voor de Canadese overheid. Door de grote oppervlakte 
van het land was een goede uitbouw van een informatie-infrastructuur die voor 
iedereen toegankelijk was niet evident (vb. afgelegen gebieden, aboriginals). De 
overheid richtte allerhande programma’s in (vb. CANARIE, SchoolNet) om toch een 
gelijke toegang voor alle Canadezen mogelijk te maken. Een tweede aandachtspunt 
was de Canadese cultuur en de aanwezige verscheidenheid in het land. Er zijn in 
Canada een aantal verschillende taal- en cultuurgemeenschappen (vb. Franse 
minderheid in Québec en de aboriginals). De Canadese overheid streeft naar een 
voldoende aanwezigheid van de Canadese cultuur op het net. Ook de gelijke 
behandeling van het Frans op het internet is een heikel punt. Vanuit academische 
hoek wordt in dit verband het belang benadrukt van een interculturele dialoog op het 
internet. Het internet zou namelijk nieuwe mogelijkheden bieden om de 
verschillende cultuurgemeenschappen met elkaar te laten communiceren en om zo 
gemeenschappelijke, Canadese, doelen te definiëren. Op deze manier zou het 
Canadese burgerschap kunnen worden versterkt.  
 
Het bekendste overheidsinitiatief is het Government On-Line-project. Dit project had 
bij aanvang de ambitieuze doelstelling om tegen 2004 alle overheidsdienstverlening 
elektronisch te laten verlopen. Tijdens de implementatie van het project werd deze 
doelstelling enigszins bijgesteld: er werd gepleit voor duidelijker afgebakende 
mijlpalen waarin de verschillende overheidsdepartementen goed zichtbare projecten 
konden afleveren. Ook is het niet meer de bedoeling alle dienstverlening elektronisch 
te laten verlopen: de overheid dient een kosten-batenanalyse te maken en na te gaan 
voor welke dienstverlening dit een meerwaarde kan betekenen. In de backoffice 
richten de inspanningen zich op de uitbouw van een IT-architectuur. Deze 
architectuur moet het mogelijk maken een IT-infrastructuur op poten te zetten die 
voldoet aan de eisen die aan de overheid gesteld worden, aansluit op reeds bestaande 
infrastructuur en waarop in de toekomst verder gebouwd kan worden. Wat de 
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frontoffice betreft maakt de Canadese overheid de combinatie tussen de one-stop-
shop en de multi-channel-approach: de burger moet alle overheidsdiensten via één 
kanaal kunnen bekomen, maar dit kanaal kan op verschillende manieren worden 
georganiseerd. De dienstverlening mag vb. niet enkel via het internet toegankelijk 
zijn: vele mensen prefereren andere kanalen zoals de telefoon en het persoonlijke 
contact met een ambtenaar. Ook deze mogelijkheden moeten blijven bestaan.  
 
Bij de uitbouw van de informatiesamenleving worden allerhande partners betrokken. 
Zo is de private sector een belangrijke partner voor het ontwerp en de realisatie van 
overheidssites. Ook in verschillende adviesorganen die de afgelopen tien jaar advies 
hebben verleend over de informatiesamenleving was de private sector, naast 
publieke, academische en not-for-profit actoren, vertegenwoordigd. Voorbeelden 
hiervan waren de Information Highway Advisory Council, het Public Policy Forum 
en het Government On-Line Advisory Panel. Deze verschillende adviesorganen 
hebben de Canadese overheid bijgestaan en mee richting gegeven aan de gevolgen 
die de informatisering op de Canadese samenleving heeft. 
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HOOFDSTUK 9  
 

eGOVERNMENT: INTERNATIONAAL BESCHOUWD  
 

Davy JANSSEN en Sabine ROTTHIER 
 

9.1 INLEIDING 
 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de onderzochte landen individueel aan bod 
gekomen. Bij het doornemen van de verschillende landenstudies wordt echter al snel 
duidelijk dat de landen hun eGovernment niet onafhankelijk van elkaar ontwikkeld 
hebben. Blijkbaar vallen er in de verschillende beleidspraktijken nu reeds 
overeenkomsten waar te nemen, zowel bij de invulling van het begrip eGovernment 
als bij de gebruikte beleidsinstrumenten. Zo valt het bijvoorbeeld op dat alle 
onderzochte landen een vrij ‘enge’ omschrijving hanteren voor wat er onder het 
eGovernment beleid valt –namelijk elektronische dienstverlening– en dat ze dit 
beleid aanvullen met een breder programma van Information Society maatregelen. 
Om de begripsverwarring niet te groot te laten worden, gaan we in dit afsluitend 
hoofdstuk onder 9.1 even in op de vraag wat er allemaal onder de noemer 
eGovernment kan vallen. Het valt verder op dat de geconstateerde ‘enge’ invulling 
van eGovernment in de beleidspraktijk zijn tegenhanger vindt in de vele 
internationale eGovernment benchmark studies waarin een zelfde, op elektronische 
dienstverlening gebaseerd soort eGovernment, gemeten en geëvalueerd wordt. 
Aangezien deze studies ook rangschikkingen maken en door beleidsmakers en de 
media vaak als wedstrijden worden geïnterpreteerd, valt het te verwachten dat er een 
wisselwerking ontstaat tussen wat deze studies meten en wat er door overheden 
ontwikkeld wordt. De benchmark studies kwamen nog niet aan bod in dit rapport en 
zullen daarom onder 9.2. kort geïntroduceerd worden. We trachten na te gaan of in 
de belangstelling voor deze studies een verklarende grond te vinden is voor de 
gevonden overeenkomsten in het beleid van de onderzochte landen. Nadat er dus een 
beeld geschetst is van wat er onder eGovernment kan worden verstaan en wat er door 
de benchmark instanties inderdaad onder wordt verstaan, kunnen we in 9.3 van start 
gaan met het vergelijken van het eGovernment beleid zoals we het werkelijk in de 
onderzochte landen zijn tegengekomen. Hier zullen we eerst de inhoudelijke ‘trends’ 
in de front-office en back-office bespreken. Vervolgens kijken we naar 
beleidsprocessen en zullen we vanuit een veranderingsmanagementperspectief de 
gelijkenissen of verschillen in de implementatie van de nationale eGovernment 
strategie pogen te vinden en trachten we de invloed van de benchmark ‘rankings’ op 
de beleidspraktijk te achterhalen.  
 

9.2 HET BEGRIP eGOVERNMENT 
 

Het begrip eGovernment wordt op verschillende wijzen geïnterpreteerd. Volgend 
schema57 geeft een kader aan de hand waarvan het begrip kan worden gedefinieerd, 
zowel op een enge als op een brede manier. Het begrip wordt uiteengezet in vijf 
domeinen. Hoe minder domeinen, hoe enger de begripsomschrijving.  

                                                           
57 Rotthier, S. & L. Lemeire. The eGovernment circle: a blueprint for a long term vision. Work in 
progress.  
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eGovernment 

 
 

Begeleiding van de stap naar de  informatiesamenleving 
 

Informatiesamenleving/ eSociety 
 

Automatisering van de 
eigen processen 
 
 
Automatisering/ 
Automation 
 

Veranderingen in de 
dienstverlening aan burgers 
en bedrijven met behulp van 
ICT.  
 
eAdministratie/ 
eAdministration 
 

Veranderingen in de 
democratische processen 
met behulp van ICT. 
 
eDemocratie/ 
eDemocracy 

Veranderingen in de relatie 
tussen 
politiek en administratie. 
 
eKennisuitwisseling/ 
eKnowledge Interchange 

 
 

Tabel 16 Het begrip eGovernment 

 
Het inzetten van IT bij de uitvoering van specifieke (repetitieve) taken is het proces 
van automatisering58. Het ondersteunt het volledige proces van dataverzameling, -
opslag, -verwerking en -gebruik. De computer diende in eerste instantie om tijd te 
winnen bij routinematige taken en werd ingezet bij het ‘digitaliseren’ van bestaande 
processen. De automatiseringsfase werd reeds in de jaren 1960 in gang gezet en het 
resultaat ervan bleek vaak de zogenaamde ‘eilandautomatisering’ te zijn. Dit begrip 
duidt op het bestaan van vele grootschalige automatiseringsfuncties in de 
verschillende overheidsadministraties waartussen geen onderlinge communicatie 
mogelijk is. Een tweede domein dat onder het begrip eGovernment valt is 
eAdministratie. eAdministratie betreft de omschakeling naar een elektronische 
dienstverlening (eServices), inclusief de nodige aanpassingen in de front- en back-
office. Hiervoor is het niet voldoende de bestaande dienstverlening op elektronische 
wijze aan te bieden maar dient deze daarentegen volledig ‘herdacht’ te worden. De 
ideale, elektronische dienstverlening wordt omschreven als pro-actief, geïntegreerd 
en transactioneel59. De administratie dient zowel in de front- als in de back-office te 
veranderen om dit aan te kunnen bieden. Uit de landenstudie blijkt dat vooral dit 
eAdministratie aspect in de eGovernment beleidspraktijk aanwezig is. De 
automatiseringsfase blijft echter steeds op de achtergrond aanwezig, terwijl de nog te 
bespreken domeinen, met uitzondering van eSociety, minder of niet figureren in het 
beleid van de onderzochte landen. Het ontwikkelen van een elektronische 

                                                           
58 Met automatisering werd reeds gestart vooraleer er sprake was van eGovernment. Om dit aan te 
duiden hanteren we geen “e-term”. 
59 Voor meer uitleg zie Janssen, Rotthier & Utsi (2002).  
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dienstverlening met aandacht voor de vereiste aanpassingen in de front- en back-
office staat op de eerste plaats. Het betreft hier eGovernment in de enge zin van het 
woord.  
 
