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eGOVERNMENT IN VLAANDEREN:  
EEN STAND VAN ZAKEN 

 
Het spoor eGovernment van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie 
Vlaanderen (SBOV) heeft als algemene doelstelling de expertise van 
overheden inzake elektronisch openbaar bestuur te vergroten en ook gericht 
te ondersteunen. Daartoe dienen initiatieven, lopende projecten en best 
practices in Vlaanderen vergeleken te worden met de eGovernment praktijk 
in Europa en de wereld. Dit rapport onderzoekt in meer algemene en 
specifieke bijdragen de stand van zaken van eGovernment in Vlaanderen. 
Hoofdstuk 1 bespreekt de vooruitgang en de knelpunten van eGovernment 
in Vlaanderen. Het standpunt van de overheid én van de burger komt aan 
bod; de realisaties van de Vlaamse overheid op een zogenaamd ‘macro’, 
‘meso’ en ‘micro’ niveau inzake eGovernment worden besproken. 
Representatieve gevalsstudies voor de stand van zaken van eGovernment in 
Vlaanderen, zoals eVRT en PostBox worden toegelicht. Hoofdstuk 2 gaat in 
op de institutionele omgeving van eGovernment in Vlaanderen en België. 
Naast de oprichting van federale en Vlaamse coördinerende organen wordt 
nader ingegaan op de elektronische handtekening en de privacywetgeving. 
Hoofdstuk 3 brengt succes- en faalfactoren aan van eGovernment. Modellen 
van groei naar eGovernment passeren de revue. De digitale kloof en de 
voorwaarden om meerwaarde te ervaren door toedoen van de elektronische 
overheid komen aan bod; big brother en soft sister effecten van de 
mythevorming rond eGovernment worden ingeschat. Uiteraard mag ook het 
veiligheidsprobleem niet ontbreken. Hoofdstuk 4 onderzoekt door middel 
van een beschrijving van de kenmerken van gemeentelijke webstekken de 
informatiewaarde en de gebruikersefficiëntie van webstekken van lokale 
besturen. Deze bijdrage vormt de empirische insteek van het rapport. 
Kenmerken van de informatiestructuur van webstekken van Vlaamse steden 
en gemeenten worden besproken en vergeleken met buitenlandse 
voorbeelden. Hoofdstuk 5 brengt, naast het institutionele, ook het 
belangrijke sociale aspect van eGovernment onder de aandacht. Na de 
vaststelling dat eGovernment in Vlaanderen geen alleenstaand gebeuren is 
en de nodige situering van het intellectuele debat inzake samenleving en 
eGovernment, worden de verschillende visies op het virtuele burgerschap 
aangesneden en met elkaar vergeleken. Hoofdstuk 6 situeert, tot slot, de drie 
subsporen van het spoor eGovernment: het voorgestelde werkmodel dat een 
onderscheid maakt tussen intra-, inter- en extrabestuurlijke aspecten van 
eGovernment wordt besproken en ingevuld. 
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Hoofdstuk 1 

DE ELEKTRONISCHE OVERHEID IN VLAANDEREN: 
VOORUITGANG EN KNELPUNTEN 

 
Jarl K. KAMPEN 

 

1.1 INLEIDING 
 
In een recente campagne van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
worden eenentwintig doelstellingen voor het jaar 2010 opgesomd (De 
Standaard, 25 november 2001). Eén van die doelstellingen luidt: 
 

“In 2010 is het aantal functioneel geletterden en het aantal 
personen met ICT-vaardigheid gestegen tot meer dan driekwart 
van de bevolking.” 

 
De doelstelling lijkt tamelijk ambitieus gegeven het feit dat op het ogenblik 
het aantal huishoudens met internetaansluiting tussen de 15% en 20% 
bedraagt. eGovernment in Vlaanderen is echter allang geen futurisme meer. 
In Vlaanderen bestaat het Digitaal Actie Plan Vlaanderen, eFl@nders, dat 
activiteiten als eLearning, eCommerce, eBanking, eGov en eVRT aanstuurt. 
eGov heeft met name betrekking op de zogenaamde ‘geïntegreerde loketten’ 
en eVRT is een  initiatief van de VRT en de Vlaamse overheid dat naast 
digitale tv commmunicatie van de burger en de overheid via de televisie 
mogelijk wil maken. En dan zijn er natuurlijk ook nog de vele lokale 
initiatieven van gemeentes die hun eigen webstek hebben (Steyaert, 2001), 
bijvoorbeeld Antwerpen, Gent, Leuven, Kampenhout en vele andere. Op 
federaal niveau vindt eGov toepassing in drie koepels: sociale zekerheid 
(zgn. Kruispuntbank), belastingen en ‘algemeen’ (Van Sebroeck, 2001). De 
laatste koepel houdt zich bezig met nieuwe intenties voor toepassingen van 
eGov en wordt geleid door de Nationale Gemengde Commissie (met 
betrekking tot de hinderpalen van de informatiemaatschappij) en FEDICT 
(de Federale Overheidsdienst Informatie- en Telecommunicatietechnologie). 
Recent onderzoek laat zien dat België één van de Europese koplopers is op 
het vlak van breedbandpenetratie (o.a. ADSL). En op politiek niveau 
bestaan nog diverse plannen op het gebied van digitalisering: invoer van de 
digitale handtekening, digitalisering van plenaire debatten en commissie-
vergaderingen in de Kamer, elektronische verbinding tussen justitiehuizen 



 
 
 
 
 
 
 

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen 

Spoor eGovernment 6

en rechtbanken, ‘één loket’, Europese databank asielzoekers. Bij de huidige 
regeringsoppositie kan men goed lezen welke doelstellingen zijn gehaald en 
welke niet (www.cvp.be/beloftes.htm). 
  
Niemand weet waartoe de toepassingen van ICT op lange termijn zullen 
leiden. Deze vormen immers een samenspel van maatschappelijke evoluties 
en technische innovaties. Er gaapt bovendien een grote kloof tussen wat 
theoretisch mogelijk is en wat in de praktijk uitvoerbaar blijkt te zijn. De 
stap van enthousiasmering naar implementatie blijkt in de praktijk een 
moeizame aangelegenheid. De ontwikkelingen gaan echter onherroepelijk in 
de richting van een steeds verdergaande digitalisering van de maatschappij. 
In dat proces zijn er landen die het voortouw nemen en landen die 
achterblijven; in die zin heeft de eDivide dan ook een ruimere betekenis dan 
enkel intranationaal tussen burgers. Als we kijken naar de uitgaven per 
hoofd van de bevolking in de publieke sector voor ICT (Heath, 2001), dan 
scoort België beneden gemiddeld; ver onder de Scandinavische landen maar 
hoger dan bijvoorbeeld Spanje, Italië en Portugal. Aan de andere kant, qua 
procentuele groei van het budget staat België met 9,6% op de vierde plaats - 
ver boven Duitsland (2,2%) en Nederland (3,5%).  
 
Binnen westerse democratieën voltrekt zich gelijktijdig met de digitalisering 
een ander proces dat wel ‘omkering’ wordt genoemd (Eenmalige 
Commissie voor ICT en de Overheid, 2001). Waar de rechten van het 
individu oorspronkelijk werden ingesteld om de burger te beschermen tegen 
een almachtige overheid, is de huidige teneur dat de burger eist dat de 
overheid optreedt als beschermer van zijn/haar rechten. Het geheel van 
veranderingen op politiek gebied wordt wel aangeduid met de term nieuwe 
politieke cultuur (NPC). Binnen NPC vallen overheidsinitiatieven als 
kwaliteitsverbeteringen (Bouckaert, Kampen, Maddens & Van de Walle, 
2001), staatshervormingen als gesteld in het Lambermontakkoord, maar ook 
maatschappelijke ontwikkelingen als cosmopolitisme en zijn tegenhanger, 
utilitair individua-lisme (zie bv. Elchardus & Smits, 2001). Groeiende 
welvaart leidt tot nieuwe problemen, waar oude problemen opgelost of zo 
goed als opgelost zijn. Nieuwe problemen vragen om nieuwe politiek en 
veel Vlaamse politieke partijen hebben zich daarom in een nieuw jasje 
gestoken (bv. PVV werd VLD; SP werd SP.a; CVP werd CD&V, Volksunie 
splitste in N-VA en Spirit). Heroriëntatie is het sleutelwoord en de 
ontwikkelingen zijn nog in volle gang. 
 
Institutionele innovaties, bijvoorbeeld interbestuurlijke synergieën, vinden 
dus plaats in een maatschappij waarin de overheid een veranderende positie 
inneemt. In deze context vallen ook nog de begrippen horizontalisering en 
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deterritorialisering. Met de laatste term wordt het verschijnsel bedoeld dat 
het internet een virtuele representatie van de hele wereld geeft. Wetgeving 
die betrekking heeft op kinderporno, om een voorbeeld te geven, kan niet 
worden opgevolgd als één of meer landen aangesloten op het world wide 
web zich aan regelgeving hieromtrent onttrekken (Zouridis & Boogers, 
2001). Internet verkleint bovendien de kloof tussen burger en administratie, 
omdat de burger zonder de (fysieke) administratieve structuur te doorlopen 
aan gewenste informatie kan komen. Het beschikken over en verstrekken 
van informatie is niet langer het monopolie van de overheid. De burger is 
meer dan ooit in staat om wetboeken en legislatuur te raadplegen, waardoor 
de noodzaak tot het geven van verantwoording door openbaar bestuur 
toeneemt. Dit is één van de aspecten van horizontalisering. En uiteraard is 
een direct gevolg van deze ontwikkelingen dat de legitimiteit van de 
overheid in vraag kan worden gesteld. 
 
In dit inleidende hoofdstuk nemen we een aantal aspecten van eGovernment 
wat nader onder de loupe en beschouwen die vanuit het oogpunt van de 
overheid en vanuit het oogpunt van de burger. Het accent ligt op factoren 
die de ontwikkeling van eGovernment bemoeilijken, de zogenaamde 
knelpunten. Het beeld dat we schetsen is zeker niet compleet, een 
onmogelijke taak gegeven de enorme reikwijdte van de informatie-
maatschappij. In veel gevallen wordt het beeld echter gecompleteerd door 
bijdragen van andere auteurs die elders in dit rapport aan bod komen. 
 

1.2 HET OOGPUNT VAN DE OVERHEID 
 
Eén van de kernactiviteiten van informatiseringsteams die zich intra-
departementaal bezighouden met eGovernment is het ontsluiten van 
gegevens die in de klassieke situatie gefragmenteerd zijn opgeslagen in vele 
(micro) administraties. We nemen het departement Welzijn, Volks-
gezondheid en Cultuur (WVC) van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap (MVG) als voorbeeld. WVC bestuurt en beheert de 
administratie van de overheidsdiensten die te maken hebben met 
volksgezondheid (ziekenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg, psychiatrische zorg 
enz.) en cultuur (culturele centra, projecten, musea). Er wordt daartoe een 
onderscheid gemaakt tussen klanten, met wie het personeel en de 
administratie van de ziekenhuizen, musea, culturele centra enzovoort 
worden bedoeld en de cliënten, met wie de ‘klanten van de klanten’ -i.e. de 
burgers- worden bedoeld (zie Figuur 1.1). Het strategische doel van de 
automatiseringsprocessen die plaatsvinden binnen WVC is de ontsluiting 
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van gegevens door het opzetten van een datawarehouse, met de bedoeling 
om de opgeslagen data te kunnen gebruiken om prognoses te kunnen maken 
en verbanden te kunnen leggen en zo een beleidsondersteunende rol te 
kunnen spelen. Epidemiologie en bevolkingsaanwas zijn duidelijke toe-
passingen. Het ministerie heeft daartoe een managementinformatiesysteem 
(MIS) ontwikkeld dat een goed gegevensbeheer mogelijk moet maken. Deze 
gegevens komen globaal uit zes bronnen. Op de eerste plaats zijn daar de 
boekhoudkundige en financiële gegevens. De verzameling en ontsluiting 
van deze bedrijfsgegevens vormen uiteraard een prioriteit. Een derde stroom 
informatie komt van het NIS (Nationaal Instituut voor Statistiek). En dan 
zijn er natuurlijk de bijdragen van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur richtten daartoe telkens informa-
tiesteunpunten op. Het datawarehouse is voor het management van WVC 
via intranet toegankelijk voor beleids- en bedrijfsbevragingen. 
 
Het MIS-WVC werd in 2000 door twee externe firma’s geaudit en is 
formeel in bedrijf. Momenteel is WVC bezig met het vullen van de 
‘schappen’ van het datawarehouse. De gegevens van 1996 van het NIS zijn 
bijvoorbeeld in hun geheel beschikbaar en er wordt druk gewerkt aan de 
ontsluiting van de data van 1999. Het MIS-WVC maakt het op termijn 
mogelijk om op grond van de NIS data een veel gedetailleerdere bevraging 
aangaande bevolkingsgroei te doen dan voorheen mogelijk was. Zo kunnen 
gegevens en prognoses op gemeentelijk niveau worden bevraagd (voorheen 
alleen gewestelijk) die verder tot zeer eng geformuleerde bevolkingsgroepen 
kunnen worden toegespitst (bv. éénoudergezinnen, zestigplussers). Dit 
maakt de database zeer aantrekkelijk voor micro administraties op 
gemeentelijk niveau, die op grond van dergelijke prognoses beslissingen 
kunnen maken voor uitbreidingen op het gebied van ziekenhuisbedden en 
ouderenzorg. De beschikbaarheid van de gegevens is momenteel beperkt tot 
het management van WVC, maar het is de bedoeling om uiteindelijk een 
beperkt aantal gegevens toegankelijk te maken via internet voor bijvoor-
beeld gemeentebesturen. Het gaat hier uiteraard om ‘onthoofde’ gegevens, 

 

Figuur 1.1 - Databeheer in WVC. 
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dat wil zeggen dat de data op geaggregeerd klantniveau en niet op 
cliëntniveau aanspreekbaar zijn (wat uiteraard vragen rond privacy zou 
opwekken). 
 
Datawarehouses worden ook door de federale overheid aangelegd. De 
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) beschikt bijvoorbeeld over een 
managementinformatiesysteem dat het mogelijk maakt het dagelijks beheer 
van werkloosheidsbureaus op te volgen. De noodzaak van een dergelijk 
systeem volgt al uit het feit dat waar vroeger de hoogte van een uitkering  
werd  bepaald  door  zes  parameters, er nu rekening moet worden gehouden 
met meer dan driehonderd parameters. In het MIS-RVA is veel zorg besteed 
aan de presentatie van de veelvoud aan informatie en beschikt men over een 
zogenaamde cockpit waar boordtabellen, grafieken en historische reeksen op 
een overzichtelijke manier aan het management worden gepresenteerd. 
Werkloosheidbureaus die op een variabele (bv. gemiddelde duur van de 
behandeling van dossiers, aantal nieuwe werkzoekenden enz.) ‘in het rood’ 
staan kunnen snel worden opgespoord zodat effectieve bijsturing mogelijk is 
daar waar noodzakelijk. 
 
In eerste aanleg vormen datawarehouses en managementinformatie-
systemen een onmisbaar bestanddeel van efficiënt en effectief bestuur in de 
21ste eeuw. Er zijn echter nog een aantal belangrijke obstakels aan te wijzen 
die de uitbouw van dit soort systemen vertragen. Op klant (administratief) 
niveau is het belangrijkste probleem van technisch-administratieve van aard 
en betreft eenvoudig de manier waarop data worden opgeslagen. Het gaat 
hier om datahygiëne (bv. een respondent is in het ene bestand vrouw en in 
het andere man), missende gegevens en format. Zo is bekend dat in 
sommige administraties databestanden in tekstverwerkers worden opge-
slagen en beheerd. En uiteraard is een groot aantal gegevens nog niet 
gedigitaliseerd. De ontsluiting van zulke data voor gebruik in het 
datawarehouse is daardoor onmogelijk. 
 
Op politiek niveau kunnen twee duidelijke knelpunten worden geïdenti-
ficeerd. Op de eerste plaats is de koppeling van cliëntbestanden aan 
gegevens buiten het betrokken departement (interdepartementaal) niet 
mogelijk zolang een nationaal identificatie nummer van de cliënten 
ontbreekt. Het Rijksregistratienummer komt hiervoor als enige in 
aanmerking. Het is niet duidelijk hoever de onderhandelingen met 
betrekking tot invoering en gebruik van dit nummer door federale en 
Vlaamse administraties zijn gevorderd. Invoer van het Rijksregistratie-
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nummer als nationaal herkenningsnummer voor alle overheidsadmini-
straties heeft belangrijke consequenties op juridisch en ethisch vlak, met 
name met betrekking tot de privacy van de burger (zie Hoofdstuk 3). Op de 
tweede plaats worden elektronische administratieve transacties geblokkeerd 
door uitblijven van de invoer van de digitale handtekening. Hiertoe heeft het 
Belgische Parlement een Wetsontwerp naar de Senaat gestuurd, maar het is 
niet bekend wanneer dit dossier wordt afgehandeld (zie Hoofdstuk 2). De 
Kamer keurde in juni bovendien een wettelijke regeling goed die bepaalt 
welke vennootschappen de elektronische handtekeningen kunnen afleveren. 
Hierdoor moet de veiligheid en het vertrouwen in het gebruik van de 
digitale handtekening worden versterkt en krijgen de activiteiten van de 
certificatieautoriteiten een juridische basis (De Financieel Economische 
Tijd, 15 6 2001). In Europa lijkt Italië op dit ogenblik het verste gevorderd 
in de realisering en invoer van de digitale handtekening (Osnaghi, 2001). In 
Italië wordt het systeem van de elektronische identificatiekaart gehanteerd 
en deze werd op 17 maart 2001 ingevoerd en gedistribueerd. Ook is er bij de 
wet vastgelegd dat administraties hun data beschikbaar moeten stellen aan 
administraties die deze gegevens nodig hebben en administraties zijn niet 
meer toegestaan om opgeslagen informatie opnieuw bij de burger te 
bevragen. De manuele en de digitale handtekening hebben bovendien 
dezelfde status. Een EU-overkoepelend onderzoek naar de digitale 
handtekening wordt momenteel in opdracht van het Belgische voor-
zitterschap van de EU en met name de directeurs-generaal van de 

 
 

Figuur 1.2 - De evolutie van eGovernment 
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overheidsadministraties uitgevoerd door het EIPA (European Institute for 
Public Administration). 
 
De organisatie en het beheer van de eigen administratie vormt een kerntaak 
van de overheid, maar geen primair doel van het toepassen van ICT. 
Informatisering moet er op de eerste plaats toe leiden dat interacties tussen 
burger en overheid sneller, op de tweede plaats efficiënter en op de derde 
plaats effectiever gaan verlopen. Het aspect snelheid behoeft geen verdere 
toelichting: informatie-uitwisseling per internet bespaart op reisduur en de 
informatie kan te allen tijde worden opgevraagd. eGovernment gaat echter 
veel verder dan het digitaliseren van informatie, dat wil zeggen dan het 
elektronisch beschikbaar stellen van formulieren en folders. Het belang-
rijkste doel van eGov is de vereenvoudiging van administratieve procedures 
door het ontwerpen van een efficiënte en effectieve back-office. Die back-
office moet ervoor zorgen dat transacties met de overheid, zoals 
bijvoorbeeld het opzetten van een nieuw bedrijf maar ook de registratie van 
life events (geboorte, sterfte, verhuizing enz.), cliëntgericht en gedebureau-
cratiseerd kunnen verlopen. Het mag in de eenentwintigste eeuw niet zo zijn 
dat een burger bij verschillende administraties steeds informatie moet 
aanleveren die in feite bij andere administraties al voorhanden ligt; deze 
informatie moet door de ene administratie aan de andere worden bevraagd 
(government-to-government of G2G) en niet aan de burger (government-to-
citizen of G2C). De vereenvoudiging van procedures vereist interbestuur-
lijke synergieën die in de huidige overheidsstructuur niet aanwezig zijn. Het 
systematisch in kaart brengen van de informatiebehoeften van de diverse 
administraties is de eerste stap om te komen tot een goed georganiseerde 
back-office. 
 
Figuur 1.2 geeft een illustratie hoe eGovernment projecten in termen van 
organisatie evolueren. De verticale as stelt de (historische) tijd voor, terwijl 
op de horizontale as groepen administraties (A1 t/m A6, B1 t/m B4, C1 en C2, 
D1) staan afgebeeld. De idee is dat deze administraties in het begin werkten 
op solitaire basis, dus met fysisch gescheiden loketten, terwijl gaandeweg 
verenigingen plaatsvonden en -vinden naar één-loket. Voor sommige 
clusters bestaan in deze hypothetische figuur plannen (bv. de A-loketten met 
een aantal B-loketten in 2003), voor andere bestaan deze plannen niet of zijn 
ze weinig nauwkeurig uitgewerkt. In het geïdealiseerde één-loket scenario 
met een volledig georganiseerde back-office is de evolutie naar volwaardig 
eGovernment voltooid wanneer alle overheidsloketten (administraties) zijn 
verenigd in één portal of portaal. Die portal kan op lokaal -i.e.gemeentelijk- 
niveau zijn aangelegd of op federaal of Vlaams niveau; over de wense-
lijkheid van de precieze locatie bestaat controverse. Hierop wordt in 
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verschillende hoofdstukken (met name Hoofdstuk 3 en 6) verderop in dit 
rapport dieper ingegaan. 
 
Het gaat er dus om dat administraties beter met elkaar leren communiceren. 
Dat is ook essentieel bij het derde aspect dat we noemden, te weten het 
verhogen van effectiviteit. Zoals gezegd, bij het aangeven van een life event 
(bv. de geboorte van een kind) zouden idealiter meteen alle relevante 
administraties (bv. Kind & Gezin, kinderbijslagfonds) op de hoogte moeten 
worden gebracht van de veranderde levensomstandigheden van de burger-
cliënt. Dit vereist dat de verschillende administraties hun informatienoden in 
kaart brengen. Het vereist bovendien een wil tot interbestuurlijke samen-
werking, een wil die in het huidige bestel niet altijd even evident is. 
Allereerst wordt een obstakel gevormd door de verschillende jurisdicties 
van de verschillende bestuurslagen, gemeentelijk, regionaal (Vlaams) en 
federaal. Daarnaast willen veel administraties hun ‘eigen winkel’ blijven 
beheren zodat de informatie-uitwisseling wordt gecompliceerd. Het risico 
bestaat ook dat digitalisering van procedures leidt tot het onzichtbaar of 
zelfs overbodig worden van administraties. Paspoorten en rijbewijzen 
zouden bijvoorbeeld zonder tussenkomst van de gemeentelijke administratie 
kunnen worden aangevraagd. Gelukkig zijn veel voorbeelden bekend waar 
interbestuurlijke samenwerking tot een goed einde werd gebracht. De RVA 
bijvoorbeeld startte in 1999 een samenwerking op met het Openbaar 
Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) in Antwerpen (Jaarboek 
RVA 1999). Doel van de samenwerking was het aantal door het OCMW 
uitbetaalde voorschotten aan uitkeringsgerechtigden drastisch terug te 
dringen, met andere woorden om de snelheid van betalen op te voeren. De 
procedure was eenvoudig dat het OCMW de RVA per fax op de hoogte zou 
stellen van de aanvraag op een voorschot op de werkloosheidsuitkering, 
waarna de RVA op dezelfde dag de reden van het nog-niet toekennen van de 
uitkering zou opsporen en melden aan het OCMW. Op grond van de 
constatering dat door deze procedure in 82% van de gevallen werd 
voorkomen dat een voorschot moest worden uitbetaald werd de procedure in 
2000 uitgebreid naar alle OCMW’s in het land. Het merendeel van de 
OCMW's werkte mee aan het project met als gevolg dat éénderde van het 
aantal voorgenomen betalingen van voorschotten kon vermeden worden. De 
volgende stap is nu om de procedure niet meer via fax, maar digitaal langs 
de Kruispuntbank te doen verlopen (Jaarverslag RVA 2000).  
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1.3 HET OOGPUNT VAN DE BURGER 
 
Internetcommunicatie, ook die tussen overheid en burger en vice versa, 
geschiedt via media, op het ogenblik via zendmasten (WAP via gsm), kabel 
(coax) en telefoon (ADSL en 56k modem). Alleen het laatste medium is min 
of meer in handen van de overheid (Belgacom), maar wordt voornamelijk 
commercieel geëxploiteerd, terwijl de eerste twee geheel in particuliere 
handen zijn. Het eVRT project dat een paar jaar geleden werd opgestart 
biedt de Vlaamse overheid een medium dat gebruik maakt van zendmasten 
en dat derhalve niet in handen van particulieren is. De grondstelling van het 
mediabedrijf VRT is dat digitale tv kan worden verspreid via antennes 
(Digital Video Broadcasting Terrestrial, DVBT). De verspreiding van 
digitale tv door de ether, zogenaamde terrestriële digitale tv, in plaats van 
langs kabelnetwerken waarborgt de onafhankelijkheid van de overheid. 
Digitale tv houdt echter veel meer in dan het aanbieden van 
televisieprogramma’s zoals nu analoog gebeurt. In een proefopzet in 
Schoten beschikken de bewoners over een toestel dat video en internet 
combineert terwijl gebruik wordt gemaakt van het ‘oude’ analoge 
televisietoestel. Uitzendingen gebeuren volgens de zogenaamde DVB 
(Digital Video Broadcasting) standaard die in Europa de norm is. 
Eigenschappen van digitale video zijn dat live televisie kan worden stilgezet 
terwijl men even wat anders wil doen, dat verschillende programma’s die 
parallel worden uitgezonden later na elkaar kunnen worden bekeken (deze 
worden opgeslagen op een 80 GB harde schijf) en dat men dus de facto 
beschikt over video on demand zonder commercieel oogmerk. Daarnaast 
wordt een elektronische programmagids aangeboden en zijn er verschillende 
videopakketten (bv. nieuwskanaal, sport, cultuur, society & gossip, 
kindernet) waaruit men naar believen programma’s kan bekijken. Maar 
bovendien wordt de mogelijkheid geboden te surfen op het internet, en 
worden diensten als eMail en chat aangeboden. Aangezien de resolutie van 
analoge televisieschermen niet zo hoog is als van pc’s en aangezien de 
netwerkprotocollen nogal verschillen tussen verschillende webstekken zijn 
er een aantal beperkingen in het praktische gebruik, maar met de juiste 
aanpassingen van webstekken van de overheid is het goed mogelijk om een 
relevant deel van het internet te ontsluiten voor de burger. De website van 
Schoten (www.schoten.be; zie Hoofdstuk 4) geeft een voorbeeld van het 
soort overheidsinformatie dat via deze techniek beschikbaar is. Voor 
interacties burger-overheid (C2G) is een terugkoppeling via kabel of 
telefoon (ADSL, 56k modem) echter noodzakelijk. De onafhankelijkheid 
van de overheid-burger communicatie via de ether vormt de belangrijkste 
reden waarom de Vlaamse overheid zou kunnen besluiten het digitale 
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zendmastenpark uit te breiden zodat digitale televisie in 2010 ter 
beschikking komt van alle Vlaamse burgers. Zij moeten hiertoe wel een 
toestel aanschaffen dat volgens een bepaalde standaard, waarschijnlijk MHP 
(Multimedia Home Platform), de digitale uitzendingen kan ontcijferen. 
 
Soortgelijke projecten zijn operationeel in Nederland, Spanje, Engeland, 
Finland en Zweden, terwijl in Frankrijk een begin werd gemaakt met 
terrestriële digitale tv. Het succes is wisselend. Het project in Engeland, 
welke in commerciële handen is (Carlton & Granada), heet ITV Digital. In 
december 2001 gingen bij dit bedrijf 550 banen verloren door tegenvallende 
inkomsten van adverteerders en sinds maart 2002 werd het bedrijf onder 
concordaat geplaatst. Advertenties in het kader van video on demand 
kunnen eenvoudig worden weggezapt bij satelliet-decoders van het local 
storage type zoals op de markt in de Verenigde Staten en Engeland. Het 
eVRT model is het allereerste dat local storage combineert met terrestriële 
digitale TV, waar alle andere via satelliet werken. Onderzoek in Amerika 
toont aan dat wanneer de advertenties maar aantrekkelijk genoeg worden 
gemaakt, deze wel degelijk worden bekeken (soms zelfs meerdere malen). 
De komst van digitale tv betekent voor reclamemakers derhalve een nieuwe 
uitdaging. In Zweden zenden vrijwel alle grote televisienetten digitale 
televisie. Digitale televisie in Zweden maakt naast kabel en zendmasten 
gebruik van de satelliet (Canal Digital). Ook zij gebruiken de DVB 
standaard en onderscheiden DVB-S (satelliet), DVB-C (kabel) en DVB-T 
(ether). Deze standaard wijkt af van die van Noord-Amerika (waar de ATSC 
wordt gebruikt), maar zou met name op het gebied van robuustheid 
(gevoeligheid voor stoorzenders en zgn. multi-path interference) te 
prefereren zijn. Gevoeligheid voor storingen vormt ook in het Engelse ITV 
Digital project een probleem.  
 
Samengevat kunnen we een aantal pijnpunten aanwijzen in het medium van 
communicatie.  De verschillende media bieden immers zowel voordelen als 
nadelen. De kabel (coax) biedt het voordeel van snelheid en van de 
mogelijkheid tot G2C zowel als C2G communicatie maar is afhankelijk van 
commerciële exploitanten. Hetzelfde bezwaar geldt voor ADSL, terwijl de 
klassieke modem daar bovenop ook nog langzaam is. En via de ether is 
slechts G2C communicatie mogelijk terwijl voor C2G communicatie één 
van de vorige twee mediakanalen moet worden gebruikt. Daarnaast geldt 
voor zenden het probleem dat de vele verschillende standaarden (DVB, 
ATSC HDTV) die worden gebruikt de mogelijkheid van data-uitwisseling 
tussen verschillende landen beperken; het is dus niet zondermeer mogelijk 
om Engelse digitale tv te ontvangen. Voor de burger betekent digitale tv in 
ieder geval de aanschaf van een nieuw geavanceerd apparaat (de decoder), 
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zodat een tweedeling van rijke en arme gebruikers zou kunnen worden 
geanticipeerd. Het is echter de bedoeling dat eenvoudige decoders voor 
ontvangst van tv gratis worden aangeleverd bij aansluiting. En uit het 
verleden is geweten dat de tv behoort tot de luxegoederen die in vrijwel elk 
gezin tot het standaard huisraad behoren. Maar in alle scenario’s zal blijken 
dat er, met betrekking tot internet, een groep users en een groep non-users 
zal blijven bestaan.  
 
De beschikbaarheid van de één-loket functie van de overheid hangt naast de 
organisatie van de back-office op overheidsniveau, af van de zogenaamde 
ICT-vaardigheid van de burger. Hoewel de toegankelijkheid van internet 
voor een deel kan worden bevorderd door rekening te houden met ‘zwakke’ 
gebruikers, bijvoorbeeld door een overzichtelijke lay-out van de webstek te 
hanteren, zal een aantal burgers door een fundamenteel gebrek aan adaptatie 
capaciteiten altijd buiten de boot vallen. In deze groep vallen visueel en 
fysiek gehandicapten en ouderen. Voor deze groep moet het zogenaamde 
Sociaal Huis een uitkomst bieden. In het Sociaal Huis kunnen mensen 
terecht die niet kunnen werken met ICT en daarom worden bijgestaan door 
openbare dienstverleners - die over dezelfde eGovernment infrastructuur 
beschikken als de burger thuis. Er is daardoor geen noodzaak voor twee 
parallelle administratieve systemen. Invoer van de digitale handtekening 
en/of elektronische identiteitskaart is hierbij wel een essentieel gegeven. Het 
PostBox initiatief vormt op dit gebied een belangrijke stap. Het is hierbij de 
bedoeling dat aan elke burger een eMail adres wordt toegekend 
(voornaam.achternaam@postbox.be), waarbij de identiteit van de eigenaar 
van het eMail adres gecertifieerd is. Elke boodschap van PostBox naar 
PostBox krijgt drie garanties (zie www.postbox.be): 1) garantie over de 
identiteit van de afzender via een identificatiestrook, 2) het bewijs van de 
datum en het uur van verzending via een datumstempel en 3) garantie over 
het behoud van de integriteit van de boodschap via een certificaat. Als deze 
garanties worden waargemaakt is realisering van de elektronische 
handtekening vrijwel een feit en kan er serieus worden nagedacht over 
transacties tussen burger en overheid. 
 

1.4 BESLUIT 
  
Op macro en meso niveau hebben de plannen rond eGovernment een 
vergevorderd stadium van realisatie bereikt. De grootste nood aan aandacht 
heerst op het micro niveau, waar administraties bewust moeten worden 
gemaakt van de opkomende eCulture en de noodzaak van systematische 
digitalisering en organisatie van de back-office; en op extrabestuurlijk 
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niveau, dat wil zeggen de burgers, waar eveneens een bewustwording van 
de veranderingen in openbaar bestuur moet worden opgewekt. Want er mag 
geen misverstand over bestaan dat we de burger nodig hebben in het 
richting geven van bestuurlijke innovatie. Een futuristisch beeld is de 
volgende. Een burger rijdt te snel op de openbare weg; hij/zij wordt geflitst 
en de nummerplaat van de auto wordt digitaal geïdentificeerd; een centrale 
computer bepaalt de hoogte van de boete en vordert deze automatisch van 
de bankrekening van de overtreder; deze merkt dat op het eerstvolgende 
bankafschrift een negatieve post staat bij het kopje ‘Sociaal gedrag’ met de 
beschrijving ‘u reed op die dag zoveel te snel op die weg’. Technisch is dit 
allemaal al mogelijk, maar maatschappelijk staan we nog heel ver van een 
dergelijke stroomlijning van eGovernment. Angst voor big brother 
mechanismen (zie Hoofdstuk 3) moet worden tegengegaan door een 
transparante politiek aangaande digitalisering te voeren. Zo moet de burger 
te allen tijde (24/7) kunnen opvragen welke informatie over hem/haar is 
opgeslagen en weten wie daar toegang tot heeft (zgn. informationele 
zelfbeschikking; Eenmalige Commissie ICT en Overheid, 2001). Invoer van 
een ‘digitale kluis’ kan de burger controle geven over de informatie-
verstrekking naar niet-publieke organisaties (Mudde, 2001: 7). Een over-
heidsbrochure in ‘Jip en Janneke taal’ waarin de rechten en de plichten van 
burger en overheid staan opgesomd kan ook helpen om het vertrouwen van 
de burger te (her)winnen. 
 
Bestuurskundig is grote winst te behalen op het terrein van de 
sensibilisering van de vele micro-overheidsadministraties. Veelal ontbreekt 
het daar aan know-how en affiniteit met eGovernment. Het zogenaamde 
benefit management kan een bijdrage geven aan de realisering van eGov op 
micro niveau. Hierbij wordt voor alle geïdentificeerde stakeholders van een 
ICT project bepaald wie potentiële winners, losers en neutrals zijn en wordt 
het accent gelegd op het realiseren van benefits in plaats van de invoering 
van informatietechnologie. De stakeholders worden bovendien betrokken 
bij in plaats van onderworpen aan het eGovernment project. Voor de burger 
zijn de voordelen van eGov een snellere, efficiëntere en effectievere 
afhandeling van administratieve procedures. Voor de overheid op macro en 
meso niveau zijn de voordelen een vereenvoudiging van procedures en 
debureaucratisering, met andere woorden: een eenvoudiger bestuur. De 
ambtenaren binnen micro administraties zijn in de meeste automatiserings-
scenario’s de duidelijke verliezers. Zij moeten zich nieuwe kennis eigen 
maken en verwerven hiermee slechts bij uitzondering een hoger loon. Op 
maat gesneden eManagement betekent op de allereerste plaats dat naast 
know-how ook goodwill bij deze groep wordt gekweekt. Het instellen van 
incentives bij het behalen van benchmarks zoals prijzen (bv. de Nederlandse 
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Webwijzer Award, zie Hoofdstuk 4) en bonussen kan daarbij een positieve 
rol spelen. Pas nadat ook op micro administratief niveau voldoende benefits 
kunnen worden behaald kunnen we gaan denken aan de volgende stap in de 
realisering van eDemocracy: een interactieve en adaptieve overheid. 
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Hoofdstuk 2 

DE INSTITUTIONELE OMGEVING VAN eGOVERN-
MENT IN BELGIË EN VLAANDEREN 

 
Davy JANSSEN 

 

2.1 INLEIDING 
 
Om het eGovernment praktisch en organisatorisch gestalte te geven zijn er 
zowel op federaal als op Vlaams niveau inspanningen geleverd om een 
raamwerk te creëren. Eerst zal het federale juridische kader worden bespro-
ken, waarna in een volgende paragraaf de Vlaamse initiatieven volgen. 
Hoewel het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen (SBOV) een 
Vlaams steunpunt is, spreekt het voor zich dat het zich niet tot de Vlaamse 
situatie kan beperken wanneer het een beeld van de organisatie van 
eGovernment initiatieven tracht te schetsen. Vooral in het hieronder bespro-
ken Samenwerkingsakkoord wordt de noodzaak van een grondige coördina-
tie tussen de verschillende bestuursniveaus uitgesproken. Die zullen elk hun 
bijdrage moeten leveren om vanuit de institutionele complexiteit van ons 
land toch een eenduidige, burgergerichte dienstverlening tot stand te bren-
gen, want vandaag de dag is de problematiek ‘bij-wie-moet-ik-daarvoor-
zijn’ bij de meeste burgers nog welbekend. 
 

2.2 FEDERAAL RAAMWERK 
 
Nationale Gemengde Commissie, Samenwerkingsakkoord, FEDICT 
 
Op 17 maart 2000 verscheen in het Belgisch Staatsblad (B.S.) het Koninklijk 
Besluit van 12 maart 2000 tot oprichting van een Nationale Gemengde 
Commissie. De volledige naam van deze commissie -de Nationale Gemeng-
de Adviescommissie met betrekking tot de hinderpalen voor de informatie-
maatschappij- verwijst reeds expliciet naar haar hoofdopdracht: advies uit-
brengen over problemen zoals de elektronische handtekening, beveiliging, 
privacy, het algemeen juridische kader, de digitale identiteitskaart, het ge-
bruik van een uniek identificatienummer en de rol van de overheid in de 
informatiemaatschappij. De commissie rapporteert aan de ministerraad, op 
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verzoek of uit eigen initiatief. Ze wordt samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de federale overheid, de provincies, de gemeenten en de industrie. 
Er zetelen ook een aantal academici in en in de mogelijkheid van deelname 
van een beperkt aantal vertegenwoordigers van gemeenschappen en gewes-
ten is eveneens voorzien.  
 
Het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 2001 bevat het Samenwerkingsak-
koord van 23 maart 2001 tussen de Federale Staat, de Vlaamse, de Franse 
en de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschapscommissie, 
de Franse Gemeenschapscommissie, en de Gemeenschappelijke Gemeen-
schapscommissie betreffende de bouw en exploitatie van een gemeenschap-
pelijk e-platform. Dit is, vooral organisatorisch-technisch gezien, een bij-
zonder belangrijk akkoord dat moet zorgen voor een zekere eenvormigheid 
in de eGovernment initiatieven van de verschillende bestuurslagen. De par-
tijen beloven samenwerking bij de bouw, coördinatie en exploitatie van een 
gemeenschappelijk eplatform. Ze verbinden zich ertoe een burgergerichte 
dienstverlening aan te bieden en met dezelfde definities, structuren en stan-
daarden te werken. Verder zullen ze de eigen portalen en de middleware 
compatibel maken met het gehele eGovernment initiatief en zullen ze mee-
gaan in de ontwikkelde Public Key Infrastructure (PKI) en het concept van 
de unieke identificatiesleutel. Elk van de partijen is dus deels verplicht in 
een aantal initiatieven mee te stappen, maar kan wel zijn eigen portalen en 
websites ontwikkelen. Toch zijn er hierover ook afspraken die een gemeen-
schappelijke look and feel moeten garanderen om het gebruiksgemak voor 
de burger te verhogen. Voor de uitwisseling van informatie tussen de porta-
len en de achterliggende informatiesystemen wordt een gemeenschappelijke 
transaction engine ontwikkeld, de zogenaamde middleware. Die gemeen-
schappelijke motor wordt gebaseerd op het IP-protocol voor telecommuni-
catie en het XML-protocol voor de gegevensstructuur. Voor het overige is 
besloten een technologieneutrale houding aan te nemen, zodat samenwer-
king met alle types internet service providers (ISP’s) mogelijk wordt.  
 
Er worden nog twee belangrijke zaken geregeld in het Samenwerkings-
akkoord, waaronder de problematiek van het unieke identificatienummer. 
De afspraak is de volgende nummers geleidelijk in te voeren als unieke 
identificatienummers: het rijksregisternummer voor natuurlijke personen, 
een nummer toegekend door het ondernemingsregister voor de bedrijven en 
een gemeenschappelijk afgesproken nummer voor de andere entiteiten. In-
dien de gebruiker zich eenmaal geïdentificeerd heeft op een overheids-
portaal kan die identificatie meegenomen worden als hij vervolgens naar het 
portaal van een ander overheidsniveau verwezen wordt. Een tweede belang-
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rijke regeling betreft de taakverdeling betreffende het opslaan en uitwisselen 
van gegevens. Voor elk soort gegevens wordt overeengekomen welke over-
heidsdienst ze als ‘authentieke bron’ opslaat en up-to-date houdt. Het prin-
cipe van de authentieke bron, eerder al ingevoerd bij de Kruispuntbank van 
de Sociale Zekerheid, houdt in dat andere overheids-diensten de gegevens 
bij die bron gaan halen als ze deze nodig hebben en dat mogelijke wijzigin-
gen of fouten in de gegevens bij de authentieke bron worden gemeld. Die 
zal dan aan de andere partijen de verbeterde gegevens doorspelen.  
 
Waar de Nationale Gemengde Commissie nog voornamelijk een denkgroep 
was, krijgt het eGovernment ook institutioneel een plaats in de federale ad-
ministratie met het Koninklijk Besluit van 11 mei 2001 houdende oprichting 
van de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie 
(FEDICT).1 In het kader van de Copernicus-hervorming, die een algehele 
reorganisatie van de federale administratie beoogt, werd een horizontale 
Federale Overheidsdienst (FOD) opgericht die voor de uitwerking en opvol-
ging van een gemeenschappelijke eGovernment strategie moet zorgen. FE-
DICT zal de afzonderlijke FOD’s begeleiden bij het implementeren van 
deze strategie en de overeenstemming van het beleid ermee bewaken. Ook 
het uitwerken en opvolgen van de nodige normen, standaarden en architec-
turen behoort tot haar opdracht, net als het uitwerken van projecten en dien-
sten die potentieel overkoepelend zijn voor meerdere FOD’s. Tot slot zal 
FEDICT ook de samenwerking met andere overheden op het vlak van 
eGovernment en ICT beheren. In het kader van het hierboven besproken 
Samenwerkingsakkoord biedt de federale overheid alle eGovernment toe-
passingen die de elektronische gegevensuitwisseling tussen de federale 
overheidsdiensten betreffen, ook aan de andere overheids-niveaus. Daartoe 
wordt het federale netwerk gekoppeld aan netwerken op het niveau van de 
andere overheden. Het netwerk wordt beheerd door het Rijksregister en zal 
worden gebruikt om elektronische gegevensuitwisseling met gemeenten en 
OCMW’s mogelijk te maken (www.fedict.be). 
 
 
Elektronische handtekening 
 
Overheden maken evoluties door in hun pogingen om een goede dienstver-
lening aan hun burgers aan te bieden. Ook in de nieuwe mogelijkheden die 
de introductie van ICT in de openbare besturen hiervoor aanreikt, kunnen 
we verschillende fasen onderscheiden. Het gaat hier dan meestal om een 

                                                 
1 B.S. 15 05 2001 
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drietal fasen:2 de informatie-, de intake- en de transactiefase (Bekkers, 2001; 
Leenes, 2001). De informatiefase is de minst problematische in die zin dat 
de overheid ongedifferentieerde informatie naar de ontvangers kan sturen 
zonder dat het belangrijk is te weten wie die ontvangers zijn. Het bekendste 
voorbeeld van de intakefase is dat van het afladen en uitprinten van een 
formulier dat on-line wordt aangeboden. De burger moet ten minste al niet 
meer naar een overheidsdienst om het blanco formulier te verkrijgen, maar 
hij moet het wel handmatig invullen, ondertekenen en opsturen. Bij de 
transactiefase daarentegen is het de bedoeling dat het gehele proces uit het 
vorige voorbeeld on-line kan worden afgehandeld. De situatie is hier meteen 
een stuk complexer, vooral ook omdat de identificatieproblematiek hier op 
de voorgrond treedt. Hoe kan de overheid immers weten wie een bepaald 
formulier elektronisch heeft ingevuld, wie er achter de computer zat? Deze 
problematiek kan voor een groot gedeelte worden opgelost door het werken 
met een log in en een paswoord, zoals we die kennen uit het consulteren van 
de dagelijkse eMail of bij het thuisbankieren. Voor transacties waar een ho-
ger veiligheidsniveau aangewezen is, biedt de zogenaamde elektronische 
handtekening een  uitkomst. 
 
Er bestaat hierover een Europese richtlijn (1999/93/EG) betreffende een 
gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen die door de 
lidstaten dient te worden omgezet. Twee wetten regelen het Belgische juri-
disch kader hieromtrent. De eerste wet wordt vaak aangeduid als de ‘wet-
Bourgeois’, naar zijn indiener Geert Bourgeois, maar luidt voluit Wet van 20 
oktober 2000 tot invoering van het gebruik van telecommunicatie-middelen 
en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en buitengerechte-
lijke procedure.3 De aanvankelijke bedoeling ervan was om het Gerechtelijk 
Wetboek zodanig aan te passen dat moderne communicatiemiddelen zoals 
fax en eMail ook zouden kunnen worden gebruikt bij gerechtelijke aangele-
genheden. Uiteindelijk werden echter ook aan het Burgerlijk Wetboek wij-
zigingen aangebracht die de elektronische handtekening in bepaalde geval-
len gelijkstellen met de geschreven handtekening, namelijk in het geval van 
een onderhandse akte in het kader van het burgerlijk bewijsrecht. Een volle-
dige omzetting van de Europese richtlijn is dit niet, maar dat was ook niet 
onmiddellijk mogelijk omdat vele rechtsregels voor documenten bijkomen-
de voorwaarden opleggen die vaak papieren documenten vereisen. Elk van 
die regels zal dus op zijn ‘digitaliseerbaarheid’ moeten worden getoetst 
                                                 
2 Zowel Bekkers als Leenes gebruiken een drieledige typologie met de volgende dimensies: afhande-
lingsniveau (informatie, intake, transactie), organisatie van het aanbod (gefragmenteerd, geconcen-
treerd, geïntegreerd) en wijze van handelen (reactief, responsief, pro-actief). Voor de problematiek 
van de elektronische handtekening is vooral de eerste dimensie van belang. Een meer uitgebreide 
bespreking van de drie dimensies is te vinden in Hoofdstuk 3. 
3 B.S. 22 12 2000 
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(Dumortier, 2001). Dit maakt duidelijk dat de elektronische handtekening 
geleidelijk in verschillende domeinen zal worden ingevoerd en dat daar tel-
kens specifieke wetgeving voor nodig zal zijn. In de sociale zekerheid en bij 
de btw-aangiften bijvoorbeeld is het raamwerk daarvoor reeds vastgelegd. 
 