Een derde mogelijk domein bevat de veranderingen in de democratische processen. 
ICT biedt een platform aan burgers om te participeren in het beleid. Het biedt 
middelen om het beleid transparant te maken naar de burger toe. Daarnaast creëert 
het extra kanalen om interactiviteit tot stand te brengen tussen burgers en 
bestuurders. Enkele voorbeelden hier zijn chatrooms, discussieforums, mogelijkheid 
tot mailen van politici, etc. De term eDemocratie duidt dit domein. Een vierde 
domein dat onder het begrip eGovernment zou kunnen vallen is de invloed van 
informatisering op de relatie tussen politiek en administratie. Dit domein focust op 
de kennisuitwisseling tussen administratie en politiek. Politici hebben toegang tot 
informatie die nuttig kan zijn voor ambtenaren, en omgekeerd. Gezien kennis gelijk 
staat aan macht, is het uitwisselen van kennis een gevoelige zaak. De uitwisseling 
tussen beide betreft niet enkel het uitwisselen van data, maar van kennis, vandaar het 
begrip elektronische kennisuitwisseling (eKU)60. ICT biedt nieuwe mogelijkheden 
om deze kennisuitwisseling mogelijk te maken. De eSociety, of 
informatiesamenleving is het vijfde en (voorlopig) laatste domein dat onder het 
begrip eGovernment te plaatsen valt. Het is het breedste domein van de vijf, en 
ondersteunt de andere vier. De overheid dient een basis te creëren waarin 
voorgaande vier domeinen kunnen uitgewerkt worden. Als de overheid zich richt op 
het inzetten van technologie, dan dient de samenleving daar klaar voor te zijn. Dit 
domein focust onder andere op de digitale kloof, maar ook op zaken als verspreiding 
van de infrastructuur61, veiligheid, privacy, vertrouwen, het scheppen van een 
regelgevend kader, etc. 
 
Bij het interpreteren van eGovernment op de meest brede manier zijn alle vijf de 
domeinen vertegenwoordigd. Het weglaten van één van de domeinen zorgt steeds 
voor een  zekere ‘verenging’ van het begrip. Dit wil echter niet zeggen dat alle 
domeinen vandaag de dag ook reeds in de beleidspraktijk aanwezig zijn, of dat dit 
wenselijk zou zijn. Het kader biedt een conceptualisering van het begrip 
eGovernment die ook naar de toekomst kijkt en erkent dat het eGovernment beleid 
zich in feite nog in een experimentele fase bevindt. In de loop van dit hoofdstuk zal 
duidelijk worden welke domeinen in het beleid reeds aan bod komen. 
 

9.3 BENCHMARKING ALS WEGWIJZER NAAR eADMINISTRATIE? 
 

Er bestaan tal van benchmark studies uitgevoerd door individuele landen, 
internationale organisaties en consultants. Dit soort studies maakt het landen 
mogelijk om de eigen prestaties op een bepaald beleidsdomein af te zetten tegen de 
realisaties in andere landen. Het woord benchmark betekent letterlijk ‘maatstaf’, en 
de achterliggende gedachte bij benchmarking is dat van vergelijkingen een 
belangrijke stimulans tot het verbeteren van de eigen prestatie kan uitgaan. In 
beleidsteksten en nationale eGovernment actieprogramma’s allerhande vinden we 
verwijzingen terug naar de positie van het eigen land in verschillende eGovernment 
rangschikkingen. Hieruit kunnen we afleiden dat er vanuit het beleid inderdaad 

                                                           
60 In het Engels hanteren we de afkorting eKI (electronic knowledge interchange) 
61 En dit op de  breedst mogelijke manier, bijvoorbeeld voorzien van breedband, stimuleren van de 
ICT-sector,... 
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aandacht is voor dit soort studies en dat er daardoor een competitief klimaat ontstaat 
om te ‘scoren’ op het gebied van eGovernment. Op die manier kunnen benchmark 
studies een belangrijke katalysator voor verandering zijn voor de verdere 
ontwikkeling van eGovernment, maar sturen ze die ontwikkeling ook in een 
bepaalde richting.  
 
De resultaten van enkele internationale eGovernment benchmark studies zullen hier 
kort weergegeven worden. In het kader van het eEurope project, het Europese 
actieplan voor de informatiemaatschappij, werd aan de consultants van Cap Gemini 
Ernst & Young gevraagd om onderzoek te doen naar het percentage van ‘basis 
publieke dienstverlening’ dat online beschikbaar is62. De studie Web-based Survey 
on Electronic Public Services wordt halfjaarlijks herhaald en is intussen aan zijn 
derde meting toe. De resultaten zijn van oktober 2002. Enkel de resultaten van de in 
het rapport behandelde landen plus België worden weergegeven63.  
 

eEurope: % online dienstverlening
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Figuur 3 De resultaten van de derde eEurope meting voor 2002 

 
De studie eGovernment Leadership – Realizing the Vision van Accenture tracht 
eveneens een beeld te geven van het eGovernment landschap in 2002. Het gaat hier 
om een op het internet uitgevoerde studie waarvan de resultaten worden 
gepresenteerd als de Overall eGovernment Maturity Index, die de gereedheid voor 
eGovernment uitdrukt. De studie van Accenture verdeelt de onderzochte landen in 
vier groepen64. De hier voorgestelde landen, uitgezonderd België en Canada, 
behoren allen tot de groep van Visionary Challengers. België staat een trapje lager 
en behoort tot de Emerging Performers, en Canada is de absolute topper van de 
volledige rangschikking en behoort dus tot de groep Innovative Leaders. 
 

                                                           
62 Met de term ‘basis publieke dienstverlening’ wordt een selectie van 20 soorten 
overheidsdienstverlening bedoeld waarvan de Europese Commissie meent dat ze prioriteit dienen te 
krijgen bij het online beschikbaar maken. 
63 En dat geldt ook voor de twee overige studies. Wanneer er verder over rangschikkingen gesproken 
wordt, gaat het dan ook over de relatieve posities van de besproken landen, niet om de plaats die een 
land in het totaal van de in de benchmark onderzochte landen inneemt. Voor de eEurope meting zijn 
er vanzelfsprekend geen resultaten voor Canada beschikbaar aangezien Canada geen lid van de EU is. 
64 De vier groepen zijn: de innovative leaders, de visionary challengers, de emerging performers en de 
platform builders. 



Hoofdstuk 9: eGovernment: internationaal beschouwd 

Davy Janssen & Sabine Rotthier 221

Accenture eGovernment Maturity
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Figuur 4 De resultaten van de Accenture meting voor 2001 

 
Als laatste worden hier kort de resultaten van de studie Benchmarking E-
government: A Global Perspective van de Verenigde Naties weergegeven. Deze 
studie onderscheidt eveneens vier groepen landen65 waarbij het opvalt dat alle hier 
weergegeven landen tot de groep met een hoog eGov capacity behoren. De gebruikte 
index is iets complexer samengesteld dan bij de twee vorige studies en meet, 
afgezien van de online dienstverlening, ook de randvoorwaarden die onlosmakelijk 
met een succesvol eGovernment verbonden zijn.  
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Figuur 5 De resultaten van de UN eGovernment meting voor 2001 

 
Het mag duidelijk zijn dat deze studies niet zonder meer met elkaar vergeleken 
kunnen worden. Indien dat wel het geval zou zijn, moeten we concluderen dat de 
studies elkaar nogal tegenspreken. Bij de eEurope rangschikking staat Ierland boven 
Finland terwijl bij Accenture Finland boven Ierland staat. Waar Ierland volgens de 
eEurope rangschikking het best presteert, wordt in de VN studie aan Ierland de 
laatste (!) plaats toegekend waar het gaat om de door ons onderzochte landen. Bij 
eEurope en Accenture draagt België de rode lantaarn, terwijl volgens de VN 
rangschikking Finland, Frankrijk én Ierland (!) het nog slechter doen. Canada, ten 
slotte, springt er duidelijk uit in de Accenture studie, terwijl het in de UN studie op 
de zelfde hoogte als het VK geplaatst wordt. Dit soort vergelijkingen is echter totaal 
zinloos zonder een duidelijk zicht op wat er precies gemeten wordt in de 
verschillende studies. Zo blijkt de VN index niet enkel de aanwezigheid op het 
internet te meten, maar neemt ze ook componenten van infrastructuur en van de 
vaardigheden van de bevolking op. De index van Accenture heet dan weer 
‘eGovernment maturity’, waarbij de term ‘maturity’ (volwassenheid) impliceert dat 
                                                           
65 De vier groepen zijn: high eGov capacity, medium eGov capacity, minimal eGov capacity en 
deficient eGov capacity. 
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er een breed spectrum aan indicatoren wordt opgenomen om de eGovernment 
gereedheid te evalueren. Bij nader onderzoek blijkt het echter om een indicator te 
gaan die enkel dienstverleningsapplicaties op het internet meet, en dus veel beperkter 
is dan de naam ervan zou vermoeden. Het ten gronde analyseren van de 
verschillende benchmark studies om de omvang en kwaliteit ervan in kaart te 
brengen is een interessant onderwerp voor verder onderzoek.  
 
De keuze voor deze drie internationale benchmarking studies is gebaseerd op het 
grote aantal verwijzingen ernaar in de eGovernment literatuur, zowel in 
beleidsteksten als in meer academische bijdragen. Toch zal verder onderzoek moeten 
achterhalen of deze studies representatief zijn voor het merendeel van de 
internationale vergelijkende studies. Hoewel de dynamiek van benchmarking een 
belangrijke driver voor verandering kan zijn, dragen de drie hier voorgestelde studies 
heel wat beperkingen in zich. We schetsen hier kort enkele beperkingen, al is het 
maar om de noodzaak aan verder onderzoek te benadrukken. 
 
Een eerste fundamentele beperking is dat de studies zich vooral met elektronische 
dienstverlening bezig houden en op die manier de evaluatie van eGovernment 
daartoe beperken. Uit de landenstudie is echter gebleken dat eGovernment niet 
synoniem is met electronic service delivery maar integendeel een heel spectrum aan 
beleidsmaatregelen omvat. Wat bijvoorbeeld niet terug te vinden is in de benchmark 
studies zijn de meer inter- en intrabestuurlijke aspecten van eGovernment. Zo legt 
het Nederlandse Actieprogramma Elektronische Overheid bijvoorbeeld de nadruk op 
een verbetering van de interne bedrijfsvoering, en benadrukt het rapport van de Finse 
Information Society Advisory Board het belang van een volwaardige inter-
bestuurlijke elektronische communicatie. Ook in het streven naar een joined-up 
government in het Verenigd Koninkrijk vinden we als expliciete eGovernment 
doelstelling het stimuleren van interdepartementale samenwerking door middel van 
ICT. Deze back-office aspecten van eGovernment, duidelijk terug te vinden in het 
beleid van de onderzochte landen, worden niet gekwantificeerd en niet opgenomen 
in de voorgestelde eGovernment indexen. 
 
Ook de extrabestuurlijke aspecten van eGovernment die niet met dienstverlening 
maar eerder met participatie te maken hebben en onder het domein eDemocratie 
vallen, zijn niet in gekwantificeerde vorm in de studies terug te vinden, hoewel er 
wel een voorzichtige aandacht hiervoor in de beleidspraktijk waarneembaar is. Zo 
valt in Nederland bijvoorbeeld XPIN op, het expertisebureau voor innovatieve 
beleidsvorming dat zich binnen het eGovernment beleid situeert en zich inlaat met 
eDemocracy initiatieven en de gevolgen van ICT voor de betrokkenheid van burgers 
bij het beleid. In Finland treffen we een gelijkaardig project aan met de veelzeggende 
naam new information technology and citizen’s ability to influence decision making. 
Ook in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland staat het eDemocracy beleid op de 
politieke agenda. In het Verenigd Koninkrijk bestaat er een eDemocracy Cabinet 
Committee en verscheen het consultatiedocument In the Service of Democracy, en in 
Duitsland besloot de parlementaire adviescommissie die het eGovernment denkwerk 
verrichtte als volgt:  
 

“Wanneer nieuwe technologieën worden geïmplementeerd zou een 
doelstelling van staatsoptreden de versterking van het politieke 
engagement van de burger moeten zijn.” 
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Een tweede fundamentele beperking van de internationale benchmark studies betreft 
de samenstelling van de verschillende eGovernment indexen die enkel gebaseerd is 
op zogenaamd web-research. Dit houdt in dat de onderzoekers op het internet op 
zoek zijn gegaan naar bestaande eGovernment applicaties. Nadat men het 
eGovernment dus eerst heeft verengd tot elektronische dienstverlening volgt er 
onmiddellijk een nieuwe inperking naar online dienstverlening op het internet. Dit 
sluit vanzelfsprekend andere mogelijke eGovernment kanalen, zoals digitale tv, 
telefooncentrales en openbare kiosken uit, en is mogelijkerwijze nefast voor de 
verdere ontwikkeling van deze alternatieve kanalen.  
 
Afgezien van deze beperkte kwantificatie van het begrip eGovernment –die 
geremedieerd kan worden door een meer gebalanceerde index te ontwikkelen– 
brengt de methode van benchmarking enkele niet te onderschatten inherente 
beperkingen met zich mee. De voornaamste beperking heeft te maken met een 
dynamiek die wel eens ‘organisational learning’ genoemd wordt. Het komt erop 
neer dat organisaties die afgerekend worden op bepaalde, vaak kwantitatieve criteria, 
hun inspanningen vooral zullen richten op het behalen van die criteria, ook al gaat dit 
ten koste van andere belangrijke organisatietaken die niet in de indicatoren 
voorkomen. Het is immers onmogelijk om voor elke taak een gepaste indicator te 
vinden. Als we deze dynamiek combineren met de vaststelling dat in de 
eGovernment indicatoren enkel het aspect dienstverlening aan bod komt, valt te 
voorspellen dat de aandacht van overheden ook vooral naar die front-office 
dienstverleningsaspecten zal gaan, ten koste van de participatieve en de back-office 
component. Een interessante onderzoekspiste kan er in bestaan na te gaan in welke 
mate de internationale benchmark studies het nationale eGovernment beleid 
beïnvloeden, en in welke mate deze studies, en het gebruik van indicatoren in het 
algemeen, de verdere ontwikkeling van eGovernment conditioneren. 
 

9.4 eGOVERNMENT IN EEN 
VERANDERINGMANAGEMENTPERSPECTIEF 
 

Uit de hierboven weergegeven introductie tot internationale eGovernment 
benchmark studies kunnen we in ieder geval reeds afleiden dat dààr het 
eGovernment vooral tot het domein eAdministration beperkt wordt, en veelal zelfs 
tot internet-eAdministration. Deze bias zal zeker zijn invloed hebben op de 
ontwikkeling van eGovernment beleid in de onderzochte landen, hoewel er daar 
vanzelfsprekend veel meer gebeurt dan er door de benchmarks gevat kan worden. In 
wat volgt gaan we op zoek naar gemeenschappelijke delers, trends en consolidaties 
in het beleid van de zeven onderzochte landen. 
 

9.4.1 Front-office ontwikkelingen 
 

In een eerste stap zal er ingegaan worden op het fenomeen van de portaalsites. 
Vervolgens zullen we stilstaan bij de problematiek van de prioritisering waarbij we 
op zoek gaan naar gemeenschappelijke kenmerken met betrekking tot de manier 
waarop de prioriteiten bij de eGovernment ontwikkeling in de front-office worden 
gelegd. Tenslotte bekijken we het eSociety beleid van de onderzochte landen om te 
achterhalen welke maatregelen worden genomen om burgers de middelen en 
vaardigheden aan  te reiken om zich in de front-office omgeving te bewegen.  
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De nationale portaalsite 
 
Een nationale site behoort tot de topprioriteiten op front-office gebied. Deze site 
ondersteunt twee doelstellingen. In eerste instantie dient ze voor het uitbouwen van 
een elektronische dienstverlening en zullen in de praktijk de fases informatie, 
transactie en transformatie doorlopen worden. Alle sites pretenderen de diensten en 
informatie op een vraaggerichte manier aan te bieden, hoewel er verschillen zijn in 
de wijze waarop de landen het concept ‘vraaggerichte aanpak’ invullen. Nederland 
erkent bijvoorbeeld drie doelgroepen: burgers, ondernemers en organisaties, 
ambtenaren en politici. De burger krijgt zijn diensten en informatie themagericht 
aangeboden, bijvoorbeeld bouwen en wonen, belastingen, kunst en cultuur. Het VK 
hanteert eerst een indeling naar leeftijdsgroep, maar vanaf de leeftijdsgroep van jong 
adolescenten is er een overschakeling naar thema’s zoals het dagelijkse leven, werk, 
pensioen, problemen. De Duitse site bund.de hanteert over de hele lijn een 
thematische aanpak aan de hand van clusters zoals jeugd, familie en partners, cultuur 
en sport, verkeer en transport, eGovernment, enz. Al deze indelingen zijn gebaseerd 
op life-events. Toch rijzen er vragen over de interpretatie van het begrip life events.  
Zaken als trouwen, overlijden, geboorte vallen duidelijk onder deze noemer. Maar 
clusters als financiële en geldzaken, en verkeer en vervoer zijn doorheen de ganse 
levenscyclus van toepassing. Sommige sites gebruiken verschillende 
(vraaggestuurde) indelingen naast elkaar. Zo kan je op de Franse site service-
public.fr zoeken per life-event (kinderen, verhuizen, koppel, pensioen), maar ook per 
thema (werk, omgeving, familie, gezondheid,…). Daarnaast voorziet bijna elke site 
in een zoeksysteem waarmee de gebruiker aan de slag kan, indien hij niet 
onmiddellijk de juiste weg vindt naar de gezochte informatie of dienst. De Canadese 
portaalsite beschikt over de meeste mogelijkheden. Het maakt de combinatie van 
gateways, A-Z-index, FAQ, thema, doelgroep, zoekmachine en een lijst van 
departementen en agentschappen.  

 
In tweede instantie, naast het prioritair uitbouwen van de elektronische 
dienstverlening, dient de nationale site voor het vormgeven van een –zij het vaak 
embryonaal– eDemocratie. In verschillende landen zien we dat de burger een kanaal 
wordt aangeboden om zijn mening kwijt te kunnen over de site zelf. Hij wordt 
gehoord bij het opstellen, ontwikkelen en bijsturen van de nationale site. De meeste 
landen hebben hier van in het begin veel aandacht aan besteed. Deze vorm van 
inspraak dient echter enkel om de elektronische dienstverlening nog beter aan te 
kunnen bieden en is daardoor qua scope zeer beperkt. In het algemeen kan gezegd 
worden dat de uitbouw van eDemocratie nog in zijn kinderschoenen staat. In de 
beginfase waarin het zich nu bevindt, gaan de meeste overheden ervan uit dat ze 
vooral de eigen informatie goed online moeten ontsluiten om burgers de kans te 
geven betrokken te worden bij het beleid. Sommige landen gaan een stap verder. Het 
Verenigd Koninkrijk heeft op zijn site een luik citizen space. Hier wordt de mening 
van de burger gevraagd over de ontwikkeling van nieuwe beleidsinitiatieven via de 
procedure van consultatiedocumenten. Daarnaast bevat de site een permanent 
discussieforum waar beleid bediscussieert wordt Ook in Frankrijk zijn eDemocratie 
projecten niet onbekend. Van 15 oktober 2002 tot 15 februari 2003 was het forum e-
Administration bereikbaar via de portaalsite service-public. Dit was niet de eerste 
keer dat de burger via een digitaal discussieplatform zijn mening kon uiten.  
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Zoals gezegd zijn de meeste overheden vooralsnog van mening dat de aanzet tot 
eDemocratie inhoudt dat beleidsdocumenten en wetgeving worden gedigitaliseerd, 
waardoor burgers versterkt worden in hun mogelijkheden om deel te nemen aan het 
beleid. In Frankrijk bestaan er hiervoor twee sites: 
www.ladocumentationfrançaise.fr, en www.legifrance.gouv.fr. Ierland gaat zelfs nog 
een stap verder dan het enkel online zetten van de wetgeving en andere 
overheidsinformatie. Het maakt onmiddellijk een vertaalslag, waarbij de originele 
versie wordt herschreven in een verstaanbare taal. Op die manier wordt 
overheidsinformatie letterlijk ‘ontsloten’ voor een groot publiek. Het is duidelijk dat 
dit ontsluiten van overheidsinformatie evenzeer eGovernment als eDemocratie 
genoemd kan worden, en dat eDemocratie in de toekomst waarschijnlijk meer zal 
betekenen dan de voorzichtige aanzetten die hier geschetst werden. 