Een tweede wet die de omzetting van de Europese richtlijn regelt is de Wet 
van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met 
het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatie-
diensten.4 Vooraleer hierop in te gaan, lijkt het nuttig eerst het principe van 
de digitale handtekening en de certificaten te verduidelijken. De digitale 
handtekening is een techniek, geen handtekening (Dumortier, 2001). Het is 
voorlopig de enige techniek waarmee een elektronische handtekening kan 
worden gemaakt die aan alle functionele vereisten van de geschreven hand-
tekening voldoet. De digitale handtekening laat namelijk toe de identiteit 
van de ondertekenaar vast te stellen, het verzekert de toe-eigening van de 
inhoud van het ondertekende stuk door de ondertekenaar en het stelt de in-
tegriteit5 van het ondertekende stuk vast. In feite is de digitale handtekening 
een klein, op basis van de inhoud van het bericht versleuteld computerbe-
stand dat met het bericht wordt meegezonden. De handtekening wordt ver-
sleuteld met de private sleutel van de ondertekenaar en kan enkel worden 
ontsleuteld door de publieke sleutel die er onlosmakelijk mee verbonden is 
en die vrij beschikbaar is. Als de ontvanger van het bericht de handtekening 
kan ontsleutelen met een publieke sleutel, kan hij er dus zeker van zijn dat 
het versleuteld is met de private sleutel die ermee verbonden is. Zekerheid 
over de identiteit van de afzender is er dan nog niet, want iedereen zou een 
sleutelpaar op naam van iemand anders kunnen aanvragen. Om dit probleem 
op te lossen is het noodzakelijk dat men zich op voorhand laat identificeren 
door een derde partij, de zogenaamde certificatiedienst-verleners. Deze ver-
trouwensderde kan garanderen dat een bepaalde sleutel aan een bepaalde 
persoon toebehoort.6 Om dit te bevestigen reikt de certificatiedienstverlener 
een door hem ondertekend certificaat uit. Als de zender nu zijn bericht, sa-
men met zijn digitale handtekening én zijn certificaat verstuurt, kan de ont-
vanger met zekerheid vaststellen wie de verzender is. Het juridisch kader 
van deze procedure wordt dus geregeld in de Wet Certificatiediensten. De 
wet maakt een onderscheid tussen gewone en gekwalificeerde certificaten 
die een bijkomend veiligheidsniveau garanderen. In de bijlagen bij de wet 

                                                 
4 B.S. 29 09 2001 
5 De integriteitsfunctie houdt in dat er sinds de ondertekening van het stuk niets aan de inhoud veran-
derd is.  
6 Om zijn sleutelpaar en certificaat te verkrijgen, moet de persoon in kwestie zich fysiek aanmelden 
bij de certificatiedienstverlener om zijn identiteit te bevestigen. Hiervoor kunnen de certificatiedienst-
verleners een beroep doen op bepaalde overheidsdiensten, de zogenaamde registratieautoriteiten. 
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worden de eisen opgesomd waaraan gekwalificeerde certificaten, certifica-
tiedienstverleners en elektronische handtekeningen moeten voldoen. 
 

 
Nieuwe relaties tussen overheden en burgers in het informatietijdperk 

  
De komst van de informatiemaatschappij brengt nieuwe verhoudingen met 
zich tussen overheidsdiensten onderling en tussen overheden en burgers. 
Ook in de wetgeving vinden we uitdrukkingen van deze nieuwe informatie-
relaties. De Wet van 11 april 1994 betreffende de Openbaarheid van Be-
stuur7 bijvoorbeeld behandelt de rechten van burgers met betrekking tot de 
inzage in bestuursdocumenten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 
actieve en passieve openbaarheid. Initiatieven van actieve openbaarheid 
vertrekken vanuit de overheid zelf en omvatten ondermeer de organisatie 
van de federale voorlichtingsdienst, de verplichting voor administratieve 
overheden om een instantie voor het informatiebeleid op te richten en om 
een document met haar bevoegdheden en interne organisatie te publiceren. 
Ook moet elke administratieve overheid in haar brief-wisselingen de volle-
dige coördinaten van de informatieverstrekker vermelden. Al deze informa-
tie moet ofwel gratis, ofwel tegen kostprijs ter beschikking worden gesteld. 
Passieve openbaarheid van bestuur vertrekt vanuit de burger en houdt in dat 
eenieder op aanvraag bestuursdocumenten mag inzien of er een afschrift van 
kan ontvangen, mits uitzondering van enkele gevoelige categorieën informa-
tie.8 Ten slotte richt de wet ook een Commissie voor de toegang tot be-
stuursdocumenten op, die zowel door burgers als administraties kan worden 
geraadpleegd. Specifiek voor de lokale en provinciale besturen is er de Wet 
van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de pro-
vincies en gemeenten9 die grotendeels dezelfde problematiek behandelt. 
 
Ook de  Wet van 17 juli 2001 betreffende de machtiging voor de federale 
overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van 
werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid10 komt 
tegemoet aan de veranderende informatierelaties en schept de mogelijkheid 
tot een vlottere informatie-uitwisseling tussen verschillende FOD’s die 
daarvoor een aparte vzw kunnen oprichten.  

 
 

                                                 
7 B.S. 30 06 1994 
8 Aanvragen mogen bijvoorbeeld worden afgewezen, als een economisch belang, een belang van de 
openbare orde of van de internationale betrekkingen primeert. Ook mag de persoonlijke levenssfeer 
niet worden aangetast bij het vrijgeven van informatie.  
9 B.S. 19 12 1997 
10 B.S. 31 07 2001 
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Privacywetgeving en Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
 

Een uiterst belangrijke en complexe problematiek van de informatie-
maatschappij die hier nog niet is aangeraakt is die van de privacy. De natio-
nale wetgeving hierover is te vinden in De Wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens.11 Deze wet werd gewijzigd door de omzetting van 
een Europese richtlijn, waardoor de privacywetgeving nu gebaseerd is op de 
Geconsolideerde tekst van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsge-
gevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de 
Richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die 
gegevens. In het tweede hoofdstuk ervan worden de voorwaarden voor de 
rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens uitgewerkt. Per-
soonsgegevens dienen voor uitdrukkelijk omschreven doeleinden te worden 
verkregen en mogen niet voor andere doelen worden gebruikt of langer dan 
noodzakelijk worden bewaard. Algemeen is voor de verwerking ervan de 
toestemming van de betrokkene vereist. Bepaalde categorieën gegevens 
mogen niet of slechts onder bijzondere voorwaarden worden verwerkt, zoals 
gegevens die de gezondheid betreffen of waaruit de etnische afkomst, de 
politieke opvattingen of de levensbeschouwelijke overtuiging van de be-
trokkene blijkt. Het derde hoofdstuk van de wet behandelt de rechten van de 
betrokkene ten aanzien van de verwerker van persoonsgegevens. Hij moet 
van de verwerker voldoende informatie krijgen over het doel van de gege-
vensverwerking en kan altijd kosteloos foute gegevens doen aanpassen. 
Hoofdstuk vier betreft de vertrouwelijkheid en beveiliging van de verwer-
king, en in hoofdstuk vijf wordt de eventuele verplichting tot voorafgaande 
aangifte door de verwerker bij de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer besproken. In hoofdstuk zes gaat het over de door-
gifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU en hoofdstuk zeven 
bepaalt de werking van de hierboven vermelde commissie. Een laatste in-
houdelijk hoofdstuk handelt over strafbepalingen.   
 
Een van de vroegste eGovernment initiatieven in België, nu internationaal 
erkend als een best practice, is te situeren in de sociale zekerheid. Zowel de 
extrabestuurlijke relaties als de intrabestuurlijke werking werden in het licht 
van de informatiemaatschappij herbekeken. Het eGovernment project in 
verband met de extrabestuurlijke relaties is er vooral op gericht de admini-

                                                 
11 B.S. 18 03 1993 
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stratieve verplichtingen  van de werkgevers te vereenvoudigen. Het bevat 
een drietal luiken. Het Dimona12-project maakt een elektronische aangifte 
van tewerkstelling mogelijk. Deze aangifte heeft tot doel het begin en het 
einde van een arbeidsrelatie onmiddellijk door te geven aan de overheidsin-
stellingen die deze gegevens nodig hebben. Het tweede eGovernment luik 
binnen de sociale zekerheid maakt het elektronisch doorgeven van de ver-
plichte driemaandelijkse rsz-aangifte mogelijk en het derde onderdeel houdt 
een vereenvoudiging en informatisering van de aangifte van een sociaal risi-
co in. Al deze overdrachten kunnen gebeuren via de portaalsite van de 
sociale zekerheid (www.sociale-zekerheid.be), met de mogelijkheid van ftp-
transfer voor grote hoeveelheden gegevens, of via de ‘vocale server’ met 
behulp van een telefoontoestel.    
 
Ook de intrabestuurlijke relaties tussen de verschillende onderdelen van de 
sociale zekerheid zijn grondig vernieuwd, waardoor we terug op het terrein 
van de privacywetgeving komen. Om tegemoet te komen aan de privacyei-
sen ten aanzien van de gevoelige persoonsgegevens waarover de sociale 
zekerheid beschikt, maar ook om via een betere informatie-doorstroming 
tussen de diensten een betere dienstverlening aan te bieden, werd de zoge-
naamde Kruispuntbank opgericht bij de Wet van 15 januari 1990 houdende 
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zeker-
heid.13 Het lijkt interessant om even dieper in te gaan op de werking ervan. 
Uit de hierboven besproken privacywetgeving komen twee principes naar 
voor in verband met de verwerking van persoonsgegevens, het proportiona-
liteitsprincipe en het finaliteitsprincipe, die er beiden op toezien dat de ver-
zamelde data niet langer dan nodig en niet in tegenspraak met het doel 
waarvoor ze zijn verzameld worden bewaard of verwerkt. Om deze princi-
pes en de privacywetgeving in het algemeen te eerbiedigen, maar om toch 
ook een vlottere uitwisseling van gegevens mogelijk te maken is in de Bel-
gische sociale zekerheid het model van de Kruispuntbank gecon-cipieerd. 
 
Het model is gebaseerd op een netwerk van organisaties die decentraal in-
formatie opslaan en worden gestuurd door een centrale unit die als knoop-
punt fungeert (Robben, 2001). Deze unit, waar alle dienstverlenende instan-
ties op zijn aangesloten, slaat zelf geen informatie op, maar organiseert het 
netwerk en sluist op aanvraag informatie naar de aangesloten organisaties 
door. Om in de mogelijkheid te voorzien om bij verschillende organisaties 
informatie betreffende één bepaalde persoon op te halen heeft het netwerk 
een unieke identificatiecode nodig die gemeenschappelijk is voor alle erop 
aangesloten organisaties.  
                                                 
12 Het acroniem Dimona staat voor Décleration Immédiate – Onmiddellijke aangifte. 
13 B.S. 22 02 1990 
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De organisatie van het netwerk vanuit de centrale unit gebeurt aan de hand 
van drie registers die samen het referentieregister vormen. Het persoonsre-
gister vermeldt voor elke persoon de openbare diensten waar persoonsge-
bonden dossiers worden bewaard en voor hoe lang. De beschikbaarheids-
kaart houdt per soort overheidsdienst bij wat voor soort gegevens er worden 
bijgehouden. De toegangsmachtingingskaart ten slotte vermeldt de soorten 
data die de verschillende openbare instellingen mogen opvragen. De beslis-
singen op dit niveau worden genomen door een onafhankelijk comité. Aan 
de hand van dit referentieregister kan worden opgevolgd of een instantie die 
gegevens aanvraagt die ook mag krijgen en of de juiste informatie op de 
juiste plaats terechtkomt. 
 
Voor het verzamelen van de data gelden de volgende spelregels. Elke orga-
nisatie dient via de centrale unit te gaan om informatie op te vragen of bij te 
werken. Het netwerk werkt volgens het principe van de authentieke bron, 
waardoor voor elke soort informatie een ‘verantwoordelijke’ wordt aange-
duid om die op te slaan en bij te werken. Die organisatie is dan de authen-
tieke bron en als een andere organisatie die informatie nodig heeft, wordt 
die via de centrale unit bij de authentieke bron opgehaald. Enkel als de ge-
vraagde informatie bij geen enkele op het netwerk aangesloten organisatie 
aanwezig is mag de verzoekende organisatie ze rechtstreeks bij de klant 
opvragen. Die info wordt dan weer aan de centrale unit doorgegeven en die 
wijst een verantwoordelijke voor de opslag aan. 
 
De voordelen van de decentrale opslag blijken duidelijk waar het de be-
scherming van persoonsgegevens betreft: de toegankelijkheid en het combi-
neren van verschillende soorten data worden bewust beperkt en een onaf-
hankelijk comité beslist welke soorten data kunnen worden gecom-bineerd. 
Het principe van de authentieke bron zoals het hier geschetst werd zal dan 
ook aan de basis liggen van de alomvattende integratie van back-office pro-
cessen zoals FEDICT die voor ogen heeft. Aangezien burgers dan in princi-
pe slechts éénmaal een zelfde soort informatie aan de overheid moeten 
doorgeven, kan FEDICT op die manier een belangrijke eGovern- 

2.3 VLAAMS RAAMWERK 
 
Strategisch Digitaal Forum en eGovernment project-team  
 
Het belangrijkste wettelijke initiatief van de Vlaamse regering op het vlak 
van eGovernment is het Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001  
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tot oprichting van het e-government project-team.14 Dit centrale project-
team zal een beleidsondersteunende functie hebben naar de Vlaamse rege-
ring en de door haar opgerichte eGovernment stuurgroep.15 Het verzorgt het 
secretariaat van die stuurgroep en het overleg met de zogenaamde cluster-
teams. Deze clusterteams vormen de thematische back-office en zijn telkens 
georganiseerd rond een thematische cluster waarvoor een geïntegreerd loket 
wordt opgericht. Het project-team biedt algemene ondersteuning aan de 
clusterteams met betrekking tot methodologie, coördinatie-initiatieven, on-
dersteuning en netwerkvorming. Het team heeft verder als taak algemene 
knelpunten te identificeren en daarvoor oplossingen uit te werken. Het moet 
tegelijk onderzoeken waar de nieuwe opportuniteiten voor de verdere uit-
bouw van geïntegreerde loketten liggen, met in het bijzonder aandacht voor 
de portaalsite www.vlaanderen.be, in het licht van de reorganisatie van de 
Vlaamse overheid. Het project-team beperkt zich in zijn activiteiten niet 
uitsluitend tot de Vlaamse overheid, maar initieert en ondersteunt ook het 
overleg met andere overheden en instanties, zoals met de technische werk-
groep die wordt samengesteld ter uitvoering van het reeds eerder besproken 
Samenwerkingsakkoord, met projecten als het Digitaal Actieplan Vlaande-
ren, de eVRT en de Vlaamse Infolijn. De projectleider van het team rappor-
teert rechtstreeks aan de stuurgroep en aan de Vlaamse regering over de 
voortgang van het project, waarvan na drie jaar een strategische evaluatie 
zal volgen. Op informaticatechnisch vlak wordt het project-team onder-
steund door de entiteit Sturing en Controle Informatica. 
 
Het Vlaamse eGovernment project-team staat onder leiding van Filip De 
Graeve en werkt momenteel onder andere aan de realisatie van een Vlaamse 
portaalsite met vier ‘invalswegen’, namelijk burgers, bedrijven, doelgroepen 
en overheid. Het burgerloket is inhoudelijk gestructureerd rond een vijftien-
tal  ‘levensmomenten’  zoals  studeren,  werk zoeken, verhuizen of kinderen 
 

                                                 
14 B.S. 19 06 2001 
15 De eGovernment stuurgroep heeft als taak de politieke aansturing van het eGovernment en van het 
centrale project-team. Het eGovernment project-team kan gezien worden als de opvolger van het 
project-team Tele-administratie, dat eerder al rond geïntegreerde loketten werk leverde. 
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Figuur 2.1 - Het webportaal van Vlaanderen en de geïntegreerde loketten. 
 
krijgen. Bij het bedrijvenloket spreekt men van ‘contactmomenten’ en met 
het doelgroepenloket tracht men op een tweede manier burgers in hun ver-
schillende rollen te vatten (jongeren, ouders, bejaarden, zelfstandigen). Uit-
eindelijk leiden de vier ‘gezichten’ van het portaal tot dezelfde onderlinge 
applicaties, wat de procesmatige aanpak van het project illustreert. De ap-
plicatie ‘kinderopvang’ bijvoorbeeld kan aangesproken worden vanuit de 
burger, vanuit een bedrijf dat kinderopvang wil organiseren of vanuit een 
bepaalde doelgroep. Voor elk van de vier invalswegen van het portaal wor-
den er drie loketten opgezet: een informatieloket, een transactieloket en een 
zogenaamde service desk of ‘eigen loket’. Vooral dit laatste is een vernieu-
wend element. In het ‘eigen loket’ zou de burger een overzicht krijgen van 
alle acties die hij bij de overheid heeft lopen, gaande van belastingen, aan-
gevraagde vergunningen of documenten tot subsidies of uitkeringen. Om dit 
zeer ambitieuze project tot stand te brengen zou de Vlaamse Infolijn zoals 
die nu bestaat, uitgebouwd moeten worden tot een echt kennissysteem waar 
klantendossiers aan de hand van unieke kenmerken worden beheerd. Zoals 
Figuur 2.1 op de volgende bladzijde duidelijk maakt, vormen de thema-
tische clusters een leidraad voor de back-office, maar worden ze niet als 
zodanig in de front-office aangeboden. De gebruiker van de portaalsite 
werkt met de ‘levens-’ of ‘contactmomenten’, al naargelang de rol die hij/zij 
vervult. 
 
Een tweetal maanden na de oprichting van het project-team publiceert het 
Belgisch Staatsblad het Ministerieel besluit van 27 juli 2001 tot oprichting 
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van het Strategisch Digitaal Forum.16 Het gaat hier om een beleidsadvise-
rend instrument van de Vlaamse regering met betrekking tot eFl@nders. 
Zijn opdracht wordt als volgt verwoord: 
 

“Het Strategisch Digitaal Forum houdt voeling met wat omtrent 
de informatiemaatschappij gebeurt in Vlaanderen, Europa en we-
reldwijd. Het Forum heeft een belangrijke signaalfunctie naar de 
overheid. Het Forum adviseert het beleid om te kunnen anticipe-
ren op de ontwikkelingen in de samenleving die geïnitieerd en 
gestimuleerd worden door de mogelijkheden van de informatie- 
en communicatietechnologie.” 

 
De minister-president zit het Forum voor en de Vlaamse regering duidt de 
leden aan. Die leden zijn “eminente vertegenwoordigers uit het ICT-
landschap die hetzij manifeste field experts, hetzij dragers van visionaire, 
strategische inzichten zijn”. Daarnaast maakt ook het ministerieel comité dat 
eFl@nders coördineert, deel uit van het Forum. Het Forum komt in principe 
vier maal per jaar samen, en zijn adviezen zijn steeds openbaar en worden 
bekendgemaakt via diverse kanalen. 
 
 
Overige Vlaamse initiatieven 
 
Op wetgevend vlak is het duidelijk dat de hierboven besproken Vlaamse 
initiatieven de belangrijkste zijn die zich expliciet op eGovernment richten. 
Het kader voor samenwerking met het federale niveau werd in dit artikel 
reeds geschetst bij de bespreking van het Samenwerkingsakkoord van 23 
maart 2001. Er bestaat tevens een Vlaamse tegenhanger van de Wet Betref-
fende de Openbaarheid van Bestuur17 die reeds werd besproken. De rechten 
van burgers in verband met de inzage in bestuursdocumenten worden op 
Vlaams niveau behandeld in het Decreet van 18 mei 1999 betreffende de 
openbaarheid van bestuur.18 Gezien de inhoud van dit decreet vergelijkbaar 
is met de overeenkomstige wet wordt er hier inhoudelijk niet verder op in-
gegaan. In het algemeen kan gesteld worden dat de wetgeving rond de 
openbaarheid van bestuur en meer in het bijzonder het gedeelte rond actieve 
openbaarheid nog veel mogelijkheden in zich draagt om het recht op toe-
gang tot informatie van burgers ook werkelijk (pro-) actiever in te vullen. 
Burgers moeten vandaag veelal nog op hun strepen staan om de informatie 
te krijgen waar ze recht op hebben. Een zekere mentaliteitsverandering die 
                                                 
16 B.S. 11 08 2001 
17 B.S. 30 06 1994 
18 B.S. 15 06 1999 
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de nogal protectionistische reflex van overheidsdiensten in verband met de 
eigen informatie kan doorbreken is misschien als eerste stap te verkiezen 
boven onmiddellijke juridische initiatieven rond informationele zelfbe-
schikking. 
 
De Vlaamse eGovernment-initiatieven kunnen ruimer gekaderd worden in 
het project ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ (BBB). Het gaat hier om een groot 
hervormingsplan van de Vlaamse overheid, met eenzelfde dynamiek als de 
Copernicushervormingen op federaal niveau, waarin ook de verwachtingen 
rond de elektronische overheid aan bod komen. Het einddoel van het BBB-
programma zoals het de burger wordt uitgelegd is “een slagkrachtig Vlaams 
overheidsapparaat dat dichter bij u staat, u sneller en efficiënter voorthelpt 
en u daartoe alle middelen aanreikt” (www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb). 
Daartoe keurde de Vlaamse regering op 8 maart 2002 het voorontwerp van 
decreet ‘Bestuurlijk Beleid’ goed.  
 
Het decreet omvat een herorganisatie van de Vlaamse overheids-
administratie die het takenpakket ervan in homogene beleidsdomeinen ver-
deelt en die een duidelijkere taakverdeling en eindverantwoordelijkheid 
voor het beleid beoogt. Er wordt op de site die het programma voorstelt (te 
vinden via een ‘knop’ op www.vlaanderen.be) expliciet verwezen naar het 
‘geïntegreerde loket’ en er wordt gesteld dat dit gemakkelijker kan worden 
gerealiseerd met de nieuwe indeling van de administratie: 
 

“De nieuwe structuur stelt paal en perk aan de onduidelijkheid 
door de dienstverlening te organiseren volgens uw vragen. Zo 
komen er aanspreekpunten voor bouwen en wonen, voor onder-
wijs, voor leefmilieu, voor mobiliteit enzovoort.” 

 

2.4 CONCLUSIE 
 
De bedoeling van dit hoofdstuk was om descriptief te werk te gaan en om 
een overzicht te bieden van het institutionele raamwerk dat op Vlaams en 
federaal niveau gecreëerd wordt om het eGovernment vorm te geven. Ter 
conclusie kan hier even verder ingegaan worden op hoe de opgerichte instel-
lingen in de praktijk functioneren. 
 
Op federaal vlak ligt de primaire verantwoordelijkheid voor dienstverlening 
en informatiebeheer bij het management van verscheidene verticale federale 
overheidsdiensten (FOD’s) die door de Copernicushervorming worden op-
gericht en niet bij de overkoepelende federale overheidsdienst ICT (FE-
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DICT). FEDICT is in feite nog steeds ‘in oprichting’ en zijn personeels-
sterkte verbleekt bij die van de FOD Financiën, bijvoorbeeld, waar er in de 
ICT-cel alleen al meer personeel aanwezig is. Fedict vervult dus een eerder 
coördinerende rol en beslissingen over eGovernment toepassingen in een 
bepaalde FOD worden genomen in een zogenaamde ‘virtuele matrix’, wat 
inhoudt dat men over elke beslissing een consensus moet vinden tussen FE-
DICT en de FOD in kwestie. Indien deze evenwichtsoefening niet slaagt, 
zijn er wel enkele ‘escalatiemechanismen’ om een en ander opnieuw in gang 
te zetten. 
 
Tijdens de ministerraad van 19 april 2002 werd de gunning voor de bouw en 
exploitatie van de federale portaalsite goedgekeurd. In een eerste fase zal 
een statisch portaal ontwikkeld worden dat de gebruiker tegen eind 2002 
toegang moet geven tot overheidsinformatie. Tijdens de tweede fase wordt 
het portaal uitgebreid tot een volledig transactioneel portaal dat tegen het 
voorjaar van 2003 operationeel moet zijn (www.copernicus.be). Afgezien 
van deze portaal werkt men bij FEDICT ook aan andere bouwstenen, zoals 
een PKI-omgeving.19 Deze zouden dan aan alle overheden ter beschikking 
worden gesteld. Het is die ander overheden echter niet altijd duidelijk hoe-
ver men nu precies staat en of dat zij zelf reeds applicaties kunnen ontwik-
kelen die bijvoorbeeld gebruik zouden maken van PKI. Tot slot dient nog 
vermeld te worden dat ook op het juridische vlak nog inspanningen nodig 
zijn om de reeds ontwikkelde applicaties de nodige rechtskracht te bezor-
gen. Zo is de procedure voor de publieke aanbesteding door FEDICT reeds 
volledig gedigitaliseerd. De wetgeving vereist echter nog papieren zegels 
waardoor een volledige afhandeling on-line voorlopig niet mogelijk is. 
 
Het Vlaamse eGovernment project-team gaat er prat op dat Vlaanderen een 
voortrekkersrol speelt bij de ontwikkeling van initiatieven in het raam van 
het samenwerkingsakkoord. Het akkoord zal loyaal worden uitgevoerd, 
maar de Vlaamse dynamiek en eigenheid zal niet worden verlaten. Terwijl 
FEDICT zich vooral met ICT-technische facetten inlaat, zal het Vlaamse 
team een eerder procesmatige en inhoudelijke aanpak voorstaan. Er hoeft bij 
de uitwerking van zulke inhoudelijke applicaties ook niet gewacht te wor-
den op het federale niveau voor het aanleveren van ‘bouwstenen’. Zo zal 
bijvoorbeeld de authentificatie bij het ‘eigen loket’ verlopen aan de hand 
van geïnstalleerde certificaten en codes, vergelijkbaar met de manier waarop 
nu aan eBanking wordt gedaan. Er wordt dus niet gewacht op het federale 
initiatief van de elektronische identiteitskaart om de authentificatie vast te 
stellen, hoewel op een latere inpassing ervan in de Vlaamse applicaties ge-
                                                 
19 PKI staat voor Public Key Infrastructure. Het doel van deze applicatie is om authentificatie op 
afstand mogelijk te maken, waardoor on-line transacties vergemakkelijkt worden. 
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anticipeerd wordt. Als het gaat om het stimuleren van het gebruik houden 
het federale en Vlaamse niveau er enigszins andere ideeën op na. In de 
Vlaamse visie moet daar expliciet aandacht naar uitgaan en dienen daarom 
incentives worden aangeboden, zoals het wegvallen van zegelverplichtingen 
bij een elektronische transactie. In de visie van FEDICT moet de kost voor 
gebruikers van elektronische en traditionele transacties daarentegen gelijk 
blijven. 
 
Zoals in dit hoofdstuk reeds werd aangehaald, ontwikkelt het eGovernment 
project-team ketens van ‘levensthema’s’ of ‘contactmomenten’. Deze ma-
nier van inhoudelijke structurering wordt door het team als optimaal aanzien 
en er wordt voorgesteld dat de andere overheidsniveaus er eveneens gebruik 
van maken. Hier stelt zich toch een probleem waar we in de volgende para-
graaf op terugkomen. Concluderend kan gesteld worden dat het eGovern-
ment project-team stilaan de nodige ‘zichtbaarheid’ aan het opbouwen is. Er 
is in ieder geval voldoende aandacht van de politieke top aanwezig: Vlaams 
minister-president Patrick Dewael heeft elke maandag een twee uur durend 
onderhoud met Filip De Graeve van het project-team. Er wordt dan ook 
aangedrongen op concrete realisaties die er best nog in deze legislatuur ko-
men. 
 
Voor de lokale besturen is een en ander wat minder duidelijk. Omdat zij als 
bestuur het dichtst bij de burger staan en daardoor terecht als ‘direct aan-
spreekpunt voor de burger’ gepercipieerd worden, is er voor hen in feite een 
hoofdrol weggelegd. De burger, zo weet men, ziet zijn gemeente als toe-
gangspoort tot ‘de overheid’. Toch voelen vele lokale besturen zich eerder 
figuranten die de set niet mogen betreden, als de regisseur en hoofdrolspe-
lers het verloop van het stuk bepalen. Bovendien is het niet duidelijk wie nu 
eigenlijk de regisseur is. De druk om te innoveren wordt echter vooral op 
het lokale niveau gevoeld en de verwarring wordt des te groter indien de 
communicatie met de hogere overheden niet optimaal verloopt. Aan de an-
dere kant staat de privé-sector klaar met talloze eGovernment pakketten om 
aan de gemeenten te slijten. Het voorspelbare gevolg hiervan is dat de mees-
te lokale besturen reeds op de kar gesprongen zijn en een website hebben 
laten ontwikkelen, waardoor er op inhoudelijk en structureel vlak geen 
enkele samenhang in de lokale portalen valt waar te nemen. Het voorstel 
van Vlaanderen om de gemeenten dezelfde life events te laten gebruiken om 
zo een zekere eenvormigheid te bereiken is dan ook niet evident gezien het 
prijskaartje van een volledige herconceptualisering van het reeds bestaande 
portaal. 
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Een probleem dat meer fundamenteel is dan de verschillende interfaces van 
de zogenaamde ‘digitale loketten’ die veel gemeenten ontwikkeld hebben 
zijn de gebruiksmogelijkheden ervan. Omdat de organisatiesetting en de 
procedures hiervoor niet aanwezig zijn, behoren transacties in de ware zin 
van het woord zelden tot de mogelijkheden. Bovendien is er organisato-
risch en cultuurmatig een omslag nodig naar een geïntegreerde, klantgerich-
te dienstverlening. Gemeenten moeten zich eerst professiona-liseren. 
Nu bestaat de kans dat wanneer de eGovernment oefening van de Vlaamse 
en federale overheid afgerond is, de gemeenten niet voldoende 
zijn klaargestoomd om er ten volle aan deel te nemen. Wellicht is deze 
transformatie bij de besturen die het dichtst bij de burger staan, de succes-
factor bij uitstek voor een geslaagd en performant eGovernment. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat het vooral voor de lokale overheden 
niet altijd duidelijk is waar precies de aansturing van het eGovernment te 
zoeken is. Zij zijn vragende partij voor de nodige informatie, maar weten 
niet steeds tot welke overheid zij zich moeten richten. Een verdere ontwik-
keling en afstemming van de federale en Vlaamse initiatieven, en een duide-
lijke informatieronde, moeten hier raad brengen. 
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Hoofdstuk 3 
 

eGOVERNMENT: DE TITANIC VAN DE 
EENENTWINTIGSTE EEUW? 

 
Sabine ROTTHIER 

 

3.1 INLEIDING 
 
In de huidige maatschappij is informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) niet meer weg te denken. Stap voor stap verovert ICT een plaats in het 
dagelijkse leven. Ook de overheid merkt deze verandering en wil de boot 
niet missen. Deze ontwikkeling waarbij de overheid gebruik maakt van tal 
van nieuwe technologieën, noemt men eGovernment. eGovernment kan 
men zowel inschakelen in het proces waarbij de burger optreedt als 
belastingbetaler en consument van openbare diensten (klant), als in het 
proces waarbij de burger de rol vervult van deelnemer in het democratisch 
proces (citoyen). Men kan deze indeling ook wel administratief versus 
politiek aanschouwen. Dit hoofdstuk legt voornamelijk de aandacht op het 
proces waarbij de burger als klant fungeert.  
 
Het beeld dat burgers als klanten hebben van de overheid is er vaak één van 
een log werkende, hiërarchisch gestructureerde administratie. Een overheid 
waarbij het lang duurt vooraleer problemen en vragen, waarmee men als 
burger of onderneming geconfronteerd wordt, worden opgelost. Die 
moeilijk te bereiken is op de uren dat het een werkende burger uitkomt, 
hem/haar laat wachten op bepaalde documenten en van het kastje naar de 
muur stuurt voor het vervullen van bepaalde procedures. Daarbovenop 
wordt men vlot van de lasten van de overheid op de hoogte gebracht, 
bijvoorbeeld het betalen van belastingen en moet men veel meer moeite 
doen om achter de voordelen te komen. 
 
Volgens de believers zal dit alles drastisch veranderen dankzij 
eGovernment. Men zal 24/7 kunnen aankloppen bij één punt (loket of 
website), meldt daar z’n probleem of vraag en alles komt in een mum van 
tijd in orde. Overheden werken vlot samen en wisselen onderling gegevens 
uit. Gedaan met het verspillen van tijd aan het invullen van gegevens waar 
men op een andere overheidsinstelling al lang over beschikt en het over en 
weer geloop tussen verschillende administraties. Daarbovenop worden 
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burgers en bedrijven automatisch op de hoogte gebracht wanneer zij zich in 
een situatie bevinden waarbij ze recht hebben op de een of andere 
tegemoetkoming vanwege de overheid. Dit zijn enkele aspecten van het 
optimistische beeld dat leeft omtrent eGovernment. De nadruk ligt op het 
gemak dat dit zal meebrengen voor de burgers en de tijdwinst die men zal 
genereren binnen de betrokken administraties. Ook de mobiliserende kracht 
die uitgaat van eGovernment wordt onderkend.  
 
Men benadrukt echter te vaak alleen de positieve kanten van de 
elektronische overheid en probeert de mogelijke struikelblokken van de 
baan te schuiven. De bijhorende problemen zijn nochtans niet te 
onderschatten en dienen zeker in rekening te worden gebracht bij het 
opstellen van een beleid inzake eGovernment.  
 
Dit hoofdstuk beoogt een inventarisatie te geven van de problemen en 
vraagstellingen die zich momenteel voordoen met betrekking tot de 
elektronische overheid. Aangezien eGovernment zich nog in een 
ontwikkelingsfase bevindt, zullen er naar alle waarschijnlijkheid nog nieuwe 
problemen opduiken in de toekomst. Men zal dus steeds alert moeten zijn 
voor mogelijke nieuwe spelbrekers. In de titel wordt bewust verwezen naar 
de Titanic, het schip dat in 1912 onderweg naar het ‘beloofde land’ zonk 
omdat het recht op een ijsberg vaarde. De reden waarom de Titanic op een 
ijsberg stootte, is simpelweg omdat men er niet naar uitkeek. Men had een 
grenzeloos vertrouwen in het schip, waardoor de aandacht naar obstakels 
aanzienlijk daalde. Dit hoofdstuk behandelt in eerste instantie ‘het beloofde 
land’ waartoe men met behulp van eGovernment (sneller) wil evolueren. 
Welke idealen in verband met dienstverlening streeft men na en hoopt men 
in een versneld tempo te behalen dankzij ICT? In een tweede deel staan we 
stil bij de ijsbergen die op kunnen duiken. Waardoor kan de ontwikkeling en 
implementatie van een elektronische overheid belemmerd en/of zelfs 
verhinderd worden? Deze ‘ijsbergen’ worden ingedeeld in twee soorten. 
Een eerste groep heeft als uitgangspunt de problemen tussen de overheid en 
haar klanten (i.e. burgers en bedrijven). Deze problemen vallen onder de 
term extrabestuurlijk. Daarnaast is er nog een tweede groep problemen, die 
betrekking heeft op de overheid zelf. Deze problemen kunnen zich zowel 
situeren binnen één overheid als tussen verschillende. Hier spreken we van 
respectievelijk intra- en interbestuurlijke problemen. 
 
 
 
 
    



 
 
 
 
 
 
 

eGovernment: de Titanic van de eenentwintigste eeuw? 

Sabine Rotthier 

 

37 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1 - Dimensies van dienstverlening volgens Leenes (2001) en  

Bekkers (2001). 
 
 
3.2 DE WEG NAAR EEN ELEKTRONISCHE OVERHEID 
 
In de literatuur over eGovernment vallen vaak de termen transactioneel, pro-
actief en geïntegreerd. Deze begrippen kenmerken de streefdoelen van de 
elektronische dienstverlening. Bekkers (2001) onderscheidt aan de hand van 
deze termen drie groeipaden om te komen tot een goede dienstverlening van 
de overheid. Niet alleen Bekkers, maar ook Leenes (2001) hanteert deze 
indeling. Zie Figuur 3.1. 
 
Het eerste groeipad geeft de verschillende afhandelingsniveaus weer. Deze 
verlopen van informatie- over interactie- naar transactiediensten. In een 
eerste fase is er enkel een aanbod van informatie, vandaar ook de naam 
informatiediensten. De burger kan op elektronische wijze perfect een 
antwoord vinden op wie, wat, waar en wanneer vragen, maar verder dan dat 
gaat het niet. Hij/zij kan enkel die informatie opvragen die de overheid heeft 
voorzien, maar geen nieuwe vragen stellen. In een volgende fase, de intake- 
of interactiefase, kan de burger wel contact opnemen met de overheid. 
Hij/zij kan specifieke vragen stellen en klachten en meldingen indienen. 
Interactie met de overheid is mogelijk. In de eindfase van dit groeipad kan 
de burger op elektronische wijze transacties regelen met de overheid. Het 
hele proces verloopt vanaf de informatieverstrekking tot de beslissing 
geheel elektronisch. 
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Figuur 3.2 - Het vierstappenmodel volgens Layne & Lee (2001). 
 
Het tweede pad gaat in op de verschillende wijzen van handelen. In een 
eerste fase, de reactieve, reageert de overheid op vragen van de burger. Het 
is de burger die een probleem of vraag moet signaleren en stellen aan de 
overheid. Bij een responsieve dienstverlening denkt de dienstverlener mee 
met de klant. Hij zal tevens de aandacht vestigen op andere producten en 
diensten die ook van belang zijn voor de klant. De dienstverlening wordt 
pro-actief als de overheid zelf het initiatief neemt om de burger te 
benaderen. Diensten worden, op grond van beschikbare informatie, aan 
burgers toegewezen. Het is bijvoorbeeld de overheid die de burger er op 
attent maakt dat hij/zij recht heeft op een bepaalde subsidie. Het nemen van 
initiatief wordt verlegd. 
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Het derde groeipad heeft betrekking op de organisatie van het aanbod van 
de diensten. In een eerste fase verloopt dit gefragmenteerd. Iedere dienst 
levert eigen producten. De burger moet verschillende loketten aflopen om 
een bepaald dossier in orde te krijgen. Op deze manier is de meeste 
dienstverlening momenteel georganiseerd. Een tweede stap op dit groeipad 
is het ontstaan van geconcentreerde dienstverlening. De verschillende 
diensten worden onder één dak gebracht op een fysieke of virtuele plek. De 
burger hoeft zich slechts naar één adres te wenden en kan daar alle 
dienstverlening vinden die hij/zij nodig heeft. De eindfase bestaat uit een 
geïntegreerde, op vraagpatronen gebaseerde dienstverlening, ook wel one-
stop-shopping genoemd. Alle dienstverlenende organisaties staan op dit 
niveau met elkaar in verbinding en wisselen vlot gegevens uit.  
 
De drie groeipaden lopen parallel met elkaar. Dankzij eGovernment kan de 
dienstverlening sneller het gewenste ideaal, dat zich rechtsboven in de 
kubus situeert, behalen. Naast deze kubus, bestaan er ook andere ideeën 
over de ontwikkeling van de (elektronische) dienstverlening.  Layne & Lee 
(2001) ontwierpen een vierstappenmodel (zie Figuur 3.2). In vergelijking 
met het juist besproken model zijn vele overeenkomsten te ontdekken, maar 
ook enkele nieuwe elementen. Vandaar de keuze om ook dit model kort toe 
te lichten in dit hoofdstuk. De vier fases verlopen in stijgende lijn van 
complexiteit en integratie van verschillende bestuurs-lagen en taken. Deze 
kunnen vergeleken worden met het eerste en derde groeipad van Bekkers 
(2001) en Leenes (2001). Er wordt in dit model geen aandacht besteed aan 
de evolutie naar een pro-actieve overheid. De eerste stap omvat de on-line 
aanwezigheid van de overheid. Overheidsinformatie wordt on-line 
verspreid. Burgers eisen dit grotendeels. Zij vinden veel informatie van 
privé-instellingen op het internet, en verwachten dezelfde dienstverlening 
van de overheid. De overheid haalt hier ook voordeel uit, aangezien er nu 
veel tijd verloren gaat aan het beantwoorden van basisvragen (wie, wat, 
waar), waarvan de antwoorden makkelijk op het net te verspreiden zijn.   
 
Het informatieaanbod verloopt in twee fases. In een eerste fase is de 
aangeboden informatie geordend volgens aangeboden instantie. In een latere 
ontwikkeling wordt de informatie gehergroepeerd volgens de gevraagde 
dienstverlening. Zo verzamelt men bijvoorbeeld alles wat met verhuizen te 
maken heeft. De burger komt centraal te staan in dit proces. De informatie 
wordt niet langer aanbod-, maar vraaggericht gestructureerd. Onder het 
informatieaanbod vallen ook van het internet af te halen formulieren. De 
burger dient ze nog wel zelf in te vullen en terug te bezorgen, maar is toch al 
één trip naar de bevoegde instantie gespaard gebleven. Het elektronisch 
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verrichten van transacties met de overheid is de tweede stap binnen het 
model. De overheid kan de burger on-line bedienen. Er komt een twee-
richtingscommunicatie tot stand. Vanaf dit stadium vervult eGovernment 
een revolutionaire rol. Het mogelijk maken van elektronische transacties zal 
de interactie en bijgevolg ook de relatie, tussen overheid en burger volledig 
veranderen. Het on-line contact tussen beide kan nu eender wanneer en waar 
tot stand komen, spaart hopen papierwerk uit en maakt een einde aan lange 
wachtrijen. 
 
Een volgende stap is de verticale integratie van de dienstverlening. Burgers 
zullen meer beginnen eisen dan de mogelijkheid tot elektronische 
transacties. Deze transacties zijn in de tweede fase namelijk nog steeds 
gefragmenteerd. In deze derde stap gaat men verder dan een loutere 
automatisering van diensten. Diensten met betrekking tot eenzelfde 
onderwerp, maar verspreid over verschillende bestuurslagen worden 
onderling gekoppeld. Lokale, regionale en federale overheidsinstanties 
worden verondersteld met elkaar in verbinding te staan of op z’n minst met 
elkaar te communiceren. Als een burger een transactie met een lokale 
overheid aangaat, geeft deze de informatie onmiddellijk door aan andere 
betrokken bestuursniveaus. Indien een burger een bepaalde formaliteit moet 
regelen op federaal niveau, kan hij/zij dit via een portaal dat zich bevindt op 
lokaal niveau, aangezien deze de informatie doorzendt naar de betrokken 
federale instantie(s). In een laatste fase worden ook de verschillende 
diensten op eenzelfde bestuursniveau aan elkaar gekoppeld: de horizontale 
integratie. Deze laatste fase vormt de kroon op het werk. Vanaf dan is het 
mogelijk eender welke dienstverlening, die zich op eender welk niveau 
bevindt elektronisch te regelen vanaf één punt. Dit systeem wordt aangeduid 
met de term one-stop-shopping. 
 

3.3 EXTRABESTUURLIJKE PROBLEMEN 
 
De digitale kloof  
 
De digitale kloof is één van de meest besproken problemen bij de 
implementatie van eGovernment. Deze term verwijst naar de kloof tussen 
diegene die gebruik kunnen maken van ICT en zij die dat niet kunnen. Een 
24/7 toegankelijke overheid is pas succesvol, als de meerderheid van de 
bevolking er mee kan werken. Momenteel heerst echter de vrees dat het 
gebruik enkel zal weggelegd zijn voor blanke, jonge, hoogopgeleide 
mannen. Hierdoor wordt de kloof tussen rijk en arm versterkt aangezien de 
materiële rijken ook de inforijken zullen zijn, en de armen eveneens 
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infoarm. Ook de reeds bestaande generatie-, ras- en sekseverschillen worden 
versterkt. 
 
De toegang tot elektronische media kan voor burgers op drie verschillende 
manieren belemmerd worden (ministerie van Economische Zaken, 2001). 
Een eerste groep van burgers heeft gewoon de middelen niet om 
elektronisch in contact te treden met de overheid. Zij kunnen het toestel dat 
vereist is om verbinding te maken niet aanschaffen. Vaak is het deze groep 
die het meest in contact treedt met de overheid en daardoor het meeste baat 
zou hebben aan een transparante overheid die hen de weg wijst naar alle 
zaken waar ze recht op hebben en waarmee ze in orde moeten zijn. Een 
tweede groep bestaat uit burgers die niet over de nodige ICT-vaardigheden 
beschikken. Deze computerongeletterden kunnen niet met de nieuwe 
technologie werken en/of hebben angst om het aan te leren. Dit probleem 
stelt zich voornamelijk bij de oudere generatie. Men spreekt hier over 
technologische aanpassingsproblemen (ministerie van Eco-nomische Zaken, 
2001: 6). Een derde groep is samengesteld uit mensen die bewust de trein 
naar een elektronische overheid missen vanwege culturele hinderpalen. Zij 
willen de stap niet zetten omdat ze er geen vertrouwen in hebben. Zij vinden 
de elektronische communicatiemiddelen niet veilig genoeg en prefereren het 
persoonlijke contact met ambtenaren. Het ontstaan van een elektronische 
overheid zal op vele vlakken ingrijpende veranderingen met zich mee 
brengen en dat schrikt hen af. Het is misschien niet ideaal zoals het nu 
allemaal verloopt, maar deze wijze prefereren ze boven het 
nieuwe/onbekende. De apparatuurkosten, technologische aanpassings- 
problemen en culturele hinderpalen, ook wel de financiële, kennis- en 
vertrouwensbreuk genoemd, beperken het aantal burgers dat kan deelnemen 
aan een elektronisch georganiseerde overheid. 
 
Toch is niet iedereen ervan overtuigd dat er zoiets bestaat als een digitale 
kloof, die de maatschappij verdeelt in information-haves en information-
have-nots. Frissen (2000) trekt deze tweedeling sterk in twijfel. Als eerste 
argument haalt zij aan dat de term ‘kloof’ een statisch karakter suggereert 
van vastgestelde verschillen in de samenleving. Dit statische is volgens haar 
echter niet het geval met betrekking tot de digitale kloof. Sommige groepen 
van de bevolking, bijvoorbeeld vrouwen en gepensioneerden, behoorden 
niet tot de voorhoedegroep, maar zijn nu wel volop met een inhaalbeweging 
bezig. In de geschiedenis is de integratie van een nieuwe technologie vaak 
volgens deze beweging verlopen. De eerste groep is jong, blank, van het 
mannelijk geslacht en hoog opgeleid. Pas na verloop van tijd worden ook de 
andere groepen bereikt. Op het einde blijven er maar weinigen achter. Dit 
verloop wordt door Rogers (1996) de S-curve voor de diffusie van 
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technologische innovaties genoemd. De curve eindigt met een bereik van 
een grote meerderheid van de gebruikers. Is dit niet het geval, dan kan men 
ook niet spreken van een succesvolle innovatie.  
 
Een tweede argument waar Frissen zich op beroept om het bestaan van de 
digitale kloof in twijfel te trekken zijn de onderzoeksresultaten waaruit 
blijkt dat iedereen in Nederland een zelfde bedrag besteedt aan ICT. Men 
kiest echter voor verschillende technologieën naargelang de bevolkings-
groep waartoe men behoort. Allochtonen hechten meer waarde aan een 
schotelantenne, hogere en middeninkomens besteden hun geld aan een pc en 
internetverbinding, lagere inkomens geven dan weer de voorkeur aan 
breedbandtelevisie en playstations. De groep die geen internetverbinding 
heeft, heeft vaak deze boot bewust gemist. Er is volgens hen gewoon niets te 
beleven op het internet. Men mag ook niet uit het oog verliezen dat het 
internet een actief medium is, terwijl men zich gerust een hele avond door 
de tv kan laten onderhouden, met maar één druk op de knop. De keuze van 
het soort technologie waarin men investeert, heeft voornamelijk te maken 
met het nut dat men ermee associeert. Op deze nutsfactor wordt verder in dit 
hoofdstuk dieper ingegaan. Frissen is ervan overtuigd dat de tweedeling die 
bestaat bij het opkomen van een nieuwe technologie een gegeven is, dat na 
verloop van tijd zichzelf oplost. Zij kent hierbij een belangrijke rol toe aan 
de markt. Winstgeoriënteerde bedrijven zullen steeds meer doen om mensen 
te overtuigen, en zo meer klanten te winnen. Frissen haalt ter illustratie de 
opkomst van de gsm aan. Dit toestel werd in het begin voornamelijk 
gebruikt door hoger opgeleide, blanke mannen. De markt slaagde er hier in 
zo goed als de ganse bevolkingsgroep te bereiken en ervan te overtuigen dat 
een gsm een nuttig toestel is, dat ze nodig hebben. Hetzelfde zal volgens 
Frissen ook gebeuren met de computer en internet. Zij ziet hier dan ook 
geen problemen in voor het welslagen van eGovernment, op voorwaarde dat 
eGovernment inhoudelijk iets aan te bieden heeft aan de burger. Hier 
handelt het volgende deel over. 
 