 
Wanneer we nog even bij de nationale site blijven stilstaan, kunnen we op een trend 
naar personalisering van de nationale sites wijzen. Om afnemers van diensten en 
informatie nog meer te helpen, is er een afstemming van het aanbod op de persoon of 
organisatie zelf. In Frankrijk loopt dit project onder de naam mon.service-public. In 
Ierland gaat het over my oasis, en Vlaanderen denkt aan het uitwerken van mijn 
Vlaanderen. Voor de burger betekent deze personalisering dan bijvoorbeeld dat hij 
op zijn persoonlijk loket in één oogopslag alle transacties kan bekijken die hij nog 
heeft lopen bij de overheid. 

 
Prioritisering van eGovernment 
 
Bij het ontwikkelen van eGovernment beleid komen in de verschillende landen 
bepaalde beleidsdomeinen en diensten prioritair aan bod. Het betreft voornamelijk de 
beleidsdomeinen belastingen, werkgelegenheid, volksgezondheid en sociale zaken. 
In sommige landen krijgen ook transport en industrie extra aandacht. eGovernment 
wordt doorgaans vanuit deze beleidsdomeinen ontwikkeld. Enkele voorbeelden ter 
illustratie. In de meerderheid van de onderzochte landen wordt de mogelijkheid 
geboden om de belastingaangifte elektronisch in te vullen. De landen waar dit nog 
niet het geval is, werken aan de ontwikkeling ervan. In Vlaanderen zorgde de VDAB 
met o.a. de WIS-computer voor de invoering van eGovernment in het beleidsdomein 
tewerkstelling. Het federaal ministerie van volksgezondheid in Duitsland wil in 
samenwerking met de Länder en derde partijen een gezondheids-informatienetwerk 
opzetten zodat de publieke bewustwording inzake gezondheidsissues stijgt. 
Daarnaast lopen er pilootprojecten voor het ontwikkelen van een elektronische kaart 
voor gebruik in de gezondheidssector. In België beschikken we al over zo een 
systeem met de Kruispuntbank en de SIS-kaart. Ook het soort diensten 
(beleidsdomein overschrijdend) dat prioritair aan bod komt bij eGovernment kent 
enige overeenkomsten tussen de verschillende landen. De derde eEurope meting 
uitgevoerd door CGE&Y onderscheidt vier clusters van diensten. In hun studie 
geven zij het percentage van dit soort diensten dat reeds elektronisch is uitgewerkt: 
 

1. income generating services: 82%  
2. registration cluster: 58% 
3. returns cluster: 53% 
4. permits and licences: 44% 
 

Bij het uitwerken van deze clusters wordt duidelijk voorrang gegeven aan de income 
generating services. Met andere woorden, diensten die overheden geld opbrengen 
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worden in de regel het eerst uitgewerkt. Het steeds weerkeren van de online 
afhandeling van belastingen in de onderzochte landen, bevestigt deze resultaten. Ook 
aan de beleidsdomeinen sociale zekerheid en werkgelegenheid is een groot financieel 
aspect verbonden. Er is bijgevolg een samenhang te ontdekken tussen de 
beleidsdomeinen en soorten diensten die prioritaire aandacht krijgen. De 
beleidsdomeinen waar in hoofdzaak inkomens genererende diensten onder vallen 
krijgen in een eerste fase het meeste aandacht. Een andere opvallend resultaat uit de 
eEurope meting is het hoger aantal diensten voor bedrijven dat uitgewerkt wordt 
(72%) dan voor burgers (52%). Bedrijven krijgen blijkbaar de voorkeur t.o.v. 
burgers. Gezien het groter aantal contacten van de overheid met bedrijven dan met 
burgers is dit niet verwonderlijk. Daarenboven beschikken de meeste bedrijven over 
de nodige ICT-infrastructuur en geschoolde personeelsleden zodat er zo goed als 
geen sprake is van een digitale kloof. Het vastleggen van prioriteiten op macro-vlak 
blijkt uit het voorgaande voornamelijk vanuit een economische kosten-baten analyse 
te gebeuren. Daar waar de (materiële) voordelen en de respons van de doelgroep het 
grootst zijn, is de bekommernis voor eGovernment aanzienlijk groter. Wanner we de 
prioritisering op het centrale overheidsniveau verlaten en afdalen tot de lokale 
besturen valt het op dat er verschillen bestaan tussen de ondezochte landen in de 
mate waarin de lokale besturen zelf prioriteiten kunnen leggen in de eGovernment 
implementatie. In Nederland, Duitsland en Ierland primeert de gemeentelijke 
autonomie en kunnen lokale besturen zelf prioriteiten leggen terwijl de centrale 
overheid ze wel tracht te overtuigen om mee te stappen in overkoepelende 
initiatieven. Finland en het Verenigd Koninkrijk daarentegen kennen een meer top-
down benadering waarbij lokale overheden bepaalde implementatieprioriteiten 
opgelegd krijgen door de nationale overheid. 
 
eSociety beleid 
 
Vanuit de achterliggende gedachte dat het enkel nut heeft dienstverlening 
elektronisch aan te bieden wanneer genoeg mensen hiervan gebruik maken, gaat er 
op het gebied van de front-office ook aandacht naar aspecten die onder het domein 
eSociety vallen. In het eerder voorgestelde schema duidden we dit visueel door het 
domein eSociety rondom de anderen te plaatsen. Het welslagen van een 
eAdministratie is afhankelijk van de samenleving waarbinnen ze moet opereren. De 
angst voor een digitale kloof is groot en staat overal op de agenda. Enkel Finland is 
hier minder bekommerd over. Grotendeels omdat deze problematiek zich hier niet zo 
prangend stelt, gezien de goede verspreiding van het medium internet en de mobiele 
media. De andere landen grijpen naar verschillende kanalen (multi-channeling) bij 
het uitwerken van eGovernment. In de praktijk komt dit er vaak op neer dat het 
fysieke loket behouden blijft, naast de nieuw ontwikkelde kanalen. De keuze valt 
vaak ook niet op één ICT-platform, maar op verschillende naast elkaar fungerende 
systemen zoals internet, telefooncentrales en digitale televisie. Het gebruik van 
Minitel in Frankrijk is een mooi voorbeeld. Alle diensten die reeds vanaf de jaren 
tachtig via Minitel werden aangeboden, staan nu ook op het internet. Finland is 
voorlopig het enige land dat verkiest op korte termijn bepaalde fysieke 
dienstverlening af te schaffen, en enkel de elektronische variant te behouden. Het 
verbreden van het gamma toegangskanalen is één manier om de digitale kloof te 
dichten. Het verschaffen van toegang tot de nieuwe media aan een zo groot mogelijk 
publiek een andere. Frankrijk voorzag de meeste postkantoren van kiosken. Na 
evaluatie van het initiatief besloot het nog 7000 extra toegangspunten te creëren. 
Nederland trachtte via het initiatief digitale trapvelden zo veel mogelijk burgers de 
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toegang te verschaffen tot ICT, in het bijzonder internet. Met het initiatief Internet 
für alle had Duitsland hetzelfde doel voor ogen.  
 
De burger dient niet enkel de mogelijkheden geboden te worden om zaken 
elektronische te regelen. Hij dient ook psychologisch voorbereid en begeleid te 
worden. eGovernment neemt nog geen evidente plaats in in het denken van de 
burger. Er dienen bewustwordingscampagnes te worden opgezet. Zo zien we dat in 
het Verenigd Koninkrijk het UKonline concept en logo een sterk merk geworden is 
dat burgers dadelijk herkennen. Het project ‘letsallgeton’ een voorbeeld van een 
bewustwordingscampagne. Een andere stimulans die het VK hanteert om de online 
dienstverlening te promoten is de korting die men ontvangt wanneer men zijn 
belastingaangifte online indient. In Frankrijk verloopt de bewustwordingscampagne 
via het internet- en mediumfestival. Dit festival is reeds aan zijn zesde editie toe en 
loopt dit jaar een volledige week.  
 

9.4.2 Back-office ontwikkelingen 
 

Het Verenigd Koninkrijk lijkt het land te zijn waar het back-office beleid het meest 
geformaliseerd is. De centrale overheid heeft namelijk raamwerken uitgewerkt –de 
zogenaamde framework documents– voor de verschillende back-office 
problematieken om een gemeenschappelijke aanpak hieromtrent doorheen de 
verschillende overheidsorganisaties en bestuurslagen te faciliteren. De verschillende 
raamwerkdocumenten geven een goed beeld van wat er zoal achter de schermen 
dient te gebeuren om een efficiënte geïntegreerde elektronische dienstverlening tot 
stand te brengen en dienen hier dan ook als uitgangspunt. Er zijn framework 
documents over de volgende problematieken: authentificatie, interoperabiliteit, 
metadata, veiligheid, smart cards, privacy en electronic records management.  
 