 
De voorwaarde tot het leveren en ervaren van een meerwaarde 
 
Vaak worden de eerder genoemde financiële, kennis- en vertrouwensbreuk 
aanzien als dé grote factoren die mee het succes van eGovernment bepalen. 
Punie (1996) legt een vierde factor bloot waardoor eGovernment wel eens 
het gewenste effect zou kunnen mislopen. De meerderheid van de burgers 
ervaart geen nood aan eGovernment. Burgers staan niet te springen om hun 
zaken op elektronische wijze met de overheid te regelen. Ze ondervinden er 
geen meerwaarde aan. 
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Punie onderzocht het gebruik van ICT, zoals phonebanking, betaal-televisie, 
teletekst en pc. Telkens kwam als belangrijkste reden waarom mensen geen 
gebruik maken van deze technologieën naar voren dat ze het niet nodig 
achten. Ze zien er het nut niet van in. Deze barrière is misschien wel 
moeilijker weg te werken dan de financiële breuk, aangezien dit niet met 
geld alleen is op te lossen. Men moet de burger overtuigen dat er wel een 
meerwaarde aan eGovernment verbonden is, namelijk dat het hem/haar veel 
tijd, energie en frustratie bespaart als hij/zij bepaalde zaken met de overheid 
op een elektronische wijze kan regelen. Ook Frissen (2000: 13) wijst op dit 
probleem. Zij zegt hieromtrent het volgende: 
 

“Gebruikers moeten het gevoel hebben dat een nieuw medium 
een bepaalde meerwaarde, een nut of functie heeft binnen hun 
dagelijkse leven. Een ervaren gebrek aan functionaliteit zien we 
bijvoorbeeld vaker bij ouderen die niet actief opgegroeid zijn met 
computers: zij kunnen het gevoel hebben dat voor hun doelen in 
het leven een computer en de bijbehorende vaardigheden niet 
(meer) nodig zijn.” 

 
Burgers moeten aangemoedigd worden om op elektronische wijze te 
communiceren met de overheid. Een belangrijke taak die hier bij de 
overheid berust is er voor te zorgen dat de eerste ervaring met de 
elektronische overheid dadelijk een positieve ervaring is, anders zal de 
burger erg snel afhaken. De burger kan alleen maar een meerwaarde 
ervaren, als er inderdaad meerwaarde geboden wordt. Dat dit met 
eGovernment het geval kan zijn, is overduidelijk, alleen moet men wel 
aandacht besteden aan de juiste aanpak. Omtrent deze juiste aanpak is er 
echter nog geen duidelijkheid. 
 
Momenteel ziet men websites en één-loket-achtigen van verschillende 
overheden als paddestoelen uit de grond rijzen. De vraag is echter of dit 
wel de beste manier is? Het is niet omdat een overheid digitaal aanwezig 
is, dat ze kwalitatief naar de burger toe een goede dienstverlening 
verzorgt. Dit wordt echter te vaak over het hoofd gezien. Vele initiatieven 
zijn gericht op de front-office, en veel minder op de ontwikkeling van de 
back-office. Er wordt meer en meer waarde gehecht aan het feit dat een 
gemeente een website heeft, dan dat er een goede en vlotte dienstverlening 
aan verschillende fysische loketten wordt afgeleverd. 
 
Het lijkt een interessante onderzoeksvraag om na te gaan in welke volgorde 
men best de overgang naar een eGovernment aanpakt. Hoe kan men aan de 
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burgers (de grootste) meerwaarde garanderen? Moet men in eerste instantie 
alles op alles zetten om iedereen elektronische en transparante toegang te 
verschaffen tot een dienstverlening die op het gebied van back-office nog 
niet volledig geïntegreerd is? Of is het prioritair de back-office volledig te 
herorganiseren en te integreren en zodra dit vlot draait de stap naar de 
burger te zetten, met een transparante, zowel verticaal als horizontaal 
geïntegreerde dienstverlening? In dit laatste geval moet de burger nog wel 
een paar jaar wachten, vooraleer hij/zij zelf op elektronische wijze kan 
communiceren met de overheid. Of bestaat er zoiets als een gulden 
middenweg die kan bewandeld worden, een parallelle ontwikkeling van 
front- en back-office? De juiste volgorde van ontwikkeling kan wel eens een 
bepalende factor zijn voor het welslagen van eGovernment. En dit 
voornamelijk vanuit het oogpunt dat men burgers maar zal winnen voor 
eGovernment indien hun eerste ervaring een positieve is: als de burger 
merkt dat hij/zij ‘eGov’ inderdaad tijd, energie en frustratie bespaart. Hier 
ligt dan ook de taak bij de overheid zowel aandacht te besteden aan de vorm 
als de inhoud van eGovernment.  
 
 
Het big brother effect of de vrees voor een alwetende overheid 
 
Een vaak gehoord probleem in de ontwikkeling naar een informatie-
maatschappij is de angst voor alwetende instanties. De angst dat men niet 
langer een anonieme burger kan zijn, van wie alleen geweten is wat men 
naar buiten toe laat zien. Zo kan bijvoorbeeld elke stap die men op het 
internet zet, achterhaald worden. Aan de hand van die informatie kunnen, 
voor de burger totaal onbekende, instanties gedetailleerde profielen 
opbouwen en zelfs verkopen. Men weet als burger niet langer welke 
persoonlijke informatie bij welke instanties geweten is en waarvoor ze 
gebruikt zal worden. 
 
De angst voor big brother toestanden is geen nieuw verschijnsel, maar 
wordt door de opkomst van eGovernment wel versterkt. Burgers ervaren 
het in het geval van eGovernment als meer bezwarend omdat hen geen 
keus gelaten wordt. Een burger kan vrij kiezen uit het aanbod van (on-line) 
winkels waarlangs hij/zij goederen en diensten aanschaft. Dit is niet het 
geval wat betreft de contacten met de overheid. De burger is verplicht in 
contact te treden met de overheid en is afhankelijk van de dienstverlening. 
Hij/zij is tevens verplicht de informatie door te geven waar de overheid om 
vraagt. Hoe meer informatie de overheid over een bepaalde burger heeft, 
hoe beter de dienstverlening op die bepaalde burger kan afgestemd 
worden, maar ook hoe minder privacy de burger rest. Everink (1983) 
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maakt het onderscheid tussen een open informatiesamenleving, en een 
digicratische staat met een totalitair karakter. In deze laatste staan de 
technische mogelijkheden primair en wordt de individuele vrijheid 
aangetast. 
 
De overheid kan op drie manieren gegevens verzamelen over haar burgers 
(Bekkers & Zouridis, 1998). Een eerste is het onderling uitwisselen van 
persoonsgegevens tussen de verschillende overheden. Organisaties hoeven 
niet langer de nodige informatie te verzamelen, maar kunnen ze on-line 
betrekken van andere overheidsorganisaties. Daarnaast bestaat de 
mogelijkheid om via data mining (i.e. het koppelen van reeds bestaande 
gegevensreeksen) nieuwe persoonsgegevens te genereren. Door bepaalde 
informatie met elkaar te combineren kan men profielen opstellen, die op hun 
beurt nieuwe informatie geven over iemand. Als laatste mogelijkheid heeft 
men nog het registreren van digitale voetsporen. Via een analyse van de 
stappen die de burger zet op het internet kan men bijkomende zoekpatronen 
en interessepaden ontsluieren. Een overheid die deze drie technieken 
combineert, kan een heel gedetailleerd beeld van haar burgers opstellen. Er 
blijft dan maar heel weinig over van de privacy van de burger. 
 
De vraag is wat de overheid met de verzamelde en gekoppelde gegevens 
van plan is te doen. Indien zij enkel eerbare bedoelingen heeft met deze 
gegevens, is er geen probleem. Gegevens worden dan inderdaad gebruikt 
voor het verlichten van administratieve procedures. Tevens wordt hij/zij op 
de hoogte gebracht van nuttige informatie die voor hem/haar van toepassing 
is of die interessant kan zijn. De verzamelde en gekoppelde gegevens 
kunnen tevens een meer controlerende functie dienen. Men kan aan de hand 
van deze gegevens bijvoorbeeld sneller fraude opsporen. Dit is een politiek 
correcte handeling, maar wordt als negatief ervaren bij de frauderende 
burger. Hier dringt zich een mentaliteitswijziging op. Het geloof en ver-
trouwen in een eerlijke overheid die alleen maar het beste wil voor haar 
burgers en niet op macht en controle uit is, is echter nog zoek. Dit alwetende 
vermogen van de overheid kan als een beknotting van de vrijheid worden 
ervaren. 
 
 
Het soft sister effect of de gevolgen van een ‘aldoende’ overheid 
 
Nauw verbonden met het big brother scenario is de angst voor een 
zogenaamd soft sister effect. Dit effect ontstaat als de overheid op een 
zodanige wijze is georganiseerd dat je als burger bijna geen enkel initiatief 
meer moet (kan?) nemen. De overheid vervult de rol van een pro-actieve 
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overheid (zie Figuur 3.1). Bij de bespreking van de groeipaden van Bekkers 
(2001) kwam als kenmerk van een pro-actieve overheid naar voor dat het 
initiatief verhuist van de burger naar de overheid. Het probleem dat hierbij 
kan rijzen is dat de overheid te veel initiatief zal nemen en (te) weinig 
bewegingsruimte voor de burger laat.  
 
De overheid kan deze pro-actieve taak op drie manieren invullen (Bressers, 
2001). In eerste instantie kan ze aan pro-actieve informatieverstrekking 
doen. De overheid weet aan de hand van gegevens die ze over een bepaalde 
burger verworven heeft welke informatie voor die burger relevant is en 
zendt het hem/haar toe. De burger wordt op die manier automatisch op de 
hoogte gebracht over zaken die hem/haar (kunnen) aanbelangen. Zo kan een 
student informatie toegestuurd krijgen over het bestaan van studiebeurzen. 
Een volgende stap is pro-actieve dienstverlening. De burger wordt door de 
overheid attent gemaakt op de diensten waarop hij/zij recht heeft. De 
overheid gaat dan bijvoorbeeld op basis van de aanwezige gegevens na of 
een student recht heeft op een studiebeurs. Indien dit het geval blijkt te zijn, 
meldt de overheid dit aan de student in kwestie. In een laatste fase is er 
sprake van automatische uitvoering van regelingen. Indien de reeds eerder 
vermelde student recht blijkt te hebben op een studiebeurs, wordt het bedrag 
onmiddellijk gestort. Het is in deze laatste fase dat de gevaren van een soft 
sister effect de kop opsteken.  
 
Volgende vragen rijzen bij de invulling van de term pro-actieve overheid als 
automatische dienstverlening (Bressers, 2001). Betreft het hier een 
klantvriendelijke of een paternalistische overheid? Deze vraag draait rond 
de kwestie of de overheid inderdaad haar burgers helpt of daarentegen te 
betuttelend optreedt. Misschien moet voor de burger toch enige zin voor 
initiatief behouden blijven. Al is het maar om de burger niet in zijn/haar 
vrijheid te beknotten. Een tweede vraag die de kop opsteekt is of men hier 
kan spreken van maximaal gemak of van gemakzucht? Wordt het de burger 
niet allemaal een beetje te makkelijk gemaakt, waardoor hij/zij na verloop 
van tijd verwacht dat alles voor hem/haar gedaan wordt? Als hij/zij dan eens 
iets zelf moet regelen of invullen, zal dit volgens hem/haar misschien een 
(onoverkomelijke) inspanning vergen, waardoor het risico bestaat dat hij/zij 
afhaakt.  
 
Men kan hier ook de vraag stellen of de burger niet het zicht op de 
organisatie van een administratie verliest, en daarmee misschien enige 
voeling met het beleid dat gevoerd wordt. Bij de aanvraag van een 
studiebeurs, weet de aanvrager nu dat deze dienst verstrekt wordt door de 
Vlaamse overheid, aangezien hij/zij zich tot deze instantie heeft moeten 
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wenden. Als het geld zomaar op de rekening gestort wordt, gaat de burger er 
veel sneller over en staat hij/zij minder stil van welke overheid de donatie 
komt. Dit kan op lange termijn tot gevolg hebben dat burgers er geen idee 
meer van hebben welke diensten op welk niveau worden verleend. Als men 
dit verder doortrekt kan dit eventueel inhouden dat men bij politieke 
verkiezingen niet juist weet welk beleid men steunt (men als positief heeft 
ervaren) en waar men niet zo tevreden over is. Dit probleem is niet 
uitsluitend een soft sister effect, maar is ook een gevolg van one-stop-
shopping. Op dit laatste wordt later in dit hoofdstuk teruggekomen. Alle 
voornoemde problemen kunnen enkel aan de orde komen als men evolueert 
naar de fase van de automatische uitvoering. Het is dan ook van belang bij 
het ontwikkelen van een eGovernment beleid de vraag te stellen hoe ver 
men wil gaan. Welke fase van de pro-actieve dienstverlening stelt men als 
doel?  
 
 
Het veiligheidsprobleem 
 
Het veiligheidsprobleem vormt één van de grootste barrières waarmee 
eGovernment te kampen heeft. Het is nochtans één van de sleutelfactoren 
voor de verdere ontwikkeling. Zolang men de veiligheid niet kan 
garanderen, zal de ontwikkeling van eGovernment in de informatieve fase 
blijven steken. Men kan niet tot transacties overgaan, zolang men niet zeker 
weet dat de persoon die de transactie aangaat, wel degelijk die persoon is 
wie hij/zij beweert te zijn. Ook de burger moet zeker zijn dat de transactie 
met de overheid verloopt, en enkel met de overheid. Dat er geen derden zijn 
die de transactie volgen van op afstand. De informatie die bij de overheid 
terechtkomt, moet volledig veilig worden opgeslagen.  
 
Het veiligheidsprobleem valt uiteen in twee deelproblemen. De eerste grote 
opdracht bestaat uit het creëren van een volledig veilig systeem. In tweede 
instantie moet men hier ook de burgers van overtuigen. De creatie van een 
veilig systeem speelt zich voornamelijk af op het informaticatechnische 
domein. Hier wordt in dit hoofdstuk niet verder op ingegaan. Het overtuigen 
van de burgers dat het systeem ook volledig veilig is, is een tweede stap die 
genomen moet worden. Je kan pas de stap naar transacties zetten, als de 
burger ervan overtuigd is dat er niets mis kan gaan. Onder de burgers leeft 
de gedachte dat elk computerprogramma dat ontworpen wordt, ook gekraakt 
kan (en zal) worden. Dit maakt dat zij zeer weigerachtig staan tegenover een 
overheid waarvan ze niet met zekerheid weten of persoonlijke gegevens 
daar veilig zijn. Er heerst angst voor de privacy, maar ook angst dat anderen 
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transacties met de overheid tot stand gaan brengen, die negatieve gevolgen 
hebben voor de burger in kwestie. 
 
Een ander aspect dat zijdelings met deze veiligheidsproblematiek heeft te 
maken, maar wel het vermelden waard is, is de forse stijging van het 
gebruik van paswoorden en codes. Men wordt als burger overladen met 
persoonlijke codes die garanderen dat hij/zij alleen toegang heeft tot 
bepaalde informatie en transactiebevoegdheid heeft. Dit maakt het er niet 
makkelijker op om alle codes te onthouden en nog te weten welke code 
waarvoor diende. Men kan ook niet het risico nemen om een zelfde 
paswoord te nemen voor verschillende zaken, want als men eenmaal achter 
dat ene paswoord is gekomen heeft men toegang tot het ganse (digitale) 
leven. Op technisch gebied zal men dan ook naar andere manieren op zoek 
moeten gaan om de veiligheid te garanderen. Trees (2002) wijst hier op 
twee soorten beveiligingen naast het klassieke paswoord: biometrische en 
biografische. Onder de eerste categorie vallen mogelijkheden zoals 
vingerafdrukken, stemherkenning en iriscopie. Dit zijn de meest accurate, 
maar ook duurste oplossingen. Bij biografische paswoorden vormt de 
levensloop van de burger de basis. De burger weet zelf zeer goed wat hij/zij 
allemaal al in zijn/haar leven heeft gedaan. Hier spelen dan feiten zoals 
studies, rijbewijs, werk, woonplaats enzovoort een rol. Dit is niet echt een 
handige manier en zeker niet zo sluitend als de biometrische, maar ze is 
(voorlopig) wel een pak goedkoper. 
 
 
3.4 INTRA- EN INTERBESTUURLIJKE PROBLEMEN  
 
Het veranderen van organisatiegrenzen 
 
Eén van de peilers waarop de ontwikkeling van een elektronische overheid 
rust is de horizontale en verticale integratie. Het delen van informatie is 
noodzakelijk voor het welslagen van eGovernment. Een vaak vernoemd 
gevolg van deze samenwerking is het vervagen van organisatiegrenzen. 
Bekkers (1997) vestigt er de aandacht op dat de verandering van 
organisatiegrenzen door informatisering op verschillende manieren kan 
plaatsvinden en het niet enkel gaat om vervaging. Hij onderscheidt twee 
dimensies waarop de verandering kan plaatsvinden: de richting en de aard.  
 
Organisatiegrenzen kunnen volgens Bekkers op drie manieren van richting 
veranderen. Zo kan er een elektronische kolonisatie van de omgeving 
ontstaan. Hierbij tracht een overheidsorganisatie via informatisering de 
toegang tot externe informatiebronnen die andere organisaties beheersen 
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veilig te stellen. Zij probeert de informatie-uitwisseling met groepen in haar 
omgeving te rationaliseren en te beheersen. Op die manier wordt de 
onzekerheid over de levering van informatie gereduceerd. De koloniserende 
organisatie kan sneller over de nodige gegevens beschikken en ze flexibeler 
gebruiken in het primaire proces. Ze tracht tevens de kwaliteit van de 
geleverde gegevens te verbeteren door het opleggen van standaarden. Op die 
manier worden fouten en verkeerde interpretaties vermeden. In het 
tegenovergestelde geval kan zich een digitale penetratie van de omgeving in 
de organisatie voordoen. Mensen van buiten de organisatie komen via 
elektronische post en links tussen pagina’s op het net binnen de organisatie. 
Door de stijgende interactie met de omgeving neemt ook de onzekerheid 
toe. Bekkers haalt het voorbeeld van het internet aan. Als men werknemers 
toegang geeft tot het internet, dan wil dit zeggen dat elk lid van de 
organisatie een sluiswachter wordt die met de omgeving communiceert. Hoe 
kan men dan nog langer zeker zijn dat de werknemer niet de ganse dag op 
het net surft, en hoe kan men achterhalen waarover gecommuniceerd wordt? 
Bijgevolg stijgt de onzekerheid en ook de roep naar meer controle. Een 
derde mogelijke verandering is de integratie van organisaties. Organisaties 
delen bepaalde gegevens met elkaar. Beide partijen staan op gelijke voet. Ze 
hechten er belang aan om transparanter te worden naar elkaar toe. De één-
loket functie is hierop gebaseerd.  
 
ICT heeft echter niet alleen invloed op de richting waarin organisatie-
grenzen kunnen veranderen, maar ook op de aard. Enerzijds kunnen de 
grenzen tussen verschillende organisaties vervagen door de invoering van 
ICT. Organisaties delen informatie met elkaar en worden op die manier veel 
transparanter voor elkaar. De afzonderlijke entiteiten raken meer en meer in 
elkaar verstrengeld. Dit proces kan uiteindelijk leiden tot een virtuele 
organisatie. Vervaging komt vooral voor bij de integratie van informatie-
huishoudingen. Anderzijds kan er een gecontroleerde transparantie ontstaan. 
Dit doet zich voor wanneer een organisatie langs de ene kant tracht 
tegemoet te komen aan de externe druk om de informatiehuishouding verder 
te openen, en aan de andere kant vreest de eigen autonomie te verliezen. 
Bijgevolg maakt de onderneming zichzelf slechts transparant voor de 
omgeving in een nauwkeurig omschreven kader. Enkel een beperkt aantal 
gegevens worden gedeeld. Tevens ontwikkelt men speciale regels waardoor 
enkel onder strikte voorwaarden, en soms zelfs na het volgen van een aantal 
procedures bepaalde informatie mag worden geraadpleegd. Een derde 
mogelijkheid bestaat erin dat organisaties hun grenzen fixeren. Men 
probeert ongewenste penetratie van de buitenwereld te voorkomen of tot een 
minimum te beperken. Om dit te bekomen worden er autorisatieprocedures 
ontwikkeld en verkrijgen slechts enkele personen het monopolie om met de 
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buitenwereld elektronisch te communiceren. De autonomie van de 
organisatie wordt niet in twijfel getrokken. 
 
Bekkers & Zouridis (1998) wijzen op de politiek-bestuurlijke implicaties die 
het bewegen en verschuiven van organisatiegrenzen met zich meebrengen. 
In een situatie waar verschillende overheidsorganisaties met elkaar in 
verbinding staan, een nauwe samenwerking tot stand brengen en gegevens 
uitwisselen, is de kans groot dat de organisatiegrenzen na verloop van tijd 
voornamelijk vervagen. Hierdoor worden de verantwoordelijkheden, taken 
en bevoegdheden steeds vager tussen de verschillende organisaties. Taken 
worden met elkaar verweven, waardoor het niet altijd duidelijk is wie 
verantwoordelijk is voor de implementatie van de taken en voor de 
informatie die voor de implementatie wordt gebruikt. Dit probleem 
manifesteert zich voornamelijk bij one-stop-shops. Met dit systeem wil men 
komen tot één aanspreekpunt voor de burger (de front-office), waarna het 
ganse dossier vervolgens door de back-office wordt gesluisd en, volledig in 
orde, via de front-office terug aan de burger wordt bezorgd. De burger dient 
niet langer enige notie te hebben van de organisatiestructuur en 
bevoegdheidsverdeling van de overheid. Dit one-stop-shopping systeem is 
afhankelijk van een totale integratie van de back-office. De back-office is 
echter geconstrueerd op basis van gescheiden politieke verantwoordelijk-
heden. Naar buiten toe moet de overheid als een geheel optreden, maar 
achter de schermen zal er steeds een verdeling van taken en bevoegdheden 
heersen. Hierbij zullen dan ook vragen rijzen over wie nu eigenlijk 
verantwoordelijk is voor wat en op welke wijze politieke en publieke 
controle kan worden uitgeoefend. Deze laatste problematiek is zeker niet 
nieuw maar komt door eGovernment wel extra in de kijker, aangezien ICT 
een perfect instrument is ter ondersteuning. De mogelijkheden tot gegevens-
uitwisseling, samenwerking en transparantieverbetering tussen verschillende 
overheidsentiteiten komen in een stroomversnelling door de opkomst en 
ontwikkeling van ICT.  
 