Identificatie in de back-office 
 
Aan de basis van de back-office integratie ligt de mogelijkheid tot unieke 
identificatie van entiteiten. In het verleden gebruikten verschillende 
overheidsorganisaties vaak eigen computersystemen en waren er minder koppelingen 
tussen bestaande bestanden, waardoor dezelfde burger of hetzelfde bedrijf vaak 
onder verschillende ‘namen’ bekend stond bij de overheid. Indien men echter voor 
een meer geïntegreerde overheidsdienstverlening kiest, zullen overheidsbestanden 
intensiever gekoppeld dienen te worden en zullen overheden met een zelfde noemer 
moeten werken om een bepaald subject te herkennen. België heeft reeds een 
oplossing voor deze problematiek en zal het rijksregistratienummer als unieke 
identificator voor personen gebruiken en een van het BTW-nummer afgeleid 
nummer voor bedrijven. Canada gebruikt het Social Insurance Number als unieke 
identificator. Ierland kent een Personal Public Service Number voor personen en een 
Business Service Number voor bedrijven, en ook in Nederland is men bezig met de 
ontwikkeling van een burgerservicenummer. Het Verenigd Koninkrijk is hier het 
buitenbeentje. In tegenstelling tot de meeste landen beschikt men in het VK niet over 
een centraal bevolkingsregister. Er zijn wel verschillende onvolledige en 
overlappende registers, maar er is geen gerationaliseerd register dat het mogelijk 
maakt om aan elke persoon een unieke identificator toe te kennen. Dit wordt door de 
eEnvoy dan ook als de grootste belemmering voor het eGovernment gezien. 
Aangezien de Britse bevolking helemaal niet opgezet is met de introductie van een 
algemeen identificatiedocument zal er een zeer minimaal basisgegevensregister 



Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – bestuurlijke organisatie Vlaanderen 

Spoor eGovernment  228

opgezet worden om toch unieke identificatoren te kunnen gebruiken. In Finland valt 
dan weer een compleet omgekeerde aanpak waar te nemen. Finland beschikt over 
een zeer goed bevolkingsregister en gebruikt een uit de sociale zekerheid afkomstig 
nummer als unieke identificator. Het gaat tevens zeer pro-actief te werk in het 
koppelen van persoonsgegevens uit verschillende databanken, bijvoorbeeld voor de 
volksraadpleging, waarvoor gegevens uit zo’n dertig databases gekoppeld worden en 
de burger een reeds ingevuld formulier enkel dient na te kijken op onjuistheden.  
 
Wanneer de verschillende overheidsorganisaties een zelfde identificatienummer 
gebruiken voor burgers en bedrijven zijn ze het dus al eens over de naam van de 
entiteiten maar bevatten de verschillende databanken mogelijkerwijs nog 
tegenstrijdige informatie over een zelfde persoon of bedrijf. Om de rationalisatie van 
deze informatie mogelijk te maken, kiezen de meeste landen voor het ‘principe van 
de authentieke bron’ bij het opslaan en uitwisselen van informatie. Hierbij wordt één 
organisatie aangewezen als authentieke bron voor een bepaald soort informatie over 
een subject. Wanneer andere organisaties deze informatie nodig hebben, dienen ze 
die te halen bij de verantwoordelijke organisatie en niet rechtstreeks bij de burger. 
Voor de burger heeft dit het voordeel dat hij niet meermaals verplicht wordt om 
dezelfde informatie aan verschillende organisaties aan te leveren maar dat hij een 
verandering in zijn gegevens enkel aan de daarvoor verantwoordelijke organisatie 
moet melden, die dan op haar beurt voor de verdere verspreiding doorheen de 
overheid zorgt. Een voorbeeld van een authentieke bron is bijvoorbeeld een 
basisregister voor burgers of bedrijven. Zo’n register verzamelt alle administratieve 
basisgegevens over een burger of bedrijf en wisselt die uit met andere 
overheidsorganisaties. In België is het authentieke bron principe de norm. Zo is het 
rijksregister de authentieke bron voor persoonsgegevens en ligt het principe aan de 
grondslag van de ‘kruispuntbanken’ voor de sociale zekerheid en voor 
ondernemingen. Ook in Nederland werkt men met een systeem van authentieke 
registers, en in het VK zal het authentiek bron principe ingevoerd worden wanneer 
de problematiek van unieke identificatoren opgelost is door het installeren van een 
basisregister. De pro-actieve aanpak van Finland vereist vanzelfsprekend ook de 
optie voor het principe van de authentieke bron.  
 
In de vorige gevallen ging het bij de uitwerking van het principe van de authentieke 
bron telkens om decentrale informatieopslag door verscheidene 
overheidsorganisaties van informatie over een zelfde persoon of bedrijf. Sommige 
landen kiezen echter voor een speciaal geval van het principe van de authentieke 
bron, namelijk de digitale kluis. Het eerste verschil met de hierboven besproken 
methode is dat de burger zelf zijn authentieke bron is, en niet een of andere 
overheidsorganisatie. De burger zal dus zelf gegevens uit zijn kluis dienen aan te 
leveren. Het tweede belangrijke verschil met de decentrale methode is dat er in een 
digitale kluis verschillende soorten gegevens over een zelfde subject liggen 
opgeslagen en er geen koppelingen tussen verschillende bestanden nodig zijn om een 
bepaalde mix van informatie aan te leveren. In Nederland is er onderzoek gedaan 
naar de mogelijke invoering van digitale kluizen maar er is uiteindelijk gekozen om 
ze niet in te voeren wegens veiligheidsoverwegingen. Ierland daarentegen, heeft het 
concept van de digitale kluis een duidelijke plaats gegeven in de ontwikkeling van de 
Public Services Broker en vormt daarmee de uitzondering op de regel. Maar het is 
duidelijk dat de meeste landen kiezen voor decentrale gegevensopslag bij 
authentieke bronnen en voor functionele koppelingen van gegevens.  
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Authentificatie van de eindgebruiker 
 
De hierboven besproken problematiek van de identificatie van subjecten in de back-
office handelde over de manier waarop informatie uit verschillende 
overheidsorganisaties en databanken op een efficiënte manier gekoppeld kan worden 
aan de hand van een unieke identificator. Een andere, zij het verwante problematiek, 
is die van de authentificatie: op welke manier kan een burger zich virtueel –van 
achter een pc– authentificeren vooraleer hij bijvoorbeeld zijn belastingen 
elektronisch kan betalen. Alle onderzochte landen zijn vanzelfsprekend bezig met 
deze problematiek. De technologische oplossing waar alle landen naar lijken te 
streven is een volledig uitgebouwde Public Key Infrastructure (PKI) omgeving met 
bijbehorende digitale certificaten en/of een elektronische identiteitskaart. Ook de IT-
industrie schuift PKI als norm naar voren, niet in de laatste plaats omdat er een 
serieuze hardwarecomponent aan zit verbonden in de vorm van extra apparatuur 
zoals kaartlezers. Alle onderzochte landen blijken reeds over een PKI omgeving voor 
elektronische transacties te beschikken en ze blijven die verder uitbouwen. Ook is 
het zo dat ze allen reeds wetgeving hebben goedgekeurd (of op het punt staan dat te 
doen) die het gebruik van digitale certificaten regelt en de elektronische 
handtekening rechtsbasis moet geven. Over de noodzaak van een elektronische 
identiteitskaart lopen de meningen uiteen. De grootste tegenstanders zijn te vinden in 
de Angelsaksische wereld waar de bevolking niet is opgezet met het idee van een 
identiteitskaart en dus zeker niet met een big-brotherachtige variant ervan. In het VK 
verloopt de authentificatie voor elektronische dienstverlening dan ook met digitale 
certificaten en zelfs met simpele paswoorden en logins. De Ierse overheid zou wel 
graag een grote verspreiding zien van haar Public Services Card. Ze benadrukt 
echter -reeds in de naam van het document- dat het geen elektronische 
identiteitskaart is maar enkel een gemakkelijke tool voor elektronische 
dienstverlening, naar analogie met bankkaarten. Nederland en België zijn 
voorstanders van de introductie van elektronische identiteitskaarten en beide landen 
hopen op een toekomstige grootschalige verdeling ervan onder de bevolking. Voor 
Vlaanderen geldt dat er niet gewacht zal worden met het opzetten van transactionele 
applicaties op de ontwikkeling van de Belgian Picture Identity Card door de federale 
overheid. In afwachting daarvan worden er reeds applicaties met paswoorden en 
logins opgezet en werkt men met digitale certificaten. Terwijl de plannen van deze 
landen nog in ontwikkeling zijn, is de verspreiding van elektronische 
identiteitskaarten in Canada en Finland een feit. In Canada gaat het over de ePass, 
aan te vragen op vrijwillige basis, waarvan het gebruik voorlopig nog beperkt is. In 
Finland kan momenteel reeds, opnieuw op vrijwillige basis, een volwaardige 
elektronische identiteitskaart aangevraagd worden. Enkel Frankrijk en het VK lijken 
niet te kiezen voor de introductie van een elektronische identiteitskaart. Wel is het zo 
dat Frankrijk een wijde verspreiding kent van allerlei functionele smart cards in de 
gezondheidssector. Ook Finland kent verschillende functionele smart cards, naast de 
elektronische identiteitskaart. Geen van de onderzochte landen blijkt dus momenteel 
reeds een volledige verspreiding van multifunctionele elektronische identiteitskaarten 
onder de bevolking gerealiseerd te hebben.  
 
Veiligheid en privacy 
 
Wanneer de uitwisseling van gegevens in de back-office een feit is en burgers zich 
van op afstand kunnen authentificeren, is het zaak om het bestaande systeem zo 
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veilig mogelijk te maken. De veiligheidsproblematiek kent verschillende aspecten. 
Zo is er het aspect confidentiality dat alles te maken heeft met het vertrouwen dat de 
overheid de aangeleverde informatie op een veilige en vertrouwelijke manier 
gebruikt. Het aspect integrity slaat dan weer op de verzekering dat derden de 
aangeleverde informatie niet kunnen veranderen of manipuleren. Een derde aspect, 
non-repudiation, houdt in dat een individu die een elektronische actie heeft 
ondernomen achteraf niet kan ontkennen dat hij dit gedaan heeft of dat een 
ambtenaar waarnaar gegevens verzonden zijn niet kan ontkennen dat hij ze 
ontvangen heeft. Een laatste veiligheidsaspect, dat van de authentification, heeft te 
maken met het verzekeren van de identiteit van de gebruiker en werd hierboven 
reeds besproken. Alle onderzochte landen zijn met de veiligheidsproblematiek bezig 
en trachten de informaticatechnische oplossingen te ontwikkelen om hun 
elektronisch verkeer veilig te houden. Concreet gaat het hier dan over zaken als 
encryptietechnieken, digitale handtekeningen, PKI omgevingen, smart cards, etc. 
Aangezien de IT-industrie een geglobaliseerde sector is en de oplossingen voor de 
veiligheidsproblematiek vooral technology-driven zijn, is het niet verwonderlijk dat 
de verschillende landen een zelfde soort technologische oplossingen voor ogen 
hebben.  
 