 
De gemeente als platform voor de uitbouw van de één-loket gedachte 
 
De gemeente wordt vaak beschouwd als de ideale basis voor het één-loket. 
Dit is een gevolg van het traditionele denken waarbij men zaken zo dicht 
mogelijk bij de burger wil regelen. Op die manier tracht men de kloof tussen 
overheid en burger te dichten. Zolang er rechtstreekse contacten nodig zijn 
tussen burger en administratie, blijkt het lokale niveau inderdaad het meest 
aangewezen om dit te regelen. Deze redenering gaat echter niet langer op 
wanneer zaken volledig elektronisch afgehandeld kunnen worden. Als de 
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enige afstand die tussen burger en overheid bestaat de afstand tussen de 
burger en het scherm is, speelt het niet langer een rol welk niveau als 
platform voor de one-stop-shop fungeert. Dit kan nog steeds de gemeente 
zijn, maar kan zich tevens op federaal niveau afspelen. Er is geen enkele 
reden waarom het beter zou zijn een dossier in eerste instantie in te dienen 
op gemeentelijk niveau, waarbij de gemeente het dossier doorgeeft naar 
bijvoorbeeld de Vlaamse overheid. Het kan even goed in omgekeerde 
richting verlopen. In de virtuele netwerksamenleving is er geen fysische 
afstand meer die een hinderpaal zou kunnen vormen tussen burger en 
bestuur. 
 
Leenes (2001) stelt dat de gemeente alles behalve ideaal is als startpunt voor 
de elektronische dienstverlening. De gemeentes vervullen steeds meer 
diensten ten gevolge van deconcentratie en decentralisering. Bij 
deconcentratie worden taken op een zo laag mogelijk niveau uitgevoerd, om 
ze zo dicht mogelijk bij de burger te brengen. Bij decentralisatie wordt aan 
gemeenten een bepaalde autonomie gegeven. Ze kunnen zelf de invulling en 
uitvoering van beleid verzorgen, waarvan de kaders op hoger niveau werden 
vastgelegd, zodat er een betere afstemming is op de lokale situatie. 
Deconcentratie en decentralisatie hebben echter een enorme fragmentering 
van de dienstverlening tot gevolg. Het is deze fragmentering die, volgens 
Leenes, de ontwikkeling van een elektronische dienstverlening belemmert. 
Vele identieke taken, voornamelijk het gevolg van deconcentratie, worden 
door verschillende gemeenten uitgevoerd, bijvoorbeeld het verdelen van 
identiteitskaarten en bepaalde vergunningen. Het zou alles behalve 
doelmatig zijn als elke gemeenteambtenaar vanuit hetzelfde 
bronnenmateriaal teksten begint te formuleren voor het virtuele loket. Met 
deze werkwijze wordt ook enorm veel tijd verloren. Vandaar de overtuiging 
van Leenes dat deconcentratie de ontwikkeling van elektronische dienst-
verlening op dit moment hindert. Hij beweert hieromtrent het volgende 
(2001: 15): 
 

“Deconcentratie was in het pre-netwerk tijdperk een voor de 
hand liggende oplossing om de fysieke afstand tussen burger en 
overheid binnen de perken te houden. In de netwerk-
maatschappij, waarbij dienstverlening in toenemende mate 
elektronisch zal zijn, is ruimte geen probleem. Deconcentratie is 
daarmee geen oplossing meer voor een probleem, maar is 
eigenlijk zelf een probleem. Het hindert de elektronische 
dienstverlening van dit moment. Het idee dat de uitvoering van 
overheidsbeleid op lokaal niveau moet plaatsvinden kan verlaten 
worden.” 
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Leenes komt later nog eens duidelijk op deze stelling terug, wanneer hij zegt 
dat (2001: 15): 
 

“...eerst het besef moet doordringen dat in een netwerk-
maatschappij dienstverlening niet per definitie bij gemeenten zelf 
hoeft plaats te vinden. De gelijkenissen in publieke dienst-
verlening tussen gemeenten kunnen wel eens groter zijn dan de 
verschillen.” 

 
De gemeente als platform voor de uitbouw van het één-loket wordt nog te 
veel als vanzelfsprekend beschouwd. Hier kan onderzoek misschien wel tot 
andere conclusies leiden, die een andere aanpak van het één-loket 
impliceren. 
 
 
De invloed van eGovernment op bestaande interbestuurlijke relaties 
 
Sinds de opkomst van informatisering wordt er gespeculeerd over de 
mogelijke invloed op de verhoudingen tussen bestuurslagen. Levert 
informatisering een bijdrage aan een wijziging van de wederzijdse 
afhankelijkheden tussen de bestuurslagen? In een cultuur, waar kennis als 
macht wordt aanzien, zouden machtsrelaties wel eens kunnen veranderen als 
de verdeling van kennis tussen personen en organisaties verandert. Dat dit 
laatste het geval is door informatisering is meer dan duidelijk. 
Informatisering reikt nieuwe middelen aan voor de verzameling, opslag, 
bewerking, raadpleging en overdracht van gegevens. 
 
In eerste instantie zag men deze invloed somber in. Men vreesde dat 
informatisering de greep van de hogere overheden op de lokale overheden 
enorm zou versterken. De beleidsvrijheid van zelfstandige bestuurseenheden 
zou in gevaar komen. Hogere hiërarchische besturen zouden meer gegevens 
vragen en de verzamelde gegevens gebruiken voor andere doeleinden dan 
waarvoor ze zijn opgevraagd, of zelfs doorleveren aan andere instanties. 
Door de controlemogelijkheden die informatisering met zich meebracht, had 
men schrik voor de lokale autonomie die in de loop der jaren verworven 
was. In de jaren tachtig veranderde dit beeld, en kreeg het een meer 
positieve invulling. Door de differentiatie van de technieken ontstond het 
geloof dat de nieuwe technologie evengoed kon bijdragen aan 
decentralisatie en spreiding van invloed in het openbaar bestuur.  
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Zeef (1994) heeft op dit vlak als één van de eersten onderzoek verricht naar 
de rol die informatisering speelt in de verhoudingen tussen centrale overheid 
en lagere bestuurseenheden zoals provincies en gemeenten. Hij heeft zich 
voor zijn onderzoek gericht op de veranderingen die informatisering met 
zich mee kan brengen op het gebied van het administratief toezicht. Buiten 
dit werk is onderzoek op dit gebied nog heel schaars. Men mag echter de 
implicaties niet onderschatten. Zeker niet in een periode waarin decentra-
lisatie en lokale autonomie hoog scoren. 
 
 
Problematiek van de administratieve cultuur 
 
De problematiek van de administratieve cultuur sluit aan bij de vorige. Het 
opstellen van gegevensbanken waarin informatie over burgers door 
verschillende overheidsorganisaties wordt verzameld zorgt niet alleen voor 
problemen in de relatie met de burger (big brother, veiligheid). Er rijzen 
hierdoor ook problemen tussen de verschillende overheidsorganisaties 
(Mayo, 2002). De problemen op dit gebied situeren zich op het vlak van de 
heersende cultuur. De huidige cultuur staat een vlotte uitwisseling van 
gegevens in de weg. Een organisatie wint aan macht wanneer ze over 
gegevens beschikt, waar een andere geen toegang toe heeft. Als alle 
gegevens daarentegen in een gezamenlijke databank terechtkomen, zodat 
iedere organisatie die er nood aan heeft, er kan over beschikken, verliest die 
ene organisatie een deel van haar macht; kennis delen is immers macht 
delen. En dit zorgt (misschien) voor een interne hertekening van de 
machtsrelaties, waardoor er weerstand ontstaat binnen de administratie 
tegen een elektronische overheid. De huidige cultuur is voornamelijk 
conservatief en staat niet open voor veranderingen. Vooral niet als deze een 
eventuele vermindering van macht impliceren. Het opstellen van 
gegevensdatabanken vereist eveneens een vertrouwensrelatie tussen de 
verschillende diensten. Organisaties moeten kunnen vertrouwen op de 
correctheid van de gegevens in de databank afkomstig van een andere 
overheidsorganisatie. Ze moeten er zeker van kunnen zijn dat ze er zich 
voor honderd procent op mogen baseren voor het nemen van beslissingen, 
zoals het goedkeuren van een vergunning of het toekennen van een subsidie.  
 

3.5 CONCLUSIE 
 
De term eGovernment is een beloftevol begrip. De veranderingen die het 
met zich mee kan brengen zijn immens. Zowel op administratief als op 
politiek vlak kan eGovernment een hefboom vormen naar de toekomst. Een 
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belangrijk streefdoel van de ontwikkeling van een elektronische overheid op 
administratief vlak is te komen tot een transactionele, pro-actieve en 
geïntegreerde dienstverlening. Bij de ontwikkeling moet men echter 
rekening houden met verschillende valkuilen, die het welslagen van 
eGovernment danig in de war kunnen sturen. Zo moet men op 
extrabestuurlijk niveau oog hebben voor het mogelijk ontstaan van een 
digitale kloof. Het zou jammer zijn als maar een klein deel van de 
burgerbevolking van de diensten van een elektronische overheid zou kunnen 
genieten. Het zou nog erger zijn als maar een klein deel van de bevolking 
van de elektronische dienstverlening wil genieten. De overheid staat hier dus 
voor de uitdaging een duidelijke meerwaarde te creëren. De manier waarop 
ze dit het best zou aanpakken is echter nog niet duidelijk  Daarnaast moet 
men aandacht schenken aan de angst voor big brother en soft sister effecten. 
In eerste instantie vreest men een alwetende overheid, in tweede een 
‘aldoende’. Ook veiligheidsaspecten zijn zeer belangrijk in het ganse 
eGovernment verhaal. De burger moet er zeker van kunnen zijn dat de 
informatie waarover de overheid beschikt, op een veilige manier bewaard 
wordt. Tevens moet de overheid de zekerheid hebben dat de burger de 
persoon is die hij/zij beweert te zijn.  
 
Naast deze extrabestuurlijke aandachtspunten, zijn er ook inter- en 
intrabestuurlijke te onderkennen. Op dit domein moet men vooral oog 
hebben voor de veranderende organisatiegrenzen en de implicaties die dit 
met zich mee kan brengen. De effecten die eGovernment kan hebben op de 
verhoudingen tussen verschillende bestuurslagen zijn alles behalve 
duidelijk. Omtrent dit onderwerp bestaat er tevens maar weinig 
wetenschappelijk onderzoek. Het is belangrijk om hieraan in de toekomst 
aandacht te besteden. Tevens wordt de algemeen aanvaarde opvatting 
waarin de gemeente als ideaal platform voor de één-loket functie wordt 
aanzien in vraag gesteld. In een virtuele netwerksamenleving speelt fysische 
afstand namelijk niet langer een rol. Als laatste werd de belemmerende 
houding van de heersende administratieve cultuur aangestipt, die voor de 
nodige implementatieproblemen kan zorgen, waarop het mogelijk succes 
van eGovernment zou kunnen stranden.  
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Hoofdstuk 4 
 

EEN WANDELING DOOR DIGITALE GEMEENTEN 
 

Steven UTSI & Jarl K. KAMPEN 

 

4.1 INLEIDING 
 
Sinds halfweg de jaren negentig trachten steeds meer Vlaamse steden en 
gemeenten informatie en diensten aan te bieden via het internet. De 
internettoepassing die daartoe meest frequent wordt gebruikt is het 
wereldwijde web (www). De stad Antwerpen speelde in 1995 een 
pioniersrol met de ‘Digitale Metropool Antwerpen’, slechts een jaar na de 
‘Digitale Stad Amsterdam’ (1994) bij onze noorderburen. Intussen is het 
2002 en hoog tijd voor een nieuwe stand van zaken. De doorbraak van 
digitale informatie- en communicatietechnologie (ICT) en van internet in 
het bijzonder stuwt ook lokale overheden op in de wereldwijde beweging 
van organisaties om zich een plaats te veroveren op het internet. De 
overheid doet haar best om een plek in te nemen tussen het bedrijfsleven en 
het middenveld, dat al langer uitgesproken aanwezig is op de digitale 
snelweg. 
 
De lijst van Vlaamse gemeenten die een eigen webstek hebben groeit nog 
voortdurend. Medio juni 2000 bedroeg het aantal gemeenten met een 
webstek waar informatie kon worden opgehaald 43% (Steyaert, 2001). Er is 
alle reden om aan te nemen dat dit cijfer ondertussen significant gestegen is. 
In dezelfde bron lezen we echter ook dat vorm en inhoud van de webstekken 
aanzienlijk kunnen verschillen. Veel webstekken ontberen bijvoorbeeld 
navigatie instrumenten zoals zoekfunctie, trefwoordenlijst of helpfunctie. 
Wetgeving inzake vorm en inhoud bestaat niet en wordt overgelaten aan de 
lokale overheden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de kwaliteit van de 
diverse webstekken. Idealiter worden vorm en inhoud bepaald door de 
doelgroepen van de webstek: studenten, bedrijven, inwoners, lokale en 
externe administraties, ouderen, jongeren, toeristen. Immers, inwoners van 
een gemeente zullen heel andere vragen stellen dan bijvoorbeeld bedrijven. 
 
In deze bijdrage willen we nader bekijken hoe een goede ingrediëntenlijst 
van knoppen en links van gemeentelijke webstekken er precies uitziet. Deze 
lijst toetsen we bovendien aan een aantal bestaande webstekken. Hiertoe 
maakten we een keuze uit landelijke, residentiële en stedelijke gemeenten 
van de vijf Vlaamse provincies. Aan deze groep werd het Brussels 



 
 
 
 
 
 
 

Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen 

Spoor eGovernment 58

Hoofdstedelijk Gewest toegevoegd, maar ook twee webstekken van Waalse 
steden (Charleroi en Aarlen) en twee Nederlandse steden (Rotterdam en 
Zwolle). Tot slot werden in de vergelijking ook twee Belgische 
voorhoedegemeenten opgenomen. Voor Vlaanderen is dat de gemeente 
Schoten, waar eVRT wordt getest. eVRT is een project van de openbare 
omroep VRT (zie 1.3). Digitale televisiesignalen worden via antennes 
uitgezonden en de ontvanger heeft via een televisietoestel en een set top box 
met harde schijf toegang tot allerhande dienstverlening, waaronder ook 
internet. De webstek van de gemeente Schoten is aangepast aan de vereisten 
van eVRT. De Waalse voorhoedegemeente is Seneffe, waar sinds 1997 een 
doorgedreven eGov beleid in het kader van het Europese project ‘eGap’ 
(onder de auspiciën van Directoraat-Generaal XIII, Telecommunicatie) de 
inwoners via kiosken en het internet voorziet van een digitaal loket. 
 
De ingrediëntenlijst werd opgesteld aan de hand van drie functionele 
aspecten van de webstek: (1) hyperlinkstructuur, (2) navigatie instrumenten 
en (3) administratieve transacties. In volgende paragrafen bespreken we 
achtereenvolgens de ingrediënten, worden de verschillende doelgroepen 
kort besproken en bepalen we de toegankelijkheid van drieëntwintig 
gemeentelijke webstekken. Tot slot geven we aanwijzingen en hints om tot 
een daadwerkelijk ‘webstekbeleid’ te komen. Deze analyse legt sterk de 
nadruk op de front-office: wat de burger op het scherm ziet en moet doen, 
als hij/zij van een webstek met digitaal loket gebruik maakt. De back-office 
verdient echter prioriteit als het gaat om visievorming over eGov: hoe willen 
we lokale overheidsdiensten herstructureren om vragen en behoeften van 
burgers ‘achter de schermen’ administratief af te handelen? 
 
 
4.2 FUNCTIONELE KENMERKEN VAN WEBSTEKKEN 
 
Wat maakt een webstek nu zo bijzonder? Via het www kan informatie 
worden verspreid, zoals tekst, afbeeldingen, film en geluid. Media die al 
heel wat langer dan vandaag dagelijks hun onovertroffen belang bewijzen in 
de communicatie tussen mensen. Het www maakt echter een interessante 
integratie van diverse media mogelijk. Deze integratie wordt meer dan de 
som van de samenstellende media door de hypertechnologie en door de 
interactie die wordt ingebouwd. De gebruiker van het internet en, bij uitstek, 
het www wordt verantwoordelijk voor zijn/haar keuzes: hij/zij moet 
zelfstandig beslissen welke hyperlinks worden gevolgd, moet vaardigheden 
verwerven om doeltreffend te kunnen navigeren en leert om pro-actief met 
producten en diensten die hem/haar op het web worden aangeboden om te 
gaan. 



 
 
 
 
 
 
 

Een wandeling door digitale gemeenten 

Steven Utsi & Jarl K. Kampen 59

 
Hyperlinkstructuur 
 
Informatie op een webstek wordt op een specifieke wijze ontsloten door de 
hyperlinkstructuur. Het is ook mogelijk om de gelaagdheid van de inhouden 
als criterium aan te houden: welke webbladzijden staan in een boven- of 
ondergeschikte verhouding tegenover elkaar? In dit onderzoek wordt 
gekozen voor een analyse van de hyperlinkstructuur. Ze vertegenwoordigt 
immers de gelaagdheid van de webbladzijden én is de concrete 
bewegwijzering waarmee de bezoeker van een gemeentelijke webstek in het 
aanbod grasduint. We kennen hyperlinks als ‘tekstankers’, aanklikbare 
woorden die doorverwijzen naar verwante informatie. Informatie kan ook 
ontsloten worden door aanklikbare tekeningen of zogenaamde ‘knoppen’, 
afbeeldingen die geanimeerd worden door achterliggende programmacode. 
Klassiek gebeurt de ontsluiting van inhoudelijke, specifieke informatie door 
betekenisvolle woorden - hyperlinks dus. 
 
 
Navigatie instrumenten 
 
Het gebruik van goedgekozen navigatie instrumenten werkt de 
hanteerbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van een webstek in de hand. 
Navigatie instrumenten zorgen ervoor dat inhoud toegankelijk en 
gebruiksvriendelijk kan worden aangeboden. Onder navigatie instrumenten 
vallen trefwoordenlijsten, zoekmachines, sitemaps, pendelbalken, menu’s, 
knoppen en hyperlinks die helpen doorheen de hiërarchie van bladzijden te 
laveren (‘omhoog’, ‘omlaag’). Tot slot maakt een hulpfunctie ook deel uit 
van de navigatie. Navigatie instrumenten trachten de inhoud van een 
webstek transparant te maken en pogen de hiërarchische structuur te 
doorbreken. Dit a-hiërarchische kenmerk van webnavigatie staat in een 
spanningsverhouding met het lineaire, weerbarstige karakter van 
bestuurlijke beschikkingen. Beschikkingen worden geformuleerd na een 
ganse reis doorheen allerlei diensten. Hierbij is de volgorde van de 
afhandeling van groot belang. Daartegenover staat het principe van de 
‘levenscyclus’: doelgroepen kunnen zich vereenzelvigen met een bepaalde 
levensperiode die op het scherm als hyperlink of knop beschikbaar is en 
waar de nodige transacties achter schuilgaan die horen bij gebeurtenissen uit 
de levensfase. Denken we maar aan een bouwaanvraag - een formulier dat 
hoort bij de fase ‘alleen wonen’. Eénmaal het document is ingevuld en 
digitaal verzonden, hoeft de burger zich niet meer om de aangifte te 
bekommeren, laat staan dat hij/zij van het kastje naar de muur wordt 
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gestuurd, zoals dat vroeger werd aangevoeld. Het levenscyclusprincipe 
omzeilt de overheidsstructuur en de bestuursinterne processen (Weiβ, 2001). 
 
Hyperlinks maken gerichte navigatie naar specifieke informatiesegmenten 
van een groter geheel mogelijk. Hyperlinks die inhoud ontsluiten 
ondersteunen uiteraard de navigatie. Maar zij maken het navigeren niet 
noodzakelijk gebruiksvriendelijker. Hyperlinks en gebruiksvriendelijke 
knoppen schikken we onder navigatie instrumenten. 
 
 
Administratieve transacties en eGov 
 
Administratieve transacties kunnen worden geïmplementeerd via digitale 
loketten of eLoketten. De burger kan via een digitaal overheidsloket de 
stand van dossiers nakijken op eenvoudig ingeven van een refertenummer, 
uittreksels opvragen en zelf allerhande aangiftes doen, bijvoorbeeld van 
geboorte of overlijden. Het studiebureau Deloitte Consulting and Deloitte & 
Touche (2000) definieert volwaardig eGov als geïntegreerde en pro-actieve 
dienstverlening. Volwaardig eGov is echter een eindfase waar verschillende 
andere stadia aan voorafgaan. Het onderscheid in verschillende groeifasen 
draagt bij tot de theorievorming rond eGov. In een eerste fase wordt op 
webstekken informatie aangeboden aan de burger. Vervolgens worden er 
portalen gecreëerd die een doorverwijsfunctie hebben en ook gegevens 
uitwisselen, zodat de burger de overheid als een coherent geheel tegemoet 
kan treden vanaf de portaalwebpagina. In een derde fase wordt interactiviteit 
en transactie burger-overheid voorzien. Dit betekent dat de overheid zich zal 
moeten aanpassen aan deze burgergerichte, vraaggestuurde context. In een 
vierde, voorlaatste fase worden front-office en back-office gehergroepeerd 
en op elkaar afgestemd. Dit noemen we clustering. De vijfde fase, tot slot, is 
die van de totale integratie en pro-activiteit door herstructurering van 
overheidsdiensten in overeenstemming met de geclusterde front-office en 
back-office en aangepaste opleiding voor de ambtenaren. 
 
Wanneer administratieve transacties kunnen verlopen via een gemeentelijke 
webstek, komt eGov binnen bereik. Voor volwaardig eGov is echter nog 
meer nodig dan een reeks interactieve mogelijkheden aan de hand van 
digitale documenten. eGov verhoogt de participatie van de lokale 
gemeenschap in beleidsvorming door on-line inspraak mogelijk te maken. 
Vooraleer dit mogelijk is, moet de verhouding tussen front-office en back-
office worden herbekeken. De wijzigende verhouding tussen front-office 
dienstverlening naar de burger toe en back-office uitwisseling van 
informatie tussen overheidsdiensten is een wezenlijk kenmerk van de 
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uitbouw van eGov (Sebroeck, 2001). Front-office betekent de vraag- en 
aanboddynamiek tussen overheid en burger. Dit gebeurt via een 
webinterface. Back-office betekent de administratieve afhandeling van 
vragen en behoeften van burgers door overheidsdiensten. In het geval van 
lokale overheden zijn dit de verschillende diensten. Het einddoel is één 
digitaal front-office burgerloket dat put uit een integratie van back-office 
diensten en processen (Deloitte Consulting and Deloitte & Touche, 2000). 
 
De integratie van de back-office vereist de stroomlijning van bestuurlijke 
processen. Deze stroomlijning is een flessenhals en wordt niet licht tot een 
bevredigend einde gevoerd; het vraagt veranderingsmanagement van 
bestuurlijke processen en beschikkingen. De invoering van ICT in het 
openbaar bestuur werkt arbeidsdeling in de hand. Dit hertekent bestuurlijke 
processen en beschikkingen en verandert beleid inhoudelijk (Zouridis, 
2000). Als dit niet resulteert in burgergerichte, behoorlijke beschikkingen en 
bestuursdaden is een hertekening van processen alvast niet wenselijk. 
Uiteraard moet een stads- of gemeentebestuur zich ook altijd aan de wet 
houden. eGov dient een afspiegeling te blijven van vigerende wetgeving. 
Uiteraard heeft de wetgever een grote verantwoordelijkheid wetgeving 
dusdanig te wijzigen of te creëren dat de lange mars naar volwaardig eGov 
niet wordt belemmerd. Een belangrijk succescriterium is de compatibiliteit 
van de inhoud op één gemeentelijke webstek met de informatie op een 
andere gemeentelijke webstek. Met andere woorden: de structuur van de 
webstekken speelt een belangrijke rol in het verzekeren van de uitwisseling 
van gegevens of inhoud op intergemeentelijk vlak.  
 
 
4.3  TYPOLOGIE VAN GEMEENTELIJKE WEBSTEKKEN 
 
Volwaardig eGov is vooralsnog een zeldzaamheid. Er is geen enkele 
Vlaamse stedelijke of gemeentelijke webstek die beantwoordt aan de 
ultieme stadia van eGov, waar alle lokale overheidsdiensten worden 
samengevoegd in één back-office die één loket of front-office ondersteunt en 
waar de burger beleidsvormende inspraak heeft. Daadwerkelijke integratie 
van back-office betekent dat de scheiding tussen registratie en beschikking 
wordt opgeheven (zie Bing, 1995); registratie van burgerkenmerken is 
ingebed in het beschikkingsproces. Een voorbeeld is het starten van een 
bedrijf in een KMO-zone. Men moet een bouwaanvraag en een 
milieuvergunning indienen; de aanvraag van deze documenten wordt on-
line afgezet tegen de geloofsbrieven van de ondernemer: een inschrijving in 
het handelsregister en een btw-nummer. Deze gegevens zijn opgeslagen in 
de Kruispuntdatabank Ondernemingen en zullen voor geautomatiseerde 
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afhandeling door de gemeente beschikbaar worden via een breedband-
netwerk. 
 
De functionele kenmerken van webstekken laten een typologie toe van 
webstekken. Een criterium om ze te onderscheiden is de rol van een eLoket 
in de interactie burger-overheid. Goubin, Plees & Daems (1999) 
onderscheiden zogenaamde (1) presence sites, (2) information sites en (3) 
full-function sites. Presence sites zijn nauwelijks de benaming ‘webstek’ 
waardig en ‘bezetten’ een URL met summiere informatie. Information sites 
formuleren een ruim en publieksgericht aanbod over de werking van een 
gemeente. Full-function sites, tot slot, voegen bovenop het communicatieve 
en informatieve aspect dienstverlening toe. Dit gebeurt door een digitaal 
loket. Een digitaal loket betekent geenszins volwaardig eGov. 
 
 
Doelgroepen 
 
Een gemeentelijke webstek bereikt verschillende doelgroepen. We 
onderscheiden interne partijen en externe partijen. Voor interne partijen zal 
de nadruk meer liggen op het beantwoorden van vragen, terwijl voor externe 
partijen de nadruk eerder zal liggen op het formuleren van een aanbod. 
Onder interne partijen vallen bewoners van de gemeente, lokale 
overheidsdiensten en bedrijven gevestigd op het grondgebied van de 
gemeente. Ook verenigingen horen hiertoe. Bewoners kunnen 
onderscheiden worden in jeugd, 25- tot 65-jarigen en senioren. Onder 
externe partijen vallen studenten, toeristen of andere bezoekers, toekomstige 
inwoners van de gemeente, andere overheden (lokale, regionale of federale) 
en bedrijven op zoek naar vestigingsmogelijkheden in de stad of de 
gemeente. 
 
Het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van eGov staan in het 
teken van de verschuiving van aanbodgerichte naar vraaggerichte overheid. 
Door de ‘totale oplossing’ die een lokale overheid via een gemeentelijke 
webstek aan  verschillende doelgroepen wil aanbieden ontstaan er nochtans 
spanningen met de vraaggerichte verschuiving. Een vraaggerichte overheid 
schept via eGovernment de mogelijkheid relevante vragen te stellen. 
Concreet betekent dit dat alleszins een minimaal aanbod moet worden 
gerealiseerd, bestaande uit exacte basisinformatie zodat de (1) de meest 
voorkomende vragen en/of behoeften kunnen worden gelenigd en (2) de 
burger oordeelkundig gebruik kan maken van een digitaal loket om 
elektronisch te transageren met de lokale overheid door middel van 
formulieren die on-line in te vullen zijn. De verschuiving van 
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aanbodgerichte overheid naar vraaggerichte overheid is nooit totaal: er blijft 
steeds aan aanbod over. De aard van dit aanbod is echter de vragen van de 
burger te sturen. Een burger die gericht navigeert doorheen naar die 
informatie of die invuldocumenten die zijn afgestemd op zijn/haar behoefte, 
maakt een bewustwordingsproces door: het verandert het denken, vergroot 
de mondigheid en optimaliseert het gedrag in overeenstemming met regels 
en afspraken uitgevaardigd door de overheid. 
 
 
4.3 EEN ANALYSE VAN GEMEENTELIJKE WEBSTEKKEN 
 
De selectie van gemeenten 
 
Zeventien webstekken van evenveel Vlaamse steden en gemeenten werden 
onderzocht op het inhoudelijke gehalte van verschillende niveaus in de 
structuur van de webstek. Presence sites werden voor de selectie niet 
weerhouden; enkel information sites en full-function sites werden 
geanalyseerd. 
 
Er werd gekozen voor de hoofdstad van Vlaanderen, Brussel, de vijf 
provinciehoofdsteden (Leuven, Antwerpen, Gent, Brugge en Hasselt); een 
middelgrote stad per provincie (Tienen, Lier, Geraardsbergen, Harelbeke en 
Genk), twee residentiële gemeenten (Brasschaat en Waasmunster), twee 
eerder landelijke gemeenten (Maldegem en Wellen) en twee 
woongemeenten in de nabijheid van een grote stad (Puurs en Ternat). Van 
elke gemeente werd de structuur van de gemeentelijke webstek ontleed en 
werd de hyperlinkstructuur in kaart gebracht. Er werd opgetekend op welk 
diepteniveau in de webstek hyperlinks aanwezig waren die uiteindelijk naar 
kritische informatie doorverwezen. 
 
Om Vlaanderen te situeren in een ruimere context werd een identieke 
oefening gedaan voor de Waalse steden Charleroi en Aarlen en de 
Nederlandse steden Rotterdam en Zwolle. Een voorhoedeproject in 
Vlaanderen, eVRT ‘bovenop’ de webstek van de gemeente Schoten, en 
Seneffe, een Europees eGov project in België, werden vergeleken ook in de 
vergelijking betrokken. In totaal werden drieëntwintig binnen- en 
buitenlandse gemeentelijke webstekken ontleed. De voorgestelde 
bevindingen weerspiegelen de stand van 1 januari 2002; geregeld worden 
webstekken immers aangepast aan de nieuwste internetsnufjes. 
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Stad of gemeente Lengte protocol Diepte informatiestructuur 
Brussel 2 4 
Leuven 8 5 
Antwerpen 7 5 
Gent 9 4 
Brugge 8 3 
Hasselt 8 6 
Tienen 5 3 
Lier 5 4 
Geraardsbergen 3 3 
Harelbeke 6 4 
Genk 5 3 
Brasschaat 6 2 
Waasmunster 1 3 
Maldegem 4 4 
Wellen 2 3 
Puurs 3 3 
Ternat 1 3 
Charleroi 6 2 
Aarlen 3 2 
Rotterdam 7 4 
Zwolle 6 3 
Schoten 4 2 
Seneffe 3   3 
 
Tabel 4.1 -  Protocollengte (bladzijden gestandaardiseerd tekstformaat) en 

diepte van de informatiestructuur (relevante hyperlinks na n-
aantal muisklikken). 

 
 
Analyse 
 
De structuur van de webstekken werd geïnventariseerd aan de hand van een 
gestandaardiseerde registratie. Per stad of gemeente levert dit één weergave 
op van de registratie van boven- en ondergeschikte hyperlinks, knoppen en 
keuzemenu’s. Zo’n weergave noemen we een protocol. Gemeentespecifieke 
informatie (bijvoorbeeld een persmededeling of een hyperlink naar de 
aankondiging van een rommelmarkt op de gemeentelijke webstek) werd niet 
opgenomen in de protocollen. De lengte van een protocol drukt de omvang 
van de gemeentelijke webstek uit: de hoeveelheid informatie van de stek 
over alle pagina’s. De diepte van de informatiestructuur wordt eveneens 
duidelijk vanuit het protocol. Boven-, onder- en nevenschikking van webpa-
gina’s worden in kaart gebracht door pagina’s die zich in de protocolstruc-
tuur op dezelfde dieptelaag bevinden op gelijke hoogte te rangschikken. 
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Omvang van de informatiestructuur 
 
De meest uitgebreide webstekken zijn deze van de steden Gent, Brugge, 
Hasselt, Leuven en Antwerpen. Zij bevatten meer informatie dan 
webstekken van vergelijkbare steden in Nederland. De webstek van Gent is 
het rijkst aan betekenisvolle lemma’s, die als hyperlinks geactiveerd, 
toegang geven tot een rijk spectrum van informatie en dienstverlening voor 
de burger. Antwerpen blijft tegenover de andere steden iets achter. Het 
verschil ligt in het digitale loket dat in de webstekken van Gent, Brugge en 
Hasselt sterk is uitgebouwd en in de opdeling van Antwerpen in districten. 
Deze bestuurlijke decentralisatie levert op districtsniveau minder 
consistentie op. Veel informatie is districtsspecifiek en kan bezwaarlijk 
worden opgenomen onder de overkoepelende webstek van de stad 
Antwerpen. De webstekken van de steden Gent, Brugge en Hasselt zijn full-
function sites door het sterk uitgebouwde digitale loket. 
 
De minst uitgebreide webstekken zijn die van de stad Brussel en van de 
gemeenten Waasmunster, Ternat en Wellen. De structurele opzet van de 
webstekken van Ternat en Wellen is summier. Niettemin zijn de vier 
webstekken voorbeelden van information sites en geen presence sites. Het is 
wellicht geen toeval dat gemeenten minder uitgebreide webstekken hebben 
dan grote steden, hoewel ook deze lagere overheden zouden moeten 
voorzien in een volledige dienstverlening en net als grote steden het 
medebewind moeten waarnemen. Bij Gent, Brugge, Hasselt, Leuven en 
Antwerpen gaat het telkens om provinciehoofdsteden, die een belangrijke 
bestuurlijke rol spelen. Deze rol overschrijdt de stadsgrenzen en 
beklemtoont de aanbodzijde van de dienstverlening; lokale overheden van 
buurgemeenten en andere overheden moeten het stellen met informatie voor 
particulieren en bedrijven op zoek naar specifieke informatie. De webstek 
van de stad Brussel, de grootste stad in België, federale hoofdstad én 
hoofdstad van Vlaanderen valt erg schraal uit. 
 
De omvang van de webstekken van de overige steden en gemeenten ligt 
netjes gespreid tussen die van de steden Gent, Antwerpen en Leuven en die 
van de gemeenten Waasmunster, Ternat en Wellen. Buiten het 
verwachtingspatroon valt de bijzonder uitgebreide webstek van de gemeente 
Brasschaat. Deze gemeentelijke webstek heeft ‘stedelijke’ aspiraties. 
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Diepte van de informatiestructuur 
 
De webstekken van de gemeenten Waasmunster, Puurs, Maldegem en van 
de steden Brussel, Brugge en Hasselt openen niet met een webbladzijde die 
dadelijk toegang geeft tot het ganse spectrum gemeentelijke informatie. De 
gemeenten openen met het wapenschild van de gemeente of met een 
‘welkom’ (bijvoorbeeld ‘Waasmunster.be’). De steden Hasselt en Brugge 
gebruiken de openingsbladzijde om de taalvoorkeur van de gebruiker te 
sturen. Hasselt en Brugge profileren zich immers duidelijk als toeristische 
trekpleisters. Brugge biedt daarenboven een onmiddellijke toegang tot het 
eLoket. Brussel en Brugge verrijken dit met afbeeldingen die doorlinken 
naar actuele, maar erg tijdelijke informatie (bijvoorbeeld brochures, 
evenementen). Zulke openingsbladzijden noemen we niveau ‘0’, daar zij 
niet informatief zijn en een diepte scheppen die niet inhoudelijk 
verantwoord is - zij hebben hoogstens ‘aanwezigheidsbevestigende’ waarde. 
 
Andere gemeenten en steden bieden dadelijk inhoud aan op de eerste 
bladzijde (niveau ‘1’); doorklikken naar diepere niveaus gebeurt dan 
steevast op basis van keuzes tussen hyperlinks naargelang de informatie 
waarheen men op zoek is. Een dieptestructuur van niveau ‘3’ betekent dat 
op een ondergeschikte webbladzijde waarvoor men reeds tweemaal heeft 
moeten klikken om ze te bereiken hyperlinks te vinden zijn die informatie 
ontsluiten op maximaal niveau ‘4’. Het diepste niveau dat kan bereikt 
worden in de webstek is in dit voorbeeld niveau ‘4’; dan volgen geen 
hyperlinks meer die de informatie intern verder uitdiepen. Hoogstens volgen 
nog verwijzingen naar externe stekken - van andere overheden bijvoorbeeld. 
 
Opmerkelijk is dat de stad Brussel haar diepteniveau volledig ontleent aan 
de sterke uitbouw van OCMW-informatie in ondergeschikte webbladzijden. 
Harelbeke legt op niveau ‘4’ nog een hyperlink naar een invulformulier 
(invullen van reactie bij meldingskaart); betekenisvolle hyperlinks gaan 
echter niet dieper dan niveau ‘3’. De maximale diepte waarop we 
betekenisvolle hyperlinks aantreffen is niveau ‘6’ (Hasselt). De webstek van 
de stad Hasselt werkt met hyperlinks in menumappen. Deze aanpak laat een 
boven- en onderschikking toe die dieper gaat dan in andere webstekken. De 
onderlinge verhouding tussen de hyperlinks wordt immers in één oogopslag 
duidelijk, zonder dat er met ‘omhoog’ knoppen of met de back toets moet 
worden gewerkt. Een menu met ‘hyperlinkmappen’ vinden we ook terug bij 
de stad Antwerpen. Opvallend, tot slot, is de sterke nevenschikking van 
hyperlinks op de webstek van de gemeente Brasschaat. Hoewel deze 
webstek erg uitgebreid is, stellen we slechts niveau ‘2’ vast voor de diepte 
van de informatiestructuur. 
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 dagelijks leven 

life events 

infrastructuur 

onderw
ijs 

beleid 

sociaal w
elzijn 

sociaal w
eefsel 

bijstand 

actueel 

kaart 

externe links 

Brussel - - 2 3 2 4 - 3 - - 2 

Antwerpen 3 - 3 3 3 3 2 3 1 1 3 

Gent 2 - 2 2 2 3 2 3 1 2 - 

Brugge - - 2 2 2 3 1 2 1 2 2 

Leuven 3 - 2 4 4 4 2 4 1 2 2 

Hasselt 2 - 3 2 3 4 2 2 1 2 2 

Tienen 3 - 3 3 2 3 2 2 2 2 2 

Lier I 1 3 1 2 3 2 3 I - 3 

Geraardsbergen 2 - 3 - 2 2 2 2 2 - 2 

Harelbeke 2 - 2 2 2 2 2 2 2 - 2 

Genk 2 - 3 2 2 (2) 3 (2) 2 - - 

Brasschaat 2 - 2 3 2 2 3 2 1 - - 

Waasmunster 3 - 2 - 3 4 2 2 1 - - 

Maldegem 2 - 3 2 3 2 4 4 1 2 3 

Wellen - - 5 - 4 5 3 3 2 1 3 

Puurs 2 - 2 2 2 2 2 2 - - - 

Ternat - - 3 3 2 3 - 2 - - - 

Charleroi 3 - 3 3 3 4 1 3 2 2 - 

Aarlen - - 2 3 2 3 - - - 2 2 

Rotterdam 3 - 3 2 4 4 4 5 I 3 2 

Zwolle 4 - 4 4 2 4 4 4 1 2 3 

Schoten - - 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

Seneffe 4 4 3 2 2 4 2 3 4 2 3 

 
Tabel 4.2 - Inhoudelijke aard van ontsloten informatie voor drieëntwintig 

lokale overheden (cijfers bedoelen de dieptelaag waarop de 
informatie zich bevindt, streepjes betekenen afwezigheid van de 
informatie, haakjes betekenen ‘in opbouw’ ). 

 
 
Welke informatie wordt ontsloten? 
 
De informatie die wordt aangeboden in gemeentelijke webstekken is 
velerlei. Wat het webaanbod van burgerrelevante inhoud betreft, dient 
informatie voldoende concreet te zijn: Goubin, Plees & Daems (1999) halen 
actualiteit, complementariteit en aantrekkelijkheid aan als belangrijke 
kenmerken. De burger moet zich kunnen informeren over de dagelijkse 
praktijk van het wonen in een stad of gemeente: wanneer het huisvuil wordt 
opgehaald en wat precies de openingsuren van de plaatselijke openbare 
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bibliotheek zijn wordt via een gemeentelijke webstek toegelicht. Aan de 
andere kant van het gebruik van het internet staat het raadplegen van een 
gemeentelijke webstek op zoek naar informatie over dringende 
hulpverlening: het telefoonnummer van de vrijwillige brandweercentrale in 
de stad bijvoorbeeld. In Tabel 4.2 noemen we dit ‘bijstand’. ‘Sociaal 
welzijn’ duidt op OCMW en soortgelijke voorzieningen: ‘sociaal weefsel’ 
staat voor adviesorganen, zoals een gemeentelijke raad voor cultuurbeleid, 
en voor het lokale verenigingsleven. ‘Infrastructuur’ zijn lokalen en 
terreinen die ter beschikking staan van de inwoners. ‘Beleid’ bedoelt de 
gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen. Life events, tot 
slot, is een methode om door middel van het afbakenen van fases in een 
mensenleven een overzichtelijk portaal te maken op een overheidswebstek 
waar verschillende doelgroepen zich dadelijk in herkennen. Voor 
jongvolwassenen zijn dit bijvoorbeeld hyperlinks ‘eigen wagen’, 
‘verhuizen’ en ‘huwelijk’. 
  
Uit de resultaten van het vergelijkend onderzoek blijkt dat alle gemeenten 
informatie aanbieden die we ook terugvinden in een gemeentelijke 
informatiegids. De inlichtingen bevinden zich telkens op een tweede (‘2’) 
tot maximaal vierde (‘4’) dieptelaag in de webstek. De oppervlaktelaag van 
de webstek (‘1’) is eerder voorbehouden voor informatie met hoge 
nieuwheidswaarde, de gemeentelijke actualiteit. De virtuele gemeentegids 
geeft een overzicht van de coördinaten en de bereikbaarheid van 
gemeentediensten. Als ook de werking van de diensten wordt toegelicht, 
spreken we van een dienstengids. Gegevens over nutsbedrijven, openbaar 
vervoer, dringende bijstand, een gemeentelijke activiteitenkalender en 
hyperlinks die doorverwijzen naar andere overheden (‘externe hyperlinks’) 
worden op webstekken van lokale overheden eveneens vermeld. Alle 
Vlaamse steden en gemeenten scoren hier behoorlijk. Een vergelijking met 
de situatie in Wallonië en Nederland levert op dat Aarlen beneden het 
gemiddelde aanbod scoort. 
 
Opvallend is dat de voor eGov noodwendige verschuiving van 
aanbodsgerichte naar vraaggerichte overheid niet blijkt uit aandacht voor de 
levenscyclus (life events) van de inwoners. Integendeel, enkel de stad Lier 
en de Waalse voorhoedegemeente Seneffe hebben hier aandacht voor. 
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hyperlinks 

knoppen 

m
enu's 

trefw
oorden 

zoekm
achines 

sitem
ap 

taalkeuze 

help 

Brussel 0 0 1 - - - 0 - 
Antwerpen 1 1 1 2 2 - 1 2 
Gent 2 1 1 - 1 1 1 - 
Brugge 0 0 1 2 - - 0 - 
Leuven 1 1 1 - 2 3 2 - 
Hasselt 0 0 1 - 1 - 1 2 

Tienen 1 1 1 2 - - 1 - 
Lier 1 1 1 2 1 2 1 - 
Geraardsbergen 1 1 1 - - - 1 - 
Harelbeke 1 1 1 2 2 2 1 - 
Genk 1 1 1 - 2 - - - 

Brasschaat 1 - 1 2 - 2 - - 
Waasmunster 1 0 1 - - - - - 
Maldegem 0 1 1 - (2) - - - 
Wellen 1 1 2 - - 2 - - 
Puurs - 0 1 - - - - - 
Ternat 1 - 1 - - - - - 

Charleroi 0 0 1 - - - 0 2 
Aarlen 1 - 1 - - - 2 - 

Rotterdam 1 1 1 2 2 - 1 - 
Zwolle 1 1 1 - 2 2 - (2) 

Schoten 1 1 1 - 2 - - 2 
Seneffe 1 1 1 - 2 - - - 

 
Tabel 4.3 - Navigatie instrumenten op de webstekken van drieëntwintig 

lokale overheden (cijfers bedoelen de dieptelaag waarop de 
informatie zich bevindt, ‘0’ is een informatieloze 
welkomstpagina, streepjes betekenen afwezigheid van de 
informatie, haakjes betekenen ‘in opbouw’ ). 

 
 
Welke navigatie instrumenten worden gebruikt? 
 
Het gebruik van menubalken met hyperlinks in één van de marges van het 
scherm is een wijdverbreide aanpak. Alle webstekken van steden en 
gemeenten gebruiken deze aanpak. De steden Antwerpen, Leuven, Hasselt, 
Lier en Rotterdam en de gemeente Waasmunster maken bovendien gebruik 
van een mappenstructuur in het navigatiemenu. Boven- en ondergeschikte 
hyperlinks worden zo voor de gebruiker snel duidelijk. Het gebruik van de 
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back toets in webbrowsers is een beproefde techniek om terug te keren naar 
een vorige webbladzijde. Webstekken met een complexe structuur reageren 
echter niet altijd even voorspelbaar op de commando’s ‘terug’ (back) en 
‘vooruit’ (forward). Om dit op te vangen, bijvoorbeeld in de webstek van de 
stad Leuven, wordt onderaan webbladzijden gebruik gemaakt van een 
‘omhoog’ hyperlink. Vast referentiepunt is ook de hyperlink homepage: als 
men verdwaalt, maakt één klik op de knop mogelijk om de webstek gans 
opnieuw te verkennen. 
 
Omvangrijke webstekken maken gebruik van een zoekmachine om de 
gebruiker toe te laten snel de nodige informatie op te diepen. Als er geen 
zoekmachine voorhanden is, dan wordt van een trefwoordenlijst gebruik 
gemaakt. Een zoekmachine veronderstelt dat er een database ‘onder’ de 
webbladzijden aanwezig is. Uiteraard is dat voor een trefwoordenlijst niet 
noodzakelijk. Antwerpen, Lier, Harelbeke en Rotterdam maken gebruik van 
een trefwoordenlijst én een zoekmachine. Gemeenten (Wellen bijvoorbeeld) 
evengoed als grote steden (Gent, Leuven) maken gebruik van sitemaps om 
de oriëntatie te ondersteunen tijdens het raadplegen van informatie. Waar 
men zich bevindt in de webstek wordt visueel aanschouwelijk gemaakt. Tot 
slot: een helpfunctie die de gefrustreerde bezoeker moet opvangen is 
klaarblijkelijk slechts aan metropolen besteed. De gemeente Schoten vormt 
hier de uitzondering op de regel. 
 
Grote steden en toeristische trekpleisters, zoals de stad Brugge, gebruiken 
een welkomstpagina om de taalkeuze te sturen. Brugge geeft op de manier 
zelfs toegang tot toeristische inlichtingen in het Japans. Brussel en Charleroi 
bieden op niveau ‘0’ eveneens een taalkeuze aan; uiteraard ligt taalkeuze 
dicht aan de oppervlakte van de webstek. 
 
Leerzaam ten slotte is dat alle navigatie instrumenten betrekkelijk aan de 
oppervlakte van de webstek worden aangeboden. Leuven biedt nog een 
sitemap aan op dieptelaag ‘3’. De webstekken van Ternat en Puurs zijn 
summier toegerust; de stad Antwerpen is het meest volledig uitgerust met 
navigatie instrumenten. 
 
 
Welke transacties zijn mogelijk? 
 
‘Transactie’ vormt volgens het Deloitte-rapport (2000) het stadium in de 
groei naar volwaardig eGov dat dadelijk voorafgaat aan de ultieme 
integratie van back- en front-office. De kern van transactie is het digitale 
loket. Via een portaal kan men kiezen uit behoeften en bekommernissen die 
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men als burger gelenigd wil zien. Het portaal kan ook bestaan uit 
levensfasen, de zogenaamde ‘levenscyclus’. Dit vergroot de identificatie 
van de gebruiker met het portaal, dat geconstrueerd is op mensenmaat: waar 
houd ik mij op dit moment van mijn leven allemaal mee bezig en hoe kan de 
overheid mij daarbij helpen? 
 