De privacy problematiek heeft minder te maken met technische veiligheidsaspecten 
maar eerder met de gevolgen van het koppelen van gegevens in de back-office. 
Vanuit het standpunt van de burger gaat het er bij privacy om dat hij weet dat 
bepaalde soorten persoonsgegevens niet met elkaar gekoppeld worden en dat hij 
vooral ook weet welke gegevens mogelijkerwijze wel gekoppeld kunnen worden. De 
vraag naar een geïntegreerde overheidsdienstverlening roept onmiddellijk een debat 
op over een nieuwe invulling van het begrip privacy. Dit omdat geïntegreerde 
dienstverlening en een intensieve koppeling van gegevens onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn: het ene impliceert het andere en als het ene gewenst is, dient het 
andere niet ontkend te worden. Zo is een ‘belastingsvoorstel’, waarbij burgers een 
reeds ingevulde belastingsbrief toegestuurd krijgen die ze dienen goed te keuren, 
enkel mogelijk door een intensievere koppeling van persoonsgegevens uit 
verschillende bronnen. Finland gaat hierin het verst en biedt als eerste een ingevuld 
belastingsvoorstel aan zijn burgers aan. De koppelingen die tot stand komen om een 
ingevulde fiche voor de belastingen en de volksraadpleging aan de burgers voor te 
leggen, zoals hierboven reeds vermeld, illustreren ook de pro-actieve aanpak. In 
Nederland valt eveneens een dergelijke, zei het minder intensieve, pro-actieve 
benadering waar te nemen. Ierland is van plan om verschillende soorten gegevens 
centraal op te slaan in een door de burger beheerde digitale kluis. Er dienen dan 
minder gegevens van verschillende aard gekoppeld te worden. Door de burger de 
controle te geven over welk soort gegevens er in de kluis liggen opgeslagen hoopt de 
Ierse overheid het privacyvraagstuk te individualiseren. Elke burger kan immers zelf 
bepalen hoeveel soorten verschillende gegevens samen worden opgeslagen. Een 
vanuit veiligheidsoverwegingen fundamenteel bezwaar tegen digitale kluizen is 
echter dat een decentrale gegevensopslag steeds veiliger is omdat de koppelingen 
tussen verschillende soorten gegevens slechts op functionele basis tot stand komen.  
 
Service delivery architecture 
 
Een laatste back-office aspect dat hier ter sprake komt is de keuze voor een 
zogenaamde ‘service delivery architecture’, een totaaloplossing voor de afhandeling 
van transactionele dienstverlening doorheen de overheid. In het Verenigd Koninkrijk 
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speelt de Government Gateway deze rol. De gateway zorgt voor de routering van 
transacties doorheen de back-office systemen van verschillende beleidsdomeinen en 
bestuursniveaus. Het is de middleware die zich tussen de bestaande back-office 
systemen en de front-office applicaties situeert. De burger dient zich slechts éénmaal 
te registreren en kan zich vanaf dan vanuit verschillende front-office applicaties op 
dezelfde manier authentificeren aan de hand van digitale certificaten of paswoorden 
en logins. Eenmaal men zich ‘in’ de gateway bevind, is de burger herkenbaar en kan 
hij op een veilige manier in contact komen met de overheid. Ook in Ierland kan een 
soortgelijk systeem gevonden worden, namelijk de Public Services Broker. Eén van 
de taken van deze broker is het vervullen van een gateway functie zoals hierboven 
besproken. Aangezien in Ierland veel overheidsdienstverlening, ook die waarvoor de 
centrale overheid bevoegd is, op lokaal niveau wordt aangeboden, is het vooral een 
voordeel dat deze gateway de verschillende bestuursniveaus omvat. Een ander 
voordeel van een dergelijke aanpak is het bereiken van schaalvoordelen. Een 
modulaire ‘build-once-use-many’ opbouw van het systeem zorgt voor een 
goedkopere ontwikkeling van nieuwe dienstverleningsmodules en toevoeging aan de 
Public Services Broker. Ook krijgen de lokale besturen de mogelijkheid om centraal 
ontwikkelde ‘generische’ overheidsformulieren te gebruiken om de dienstverlening 
op de lokale sites mogelijk te maken. Het laatste onderzochte land dat duidelijk voor 
een service delivery architecture kiest is Canada, waar men ook een Service Broker 
heeft. De elektronische transacties bij het Vlaamse eGovernment zullen trouwens 
volgens dezelfde gateway aanpak worden uitgebouwd. De overige onderzochte 
landen vertonen een minder geïntegreerde aanpak van de transactionele 
dienstverlening.  
 

9.4.3 eGovernment implementatie in een 
veranderingsmanagementperspectief 
 

De betrachting van dit deel is de onderzochte landen met elkaar te vergelijken om 
een beeld te krijgen van de verschillende manieren waarop ze het veranderingsproces 
rond eGovernment hebben vormgegeven. eGovernment is immers een nieuwe 
bestuurlijke ontwikkeling die wordt toegevoegd aan het bestaande overheidsbeleid 
waardoor het een interessante vergelijkende case oplevert. In een eerste stap wordt er 
ingegaan op de formele eGovernment beleidsdoelstellingen van de onderzochte 
landen. Vervolgens zal de rol van het financieringsinstrument bij het implementeren 
van het beleid geschetst worden. Ten slotte zal ook de eGovernment implementatie 
bij de lokale besturen bekeken worden. 
 
Beleid en doelstellingen 
 
Het ‘veranderingsverhaal’ begint met de vaststelling dat de onderzochte landen 
telkens een onderscheid maken tussen een beleid voor de informatiesamenleving en 
een enger opgevat eGovernment beleid. Het informatiesamenlevingsbeleid behandelt 
de problematiek die in het eGovernment schema onder het domein ‘eSociety’ valt. 
De plannen en actieprogramma’s voor de informatiesamenleving hebben 
uiteenlopende namen als Information Age Government (VK), New Connections 
(IER), Quality of Life, Knowledge and Competitiveness (FIN), Innovation und 
Arbeidsplätze in der Informationgesellschaft des 21. Jahrhunderts (DL), Programme 
d'Action Gouvernemental pour la Société de l'Information (FR), Contract met de 
Toekomst (NL), en Connecting Canadians (CAN). Het gaat hier telkens over 
integrale beleidsvoorstellen om het land in kwestie klaar te maken voor de eSociety. 



Steunpunt beleidsrelevant onderzoek – bestuurlijke organisatie Vlaanderen 

Spoor eGovernment  232

De eigenlijke eGovernment plannen beperken zich momenteel meestal tot het 
domein ‘eAdministratie’ en omvatten vooral initiatieven voor elektronische 
dienstverlening. Dit zijn de eGovernment plannen van de onderzochte landen: UK 
Online Strategy (VK), ePublic Services Model (IER), Decision-in-Principle (FIN), 
Bundonline.2005 (DL), Pour une Administration Electronique Citoyenne (FR), 
Aktieprogramma Elektronische Overheid (NL), Government On-line en Service 
Canada (CAN). Een goede illustratie van het feit dat men in het eGovernment beleid 
van de onderzochte landen in de eerste plaats op zoek is naar het ontwikkelen van 
elektronische dienstverlening is het volgende overzicht van zogenaamde Electronic 
Service Delivery (ESD) richtlijnen. Het valt op dat de onderzochte landen allen min 
of meer kwantitatieve richtlijnen opgegeven hebben die hun belangrijkste 
eGovernment doelstelling weergeven, en waaruit de aandacht voor eAdministratie, 
en dan meer specifiek ESD inderdaad blijkt66. 
 

VK 100% van de overheidsdienstverlening elektronisch tegen 2005 
IER Alle overheidsdienstverlening, behalve de meest complexe, elektronisch tegen 2001 
FIN Een aanzienlijk deel van de overheidsformulieren en transacties met de overheid 

elektronisch tegen 2001 
DL Alle administratieve handelingen die zich lenen voor elektronische dienstverlening 

dienen tegen 2005 online te zijn 
FR Alle administraties dienen online toegang te verschaffen tot overheidsinformatie en –

dienstverlening tegen eind 2000. 
NL Minstens 25% van de overheidsdienstverlening, op nationaal en lokaal niveau, 

elektronisch tegen 2002 
CAN Alle belangrijke overheidsdienstverlening elektronisch tegen 2004 

Tabel 17 Overzicht internationale doelstellingen 

Het eGovernment beleid bestaat dus initieel uit een strategisch document en een 
gekwantificeerde ESD richtlijn. De aandacht in de benchmarking studies van 
Accenture en CGE&Y voor het ‘percentage dienstverlening online’ vertaalt zich 
blijkbaar in soortgelijke benchmarks op nationaal niveau. Dit kan als een initiële 
indicatie van het belang van dit soort studies gezien worden. Het engagement tot een 
snelle implementatie van elektronische dienstverlening komt vaak van de politieke 
top, zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland, waar het 
Tony Blair, Berthy Ahern en Gerhard Schröder zelf zijn die garant staan voor de 
beloftes uit het kader hierboven. De meeste landen hebben het change management 
adagium dat zegt dat nieuwe veranderingen sterk leiderschap en steun vanuit de top 
van de organisatie nodig hebben, goed begrepen. Ook in de andere onderzochte 
landen valt de politieke verantwoordelijkheid voor eGovernment op hoog niveau te 
situeren. Deze politiek verantwoordelijken leggen de verantwoordelijkheid voor de 
administratieve implementatie van het nationale actieplan en de realisatie van de 
beloftes typisch bij een administratief ‘team’, al dan niet met een soort ‘Mr. 
eGovernment’ aan het hoofd ervan. Het schoolvoorbeeld hiervan is het Verenigd 
Koninkrijk, waar het Office of the eEnvoy geleid wordt door de eEnvoy Andrew 
Pinter, die eGovernment in het VK een gezicht geeft. In Nederland werd de 
implementatie van het nationaal beleid toevertrouwd aan een nieuw opgerichte 
projectorganisatie ICTU, die het eGovernment beleid in concrete projecten omzet. 
Het gezicht van het Nederlandse eGovernment was tot voor kort Roger van Boxtel, 
geen ambtenaar dit keer maar een minister die er deze bevoegdheid bij kreeg. Deze 

                                                           
66 De streefdatum van sommige van de richtlijnen ligt reeds in het verleden. Toch zijn het de eerste 
richtlijnen van een overheid die de initiële aandacht voor eGovernment implementatie verduidelijken. 
Daarom zijn ook deze ‘oudere’ richtlijnen interessant. 
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post is intussen om budgettaire redenen weer afgeschaft. In Finland is het de 
informatieambtenaar en zijn ploeg die voor de coördinatie zorgen, in Duitsland werd 
de Bundonline 2005 project group opgericht, in Ierland de Information Society 
Policy Unit, in Frankrijk het Comité Interministériel pour la Société de 
l’information, en in Canada het Treasury Board Information Managemant Sub-
Committee. Deze laatste vijf landen kozen niet expliciet voor de belichaming van de 
eGovernment strategie door één bepaalde ambtenaar of politicus. 
 
De hierboven vermelde coördinerende organisaties zorgen in de eerste plaats voor de 
implementatie van de nationale eGovernment strategie door de centrale 
overheidsdepartementen. Uit het vergelijkende onderzoek blijkt dat deze coördinatie 
in verschillende landen veelal op dezelfde manier gebeurt. Schoolvoorbeelden van 
deze ‘norm’ zijn het VK en Ierland. Als antwoord op de nationale eGovernment 
strategie worden de centrale departementen verplicht om eBusiness Strategy 
Documents (VK) of eStrategy Documents (IER) op te stellen waarin ze de 
eGovernment strategie van het departement expliciteren en inkaderen in de nationale 
strategie. In het VK dienen deze documenten duidelijk te maken hoe het departement 
de ESD richtlijn zal behalen. Zij rapporteren hierover aan het Office of the eEnvoy, 
dat op haar beurt de implementatie van de departementale strategieën opvolgt en 
monitort. Tijdens het vaststellen van de strategie onderhandelt het departement 
bilateraal met het ministerie van Financiën, en kan er extra financiering bekomen 
worden in ruil voor extra inspanningen in de lijn van de centraal ontwikkelde 
UKonline strategie. De eindverantwoordelijkheid voor de implementatie blijft echter 
bij de departementen zelf. In Ierland gebeurt vrijwel hetzelfde: de departementen 
rapporteren aan de Information Society Policy Unit, die voor de monitoring zorgt. Er 
kan evenzeer onderhandeld worden voor extra middelen uit het Information Society 
Fund. Ook in Frankrijk en Nederland vinden we dezelfde ingrediënten terug: een 
nationaal actieplan, departementale strategieën die hierop geënt zijn, een organisatie 
die de departementale vooruitgang opvolgt, en een fonds ter ondersteuning van het 
actieprogramma. Dat deze vorm van administratieve coördinatie bijna tot de ‘norm’ 
verheven werd, bewijst wel de kritiek van de Information Advisory Board (ISAB) 
begin 2002 op het eGovernment in Finland (ISAB 2001). Die stelde dat Finland de 
nadelen ondervond van de decentralisatie van de administratieve coördinatie van het 
overheids-IT beleid. De ISAB adviseert de Finse overheid dan ook om de 
departementen te verplichten om strategiedocumenten op te stellen waarin ze hun 
strategie expliciteren en in het nationale programma inpassen, en tevens meetbare 
doelstellingen aangeven. De rol van het ministerie van Financiën als coördinerend 
orgaan dat de opvolging van de implementatie van de departementale strategieën 
verzekert, zou ook versterkt moeten worden. Ook Finland wil dus de weg van de 
andere landen op en beschouwt hun coördinatiemethodes als good practices. 
 
Financiering als hefboom  
 
Eén van de belangrijkste instrumenten waarover centrale overheden beschikken om 
hun eGovernment actieplannen in het volledige overheidsapparaat ingang te doen 
vinden, betreft de financiering. Het inventief inzetten van overheidsfinanciering lijkt 
een aangewezen instrument om de ingrijpende veranderingen in gang te zetten. In de 
meeste landen kenmerken de bestaande overheidsdepartementen zich door een 
zekere mate van ‘verkokering’. Bestaande financieringsmechanismen zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat de voor een beleidsdomein bevoegde minister bij de steeds 
terugkerende begrotingsrondes telkens de realisaties van het eigen departement in de 
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verf dient te zetten om ook voor toekomstige projecten voldoende middelen los te 
krijgen. Dit staat haaks op de vraaggerichte logica van een elektronische 
dienstverlening die voorbijgaat aan de departementale overheidsstructuur en 
integendeel samenwerking over de grenzen van de bestaande departementen eist om 
authentieke geïntegreerde dienstverlening tot stand te brengen. Die vaak te weinig 
bestaande samenwerking dient dus gestimuleerd te worden en een goed instrument 
daarvoor is financiering.  
 
Hoewel de operationele informatisering van de overheidsdepartementen in alle 
onderzochte landen uit de normale departementale budgetten gefinancierd wordt, 
valt het op dat verschillende landen een extra financieringshefboom inzetten om 
specifieke eGovernment projecten te stimuleren. In het Verenigd Koninkrijk werd ter 
ondersteuning van het eGovernment actieplan voor de periode 2001-2004 een extra 
budget van 1 miljard pond vrijgemaakt. De overheidsdepartementen kunnen op dit 
budget aanspraak maken wanneer zij op bilaterale basis met het departement van 
financiën en het Cabinet Office over hun eGovernment strategie onderhandelen. 
Naast dit budget zijn er nog verschillende fondsen –vooral het Capital 
Modernisation Fund en het Invest to Save Budget– in het kader van 
overheidsmodernisering waarmee innovatieve eGovernment projecten ondersteund 
worden. Het grote voordeel van dit soort gelden is dat het als het ware ‘zwevende’ 
budgetten zijn. Ze worden niet reeds op voorhand aan een bepaald departement 
toegekend, maar enkel uitgekeerd wanneer aan bepaalde criteria, zoals 
samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten, wordt voldaan. Op die manier 
ondersteunen ze de vraaggerichte logica van geïntegreerde dienstverlening en 
kunnen ze een hefboom zijn voor structurele veranderingen. Ook Ierland kent een 
soortgelijk ‘zwevend’ budget ter ondersteuning van het eGovernment actieplan: het 
Information Society Fund (ISF). Het ministerie van financiën beheert het budget, 
stelt de criteria op en toetst waaraan voorgestelde projecten dienen te voldoen. Een 
nadere blik op die criteria maakt duidelijk dat het fonds vooral opgezet is om 
interdepartementale samenwerking tot stand te brengen en om decentraal 
ontwikkelde initiatieven te stimuleren. Voor de periode 2000-2002 bedroeg het ISF 
154 miljoen Euro. De onderhandelingen over een volgende periode zijn lopende, 
maar voor 2003 is reeds 43 miljoen Euro opzij gezet. De bestaande budgetten 
financieren de pure operationele informatiseringsprojecten. Hetzelfde scenario geldt 
voor Finland en Frankrijk, waar er eveneens een speciaal fonds bestaat dat 
samenwerking tussen overheden en sectoren stimuleert. Het ministerie van Financiën 
staat in voor het beheer van het speciaal fonds, en de normale overheidsbudgetten 
bekostigen de gewone informatiseringskosten. In Nederland geldt een zelfde 
tweesporenbeleid voor operationele informatiseringskosten en eGovernment 
projecten. Het fonds ter ondersteuning van het actieprogramma bedraagt zo’n 35 
miljoen Euro per jaar.  
 
Lokale overheden 
 
Hierboven hebben we de ‘sturing’ besproken die uitgaat van de coördinerende 
eGovernment organisaties en die gericht was op het centrale overheidsniveau (de 
verschillende overheidsdepartementen). Bij het ontwikkelen van eGovernment zijn 
echter verschillende bestuurslagen betrokken. Afgezien van de implementatie in de 
nationale overheidsdepartementen, dienen ook de onderliggende bestuurslagen –
regio’s en vooral lokale besturen– bij de nationale eGovernment strategie betrokken 
te worden. Ook deze worden in de onderzochte landen op verschillende manieren 
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aangestuurd. De verschillende vormen van sturing van het subnationale niveau zijn 
te situeren op het continuüm waarvan de twee uitersten een top-down of een bottom-
up sturing zijn. De onderzochte landen bevinden zich tussen deze twee uitersten. 
Landen als Finland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Ierland sluiten meer aan 
bij de top-down benadering. Finland is een eenheidsstaat met verregaande 
participatie van de nationale, centrale overheid in het beleid op het lokale niveau. De 
rol van de gemeenten is eerder beperkt, gezien lokale overheidskantoren diensten 
aanbieden die in andere EU-landen uitgaan van de gemeenten. Het zijn de 
strategische documenten van de Association of the Finnish Local and Regional 
Authorities die de weg vastleggen die eGovernment in lokale en regionale besturen 
moet afleggen om volwaardige elektronische dienstverlening te realiseren. In het VK 
loopt het initiatief eGov@local. Dit bestaat uit een formele strategie voor het 
eGovernment op lokaal niveau, een strategie die een raamwerk aanbiedt aan lokale 
besturen en die tevens prioritair te ontwikkelen beleidsdomeinen aangeeft. Deze 
prioritaire domeinen worden verbonden met extra financiering. Een derde van het 
eerder vermelde extra budget van één miljard pond wordt aangewend op lokaal 
niveau. In ruil voor het zich aligneren met de nationale eGovernment strategie 
kunnen lokale besturen hierop beroep doen. Concreet wil dit zeggen dat de lokale 
besturen beloond worden voor het opstellen van een lokale eGovernment strategie –
de zogenaamde Implementing Electronic Government Statements– met een forfaitair 
bedrag (‘seed money’) en nog extra financiering kunnen bekomen indien ze meer 
inspanningen wensen te doen. Tevens zijn ze gebonden aan de ESD-richtlijn die is 
opgesteld door de nationale overheid, met name het bekomen van een volledige 
elektronische dienstverlening tegen 2005. In Nederland zien we dat op een zelfde 
manier een deel van het nationale budget gereserveerd wordt voor het stimuleren van 
lokale initiatieven. Door de gemeentelijke autonomie ligt het initiatief voor het 
invullen van eGovernment bij de lokale overheden zelf. De centrale overheid kan 
hen geen verplicht te volgen paden opleggen. Om toch enige standaardisatie te 
bekomen, tracht de overheid op andere manieren de ontwikkeling op lokaal niveau te 
sturen. Zo reikt de Nederlandse overheid theoretische kaders aan voor het 
ontwikkelen van één-loketten. Door deze te verbinden met subsidies worden ze meer 
en meer opgevolgd. Financiering dient als instrument van zachte overreding om 
lokale besturen te overtuigen mee te stappen in de centraal ontwikkelde kaders, 
standaarden en architecturen. Het dient gezegd dat de meeste lokale overheden vaak 
overtuigd zijn van het nut hiervan, aangezien de aangeboden oplossingen voor de 
nodige schaalvoordelen kunnen zorgen. In Ierland verloopt de nationale sturing 
volgens hetzelfde stramien. Maar waar in Nederland de aangeboden weg van de 
nationale overheid nog niet massaal opgevolgd wordt, is dit in Ierland wel het geval. 
De Ierse lokale overheden zijn bijvoorbeeld allemaal betrokken bij het project met 
betrekking tot de generische formulieren. 
 
Frankrijk kende tot sinds kort een minder top-down gestuurde aanpak van het lokale 
niveau. Maar met de recente oprichting van het L’Agence pour le Développement de 
l'Administration Electronique (Décret 22 februari 2003) zullen de lokale overheden 
in de toekomst meer gestuurd worden. Dit nieuw opgerichte agentschap leidt de 
veranderingen binnen de administratie zowel op nationaal als lokaal niveau in banen. 
Voorheen werden de lokale overheden niet gestuurd bij hun eGovernment beleid. 
Duitsland en Canada nemen door hun federale structuur een bijzondere positie in 
inzake financiering en sturing. De länder in Duitsland en de provincies in Canada 
staan zelf in voor het ontwikkelen en invullen van eGovernment in de gebieden 
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waarvoor ze bevoegd zijn. De lokale overheden vallen onder de bevoegdheid van de 
regio’s. Er is geen centrale financiering voorzien voor initiatieven van zowel 
regionale als lokale overheden. In beide landen zijn de lokale overheden vrij bij het 
nemen van initiatieven inzake eGovernment. Bijgevolg zijn er grote verschillen 
tussen de verschillende gemeentes. In Duitsland probeert de centrale overheid via de 
wedstrijd MEDIA@komm het initiatief bij lokale en deelstaatbesturen te stimuleren. 
Dit is de enige vorm van centrale sturing die te onderscheiden valt in Duitsland. 
 

9.5 BESLUIT 
 

Als we teruggrijpen naar de conceptualisering van eGovernment die onder 9.1 werd 
voorgesteld, kunnen we nu de vraag beantwoorden welke van de vijf ‘domeinen’ van 
eGovernment ook in de beleidspraktijk voorkomen. Het eerste domein, dat van de 
eAutomatisering, heeft inderdaad ingang gevonden in het beleid van de onderzochte 
landen. Het is een ontwikkeling die steeds op de achtergrond aanwezig blijft, maar 
waarvan de impact op het bestuurlijke proces vooral tijdens en kort na zijn 
introductie vanaf de jaren 1960 voelbaar was. Het eGovernment van vandaag 
concentreert zich bijna volledig rond het tweede domein dat we ‘eAdministratie’ 
genoemd hebben en waarbinnen eGovernment als eDienstverlening verstaan wordt. 
Het derde domein, dat van de eDemocratie, heeft in vele gevallen nog niet het 
stadium van ideeën en beleidsnota’s verlaten, maar is een belovend terrein voor de 
nabije toekomst. Het vierde domein, dat van de eKennisuitwisseling, zijn we in de 
beleidspraktijk nog niet als zodanig tegengekomen. Het vijfde, eerder 
ondersteunende, domein van de eSociety vinden we dan weer wel in de onderzochte 
landen terug. Dat is ook vrij logisch aangezien ook een enge, 
eDienstverleningsopvatting van eGovernment zijn complement vindt in een 
facilititair beleid dat onder andere in ICT-infrastructuur en opleidingen voorziet. De 
onderzochte landen nemen dit laatste domein echter niet op onder de noemer 
eGovernment, maar beschouwen het als een apart Information Society beleid, dat 
naast het, volgens onze interpretatie, enge eGovernment beleid ontwikkeld wordt.  
  
Als verklaringsgrond voor de parallellen in het eGovernment beleid van de 
onderzochte landen werd onder 9.2 gekeken naar de internationale benchmark 
studies. De metingen van eEurope (CG&Y) en Accenture lijken het meest geciteerd 
te worden in de media en in beleidsdocumenten. Beide studies meten uiteindelijk een 
percentage publieke dienstverlening dat online (op het internet) beschikbaar is. De 
overheden van de onderzochte landen geven blijkbaar de nodige aandacht aan deze 
studies aangezien hun belangrijkste nationale eGovernment bekommernissen 
eveneens zijn uitgedrukt in een percentage online dienstverlening. De vernauwing 
van eGovernment naar online elektronische dienstverlening die in de internationale 
studies wordt doorgevoerd, vindt dus zijn complement in het nationale eGovernment 
beleid van de onderzochte landen. Overheden willen in een internationale context 
immers ‘scoren’, en dat kunnen ze best door te voldoen aan de criteria voor een 
geslaagd eGovernment die voorop worden gezet door een benchmark studie waar 
internationaal veel aandacht naar uit gaat. Het valt dus te voorspellen dat het 
eGovernment beleid ook in de toekomst gericht zal zijn op de in dit soort studies 
opgenomen variabelen. Dit impliceert dat de kwaliteit van deze variabelen ook ten 
dele de kwaliteit en volledigheid van het toekomstige eGovernment beleid zal 
beïnvloeden. 
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In dit onderzoek is het eGovernment beleid van de landen Canada, Finland, 
Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland onder de loep 
genomen. In dit laatste hoofdstuk zijn we op zoek gegaan naar parallellen in het 
beleid, enerzijds op het gebied van de ontwikkelingen in de front- en back-office, 
anderzijds wat betreft de aanpak van het beleid. We kunnen concluderen dat er in de 
front- en back-office inderdaad heel wat overeenkomsten te vinden zijn en dat het 
eGovernment beleid, ook in het beginstadium waar het zich in bevindt, een wat meer 
volwassen beleidstopic begint te worden waarvan de contouren stilaan zichtbaar 
worden. Ook wat betreft het beleidsproces vallen de parallellen op. Geen enkel land 
volgt een volledig afwijkende route bij het implementeren van eGovernment beleid. 
We geven hier een kort overzicht van de meest opvallende overeenkomsten: 
 

Invulling van het begrip   Prioritaire aandacht voor eAdministratie.  
 In tweede instantie aandacht voor eSociety; als noodzakelijke 

voorwaarde voor het welslagen van eAdministratie 
 Opkomende aandacht voor eDemocratie 

Front-office  Ontwikkelen van een nationale site 
 Vraaggericht aanbod van diensten. Bij voorkeur via life-events 
 Economisch uitgangspunt bij de keuze van beleidssectoren 

voor het uitwerken van elektronische dienstverlening: vooral 
income-generating services en vooral gericht op bedrijven 

 Aandacht voor digitale kloof; multichannel aanpak 
Back-office  Unieke identificatie als basisvoorwaarde voor geïntegreerde 

dienstverlening 
 Principe van de authentieke bron (of digitale kluis) 
 Authentificatie: PKI als ‘norm’ 
 Wenselijke koppeling van gegevens (privacy) 
 Architectuur voor ESD 

Implementatie  Twee soorten strategische documenten: 
o eSociety  
o eAdministratie  

 Kwantitatieve ESD-doelstellingen met monitoring door 
coördinerende instanties 

 Politieke verantwoordelijkheid op hoog niveau 
 Ontstaan van coördinerende organen 
 Financiering als belangrijke hefboom 
 Tendens tot top-down benadering van lagere overheden 

Tabel 18 Internationale gelijkenissen in eGovernment-beleid 

 
 
Met het aantonen van deze parallellen op het vlak van beleidsprocessen, en met de 
hierboven genoemde parallellen op het meer inhoudelijke vlak, hebben we getracht 
een wat meer systematisch beeld te geven van de totstandkoming en evolutie van het 
beleid omtrent eGovernment, en zijn we tot de conclusie gekomen dat het beleid 
enerzijds beïnvloed lijkt te worden door de aandacht voor indicatoren en 
benchmarking en anderzijds op een meer gesystematiseerde wijze tot stand lijkt te 
komen.  
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