Klassieke instrumenten die de interactie burger-overheid vergroten en het 
platform voor transactie mee helpen uitbouwen zijn eMail (elektronische 
post, ‘ePost’), invulformulieren met vaste velden (‘melding’ of 
‘meldingskaart’), een gastenboek, een discussieforum en elektronisch 
babbelen via een chatkanaal. Langs de aanbodzijde vinden we een 
elektronische nieuwsbrief terug en voor ambtenaren die van de webstek 
gebruik maken een intranet. eFaciliteiten smukken het transactieplatform 
op. In dit laatste geval gaat het om aliassen voor elektronische post en gratis 
webruimte door de stad of gemeente aangeboden. 
 
Slechts één gemeente voorziet haar ambtenaren van een intranet; Wellen 
heeft ook een digitaal burgerloket in aanbouw. Zo’n loket wordt door de 
stad Brugge sterk naar waarde geschat: het loket ligt aan de oppervlakte van 
de stek (‘1’). Er kan worden doorgeklikt naar dit loket vanuit het ‘0’-niveau, 
dat in het geval van Brugge als voornaamste bedoeling heeft taalkeuze 
mogelijk te maken. 
 
Zwolle ‘begraaft’ eMail in de diepte van de webstek. Zo wordt een filter 
ingebouwd die misbruik van deze laagdrempelige technologie afremt. De 
filosofie lijkt te zijn: “Indien niet ernstig, gelieve u te onthouden.” Via de 
webstek van Rotterdam is communicatie via eMail met de administratie 
(C2G) zelfs onmogelijk. In Vlaanderen zijn meldingskaarten even 
gemeengoed als eMail. Nederlandse steden geven aan geformatteerde 
invulformulieren voorrang om de mening van bezoekers van de webstek te 
registreren. 
 
Slechts grote, Vlaamse steden bieden gratis eFaciliteiten aan. Waalse en 
Nederlandse steden onthouden zich hiervan. Wellicht ligt de motivatie 
anders: schieten de Waalse stekken technologisch wat te kort, dan hebben 
de Nederlandse stekken een gerichter beleid met wat op een gemeentelijke 
webstek hoort en wat niet. 
 
Tot slot worden elektronische nieuwsbrieven door gemeenten en steden van 
verschillende aard en grootteorde gebruikt als aanvulling op de informatie 
op de stek; nieuwsbrieven worden uiteraard gebruikt om de 
actualiteitswaarde van het elektronische aanbod te verhogen. 
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eM
ail 

M
elding 

gastenboek 

forum
 

eLoket 

eFaciliteiten 

nieuw
sbrief 

chat 

intranet 

Brussel 2 - - - - - - - - 

Antwerpen - 2 - 3 - 3 3 3 - 

Gent 1 - - - 2 - 2 - - 

Brugge 2 2 - - 1 - - - - 

Leuven 3 5 4 2 - 2 - 2 - 

Hasselt 1 2 3 - 3 2 - - - 

Tienen - 2 2 3 2 - - - - 

Lier 1 2 - - - - - - - 

Geraardsbergen 2 - - - - - - - - 

Harelbeke 1 2 - 2 - - 2 - - 

Genk 2 - - - - - - - - 

Brasschaat 1 2 - - 2 - - - - 

Waasmunster 1 - - - - - - - - 

Maldegem 1 2 - - - - - - - 

Wellen 2 3 - - (3) - 2 - 4 

Puurs 1 - - - - - - - - 

Ternat - 2 - - - - - - - 

Charleroi 0 3 - - - - - - - 

Aarlen 1 - - - - - - - - 

Rotterdam - 2 - - 2 - - - - 

Zwolle 3 2 - - - - - - - 

Schoten 1 - - - - - 2 - - 

Seneffe 1 - - 2 2 - - - - 

 
Tabel 4.4 - Transactiemogelijkheden op de webstekken van drieëntwintig 

lokale overheden (cijfers bedoelen de dieptelaag waarop de 
informatie zich bevindt, ‘0’ is een informatieloze welkomst-
pagina, streepjes betekenen afwezigheid van de informatie, 
haakjes betekenen ‘in opbouw’ ). 

 
 
Vlaanderen in de Nederlanden 
 
Zonder een gemeente te zijn die een voorhoedeproject in huis heeft, valt het 
Vlaamse Wellen te vergelijken met het Waalse Seneffe. Net als Wellen 
werkt Seneffe met een digitaal loket. Dit loket is toegankelijk via kiosken 
die in de gemeente zijn opgesteld en via pc’s in gemeenschapscentra. Deze 
aanpak tracht de digitale kloof te overbruggen en gemeenschapsvormend te 
werken aan de hand van eGov. In Seneffe bestaat al sinds 1997 een 
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volgehouden eGov inspanning in het kader van een project van de Europese 
Unie. Vlaanderen komt, zonder van Europese projectsubsidies voor eGov te 
genieten, goed door de vergelijking met Wallonië en Nederland. De twee 
onderzochte Waalse webstekken, Charleroi en Aarlen, zijn minder 
gestoffeerd dan hun Vlaamse tegenhangers. Vooral Aarlen heeft nog werk 
aan de winkel. De Nederlandse steden Rotterdam en Zwolle bezitten sterke 
webstekken. Het Rotterdamse voorbeeld wordt zelfs gelauwerd met de 
tweede plek in de toptien van de Consumentengids (2002, februari). Het 
hanteren van deze stekken leert dat Nederlandse lokale overheden in de 
eerste plaats streven naar overzicht en concrete informatie zonder al teveel 
toeters en bellen. Een zekere reserve in het hanteren van 
internetspitstechnologie getuigt ook van een professionele attitude. Dit is 
zeker het geval voor de Nederlandse webstekken. De Vlaamse webstekken 
willen graag ‘uitpakken’ met internettechnologie, zonder dat dit het 
gebruiksgemak van de webstek vergroot. Een voorbeeld is de webstek van 
de suikerstad Tienen, waar een meldingskaart, een gastenboek, een 
discussieforum en een digitaal loket werden uitgebouwd. De meerwaarde 
van het discussieforum is hoogst discutabel. Mensen bezoeken een 
overheidswebstek op zoek naar concrete informatie of om zich elektronisch 
te laten bedienen door een digitaal loket. Ze komen niet af op allerhande 
snufjes die de webstek opsieren. Een overheidswebstek moet in de eerste 
plaats gebruikt worden, zowel door uiteenlopende burgerdoelgroepen als 
door ambtenaren. De attractiviteit van de stek dient de functionaliteit echter 
te begeleiden en er zeker niet aan vooraf te gaan. Daarin heeft Vlaanderen 
nog te leren. Dat er wat dat betreft beterschap op komst is, blijkt uit de 
webstek van Schoten. Deze webstek werd aangepast aan de eVRT behoeften 
en bewust eenvoudig en praktisch gehouden. 
 
 
4.4 OP WEG NAAR VOLWAARDIG eGOVERNMENT 
 
Door meldingskaarten en ePost faciliteiten per lokale overheidsdienst slaagt 
men in drempelverlaging voor burgers om vragen te stellen over 
dienstverlening en om klachten te formuleren. Het concreet inwinnen van de 
voorkeur van inwoners voor implementatie van beleidsmaatregels, de 
zogenaamde ‘eDemocracy’, wordt nergens gerealiseerd. Het ontbreken van 
echt digitaal burgerschap wordt verborgen achter gratis ePost adressen en 
webruimte. ‘Voornaam.naam@hasselaar.be’ en bewoner worden van de 
‘Digitale Metropool Antwerpen’ zijn voorbeelden van het vergroten van 
burgerbinding bij het reilen en zeilen van de stad op het web - de 
betrokkenheid van de burger wordt er echter niet door verhoogd. Ook een 
discussieforum, zoals op de webstekken van de steden Antwerpen, Leuven, 
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Tienen en Harelbeke en de gemeente Seneffe, bieden geen soelaas. 
Stedelijke en gemeentelijke webstekken werken (nog) niet gericht 
participatieverhogend, er is nog geen ‘democratiserende’ impuls. Kanalen 
om diensten te bereiken zijn verspreid over een ganse gemeentelijke 
webstek. Dit illustreert niet louter dat met integratie van achterliggende 
back-office nog nergens een begin is gemaakt, maar ook dat het weinig zin 
heeft te denken dat participatie aan beleid via het internet, als back-office 
integratie niet wordt gerealiseerd. Waar een eLoket werd uitgebouwd, is het 
een verzameling van aflaadbare elektronische documenten of invulbladen en 
maakt het geen deel uit van een geïntegreerde dienstverlening. 
Geïntegreerde dienstverlening en participatieverhoging zullen de kern 
uitmaken van eGovernance: gedegen elektronisch besturen.  
 
Steyaert (2001) vraagt zich af of een structureel probleem betreft, wanneer 
nog niet de helft van de Vlaamse steden en gemeenten kunnen bogen op een 
eigen webstek. Dit is een probleem van aantallen. Meer fundamenteel 
kunnen wij het probleem van afwezigheid van Vlaamse visie op de inhoud 
en de structuur van gemeentelijke webstekken structureel duiden. Reeds 
eerder werd de afwezigheid van afgestemd beleid aangekaart (Steyaert, 
1999). Alle initiatief wordt aan de lokale overheid overgelaten; deze blijft 
volstrekt verantwoordelijkheid voor de inhoud en de opzet van de stek. Een 
mogelijke beweegreden voor deze opstelling is dat de lokale overheid 
externe inmenging of expertise vreest bij het opzetten van een gemeentelijke 
webstek. Deketelaere (2001) stelt dat het succes van een overheidswebstek 
nochtans staat of valt met intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Met 
andere overheden, op evenwaardig of ander niveau, dienen netwerken 
uitgebouwd. Het internet blijft immer een vertrouwenskwestie; men moet 
zich op elkaar durven verlaten en netwerken uitbouwen door inbedding en 
verankering in elkanders webstekken. 
 
Uniformisering van de aanbodzijde van gemeentelijke webstekken is 
noodzakelijk. De schier grenzeloze mogelijkheden van webstekcreatie 
werken anarchie en grote verschillen in webaanbod tussen lokale overheden 
in de hand. Onderlinge compatibiliteit van de inhoud en de structuur is 
noodzakelijk. Deze gelijkschakeling van de front-office kan de burger 
slechts dienen, als ze vertrekt vanuit een visie over de integratie van de 
back-office. De integratie van de back-office verdient prioriteit; de inhoud en 
de structuur van een gemeentelijke webstek dient zich te spiegelen aan de 
geïntegreerde benadering waarmee overheidsbeschikkingen unieke behoef-
ten en vragen van individuele burgers of burgergroepen lenigen. De huidige 
fauna en flora van de gemeentelijke webstekken pleit alvast niet voor visie 
bij lokale overheden in het ontstijgen van loutere aanwezigheidspolitiek op 



 
 
 
 
 
 
 

Een wandeling door digitale gemeenten 

Steven Utsi & Jarl K. Kampen 75

het internet. De Vlaamse overheid laat honderd bloemen bloeien - jammer 
van de geïnvesteerde fondsen en menstijd; op termijn dringt een 
gelijkschakeling van webportalen en webgebaseerde toepassingen zich 
vanuit een met vallen en opstaan eengemaakte back-office zich alsnog op. 
Initiatieven naar lokale overheden toe zouden op zijn minst de toekomstige 
inbedding van de webgebaseerde front-office in de back-office moeten 
aansturen. 
 
Voor minder begunstigde gebruikersgroepen (bijvoorbeeld mensen met een 
ernstige handicap, zoals blinden) bepalen ergonomische aspecten alvast de 
toegankelijkheid van ICT-applicaties. Voor blinden worden in Engeland 
bijvoorbeeld speech browsers geïmplementeerd. Maar zelfs voor ervaren 
gebruikers vormen de kleine lettertjes op het beeldscherm een probleem bij 
het snel vinden van informatie. Ook de structuur van portalen met 
uitklapbare hyperlinkmappen en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor 
navigatie, bijvoorbeeld zoekmachines, verschillen vaak tussen de 
onderzochte gemeenten. Voor het meten van de kwaliteit van webstekken is 
nog geen instrument ontwikkeld; webstekken worden nog niet ISO-
gecertificeerd. Ook in Nederland is men nog niet zover, maar daar is wel 
een onderscheiding voor de beste overheidswebstek: de Webwijzer Award. 
Deze prijs is in 1998 ingesteld door de minister voor Grote Steden- en 
Integratiebeleid, in het kader van het project Communicatie Overheid 
Burger. Aan de Award voor de beste website is een geldprijs verbonden van 
twintigduizend euro, te besteden aan verdere ontwikkeling van de website. 
Er zijn drie categorieën: (1) de beste startende overheidswebstek, (2) de 
meest innovatieve webstek en (3) de globaal beste webstek. 
 
Het ligt voor de hand om bepaalde eisen te stellen aan de interface en 
architectuur van webstekken, daar zij immers een representatieve functie 
van de overheid vervullen. Zeker wanneer de informatievoorziening, nu de 
belangrijkste zoniet enige functie van gemeentelijke webstekken, na 
invoering van de elektronische handtekening wordt uitgebreid met 
administratieve dienstverlening en transacties is transparantie en 
eenvormigheid een onlaakbare vereiste. Uiteraard moet daarbij een zekere 
lokale vrijheid en identiteit gewaarborgd blijven. 
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Doorklikken naar lokale overheden kan via volgende stekken: 
 

o Centrum voor Informatica voor de provincies Oost- en West-
Vlaanderen 
www.cevi.be 

 
o Centrum voor Informatica voor de provincies Antwerpen en Limburg 

www.cipal.be 
 

o de webstek van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten 
www.vvsg.be/actueel/doorklikken.htm 

 
o de webstek van de federale overheid 

www.fgov.be/links/1411.htm 
 

o de diverse webstekken van de Vlaamse provincies 
www.fgov.be/links/115.htm 



Hoofdstuk 5 

eGOVERNMENT IN ZIJN 
SOCIALE EN INSTITUTIONELE CONTEXT 

 
Davy JANSSEN 

 

5.1 BESTUUR IN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ 
 
Het Vlaamse eGovernment is geen geïsoleerd gegeven. Bij talrijke nationale 
overheden vinden we aan het eind van de vorige eeuw beleidsdocumenten 
die initiatieven voor een elektronische overheid introduceren en meer 
algemeen een visie op de informatiemaatschappij uiteenzetten. Men voelt de 
noodzaak om een gepast beleid te formuleren in een maatschappij die als 
gevolg van technologische vernieuwingen de overgang van een industriële 
naar een informatie-economie heeft ondergaan. Meer specifiek gaat het 
erom dat vernieuwingen in de informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) het mogelijk zouden maken om de eigen overheidsactiviteiten 
opnieuw ‘uit te vinden’. De aanzet hiertoe wordt vanaf de tweede helft van 
de jaren negentig gegeven door het Reinventing Government programma 
van de Clinton administratie in de VS (Lips, 2001). Hier vinden we reeds de 
twee steeds terugkerende krachtlijnen van talloze eGovernment initiatieven: 
het streven naar een meer efficiënte en toegankelijke dienstverlening, maar 
ook naar een verhoogde mogelijkheid tot inspraak van de burger in het 
democratische besluitvormingsproces. 
 
De technologische revolutie die aan de basis ligt van deze initiatieven, net 
als het veeleer abstracte concept van de informatiemaatschappij, wordt 
omringd door een sterke retoriek met zowel een utopische als een 
dystopische variant (Bellamy & Taylor, 1998). De believers zijn overtuigd 
van de kracht van de technologische vernieuwingen om een ingrijpende 
maatschappelijke verandering teweeg te brengen. De introductie van ICT in 
de overheid zou leiden tot een meer transparante organisatie met een grotere 
betrokkenheid van het overheidspersoneel. Dit zou een overheid tot gevolg 
hebben die beter kan inspelen op de verschillende noden van de burgers. De 
samenleving als geheel zou meer egalitair worden door een grotere 
toegankelijkheid tot informatie. De non-believers daarentegen leggen er de 
nadruk op dat ICT in se controlerende technologieën zijn. Ze geven de 
overheid opnieuw de mogelijkheid de samenleving van bovenaf te 
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controleren, blazen het aloude sturingsideaal nieuw leven in (Zuurmond, 
1994). Meer en meer overheidsdiensten en bedrijven verzamelen informatie 
over de burger en wisselen die informatie ook onderling uit, waardoor die 
burger doorzichtiger wordt en beter kan worden gecontroleerd. Bovendien 
zal de introductie van ICT in alle geledingen van de samenleving leiden tot 
een groeiende ongelijkheid tussen de informatiearmen en de 
informatierijken. Zowel deze pessimistische als de hierboven vermelde 
optimistische visie op de sociale gevolgen van de informatiemaatschappij 
vertrekken ten gronde van een technologisch determinisme. Beide 
interpretaties gaan uit van een lineaire technologische impact en geven 
weinig ruimte aan de mens in interactie met de techniek. Dat is dan ook 
precies hun zwakte, want empirisch onderzoek naar informatisering in de 
openbare besturen heeft uitgewezen dat er geen objectieve impact van ICT 
op overheidsorganisaties valt waar te nemen (Zuurmond, 1994). Het zijn de 
institutionele omgeving, de houding binnen de organisatie ten opzichte van 
technologische vernieuwing en de bestaande machtsverhoudingen die, 
interagerend met de geïntroduceerde technologie, de impact ervan bepalen. 
Die impact is dus het gevolg van menselijke keuzes, zelf weer ingebed in 
een bepaalde sociale context. Dit is een belangrijke conclusie die moet 
worden meegenomen in het denken over eGovernment1. Als we de 
opgeklopte retoriek verlaten, blijkt toch weer dat de ‘eRevolutie’ in een 
institutionele context moet worden bekeken en dat wat technisch haalbaar is 
vaak in de realiteit niet haalbaar blijkt. 
 
Om te achterhalen waarop de uiteenlopende interpretaties van de impact van 
ICT op de samenleving gebaseerd zijn, kijken we best naar de 
karakteristieken van de ‘I’ en ‘C’, en niet naar de technologie op zich 
(Bellamy & Taylor, 1998). Die technologie heeft wel gezorgd voor een 
verandering van de aard van informatie- en communicatiestromen, maar het 
is in die veranderende relaties dat de ambiguïteit van ICT moet worden 
gezocht. Een eerste eigenschap die aan ICT wordt toegedicht, is het feit dat 
het informating technologies zijn (Zuboff, 1998). Hiermee wordt bedoeld 
dat ICT niet enkel als productietechnologie mag worden gezien in de zin dat 
een bepaald bedrijfsproces versneld wordt. Wanneer ICT in een organisatie 
wordt geïntroduceerd is het mogelijk dat informatie wordt geproduceerd die 
een bijkomend inzicht verschaft in de activiteit waarin de 
‘geïnformatiseerde’ werker betrokken is.2 Computersystemen die 
                                                 
1 Een te exclusieve aandacht voor de technische aspecten van eGovernment projecten zal bij de 
implementatie ervan dan ook tot ontgoochelingen leiden, als de institutionele eigenschappen van 
organisaties niet als problematisch worden beschouwd. Vooral de BPR-filosofie (zie verder) lijdt aan 
dit soort institutionele blindheid. 
2 Zo kan ICT bijvoorbeeld worden ingezet bij een hulplijn. Als ‘productietechnologie’ staat het 
internet bijvoorbeeld de bedienden van een call center bij. Dit leidt tot een vlottere afhandeling van 
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operationele data opslaan en met elkaar verbinden, kunnen het werk op die 
manier verhelderen, maar het ambigue ervan is dat dezelfde informatie ook 
door het management kan worden gebruikt om de operationele werker beter 
te controleren. Het is precies een tweede eigenschap van ICT die dit 
mogelijk maakt, namelijk de communicatie- en netwerkmogelijkheden. De 
informatie die wordt gegenereerd kan de keuzevrijheid van de werknemer 
vergroten, maar het feit dat alles kan worden ‘genetwerkt’ brengt de 
mogelijkheid van controle door anderen met zich mee. ICT is dus een ten 
gronde ambigue technologie. Zowel control als empowerment zitten erin 
vervat, maar het is niet de technologie die eenduidig een bepaalde richting 
uitgaat. Vertaald naar de overheidscontext is het dus niet meteen duidelijk 
of het nu de overheid is die transparanter wordt voor de burger of net 
andersom (van Duivenboden, 2002). 
 
 
5.2 INTRA- EN INTERBESTUURLIJKE ASPECTEN 
 
Sinds de introductie van ICT in openbare besturen is, historisch gezien, een 
evolutie waar te nemen in de appreciatie van het nut van deze technologie. 
Om een analyse van deze evolutie mogelijk te maken, gebruiken we hier een 
typologie ontwikkeld in de jaren 1990 aan het Massachusetts Institute of 
Technology (Bellamy & Taylor, 1998). Ze behelst drie fasen: automation, 
informatization en transformation. De essentie van de eerste fase, die van de 
automatisering, ligt vervat in het gebruik van ICT in de overheid als een 
pure productietechnologie om bestaande organisatieprocessen te versnellen. 
Toen de eerste computers in overheidsdiensten werden geïntroduceerd begin 
jaren zestig van de vorige eeuw, was de managementlogica erachter er één 
van kostenbesparing. IT (want communicatie ertussen ontbrak veelal nog) 
werd selectief ingezet in operationele activiteiten die de verwerking van een 
groot aantal data vereiste. Eén van de gevolgen van dit soort 
‘eilandautomatisering’ was dan ook dat bureaucratische structuren werden 
in stand gehouden of zelfs versterkt. Ook de managementinformatie 
systemen (MIS) die in die tijd werden ontwikkeld waren puur op 
economische efficiëntie gericht. Omdat enkel in ICT werd geïnvesteerd als 
er directe kostenbesparingen te halen waren, hadden deze MIS meestal een 
versterkte controle van bovenaf tot gevolg. Een cru voorbeeld: het aantal 
aanslagen op het toetsenbord van een operationele werknemer wordt 
geregistreerd en aan het management doorgegeven. Deze informatie-

                                                                                                                            
de klanten wat een versnelling van het bedrijfsproces betekent. Als ‘informatietechnologie’ kan ICT 
echter ook informatie genereren over de meest gestelde vragen. Aan de hand van deze ‘nieuwe’ 
informatie kan de organisatie dan zijn dienstverlening verbeteren en eventueel haar bedrijfsprocessen 
hertekenen. 
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systemen werden meestal over de bestaande rapportagekanalen gelegd, 
zodat ook hier de bestaande structuren niet in vraag werden gesteld. 
 
In de loop van de jaren tachtig treedt geleidelijk een verandering op in het 
denken over overheidsmanagement en informatie. De nadruk ligt dan op  
informatiseringsmogelijkheden van ICT, op nieuwe informatie die met deze 
technologieën kan worden ‘bevrijd’ aan de hand van de verwerking van de 
overheidsinput. Informatie die als een soort bijproduct van operationele 
computersystemen wordt gegenereerd gaat voor nieuwe doeleinden worden 
gebruikt. Een voorbeeld hiervan in de Vlaamse context is de Vlaamse 
Infolijn, die een belangrijke plaats inneemt in de Vlaamse eGovernment 
initiatieven. Uit de data die via de telefoon en het internet worden 
gegenereerd tracht men bepaalde vraagpatronen te distilleren die op hun 
beurt als input fungeren in het strategische denken over eGovernment en 
tegelijk een eerste aanzet vormen voor een pro-actieve overheid. Deze 
informatiseringsfase vindt in het publiek management aansluiting bij het 
zogenaamde New Public Management (NPM). In navolging van Pollitt 
(1993) kan het NPM worden omschreven als een vernieuwingsbeweging 
waarbij overheden in de jaren 1990 de nadruk beginnen te leggen op 
kwaliteitsmanagement, op de burger als consument van overheidsdiensten, 
op concurrentie en het werken met contracten. Dit gebeurt samen -en vaak 
in tegenstelling- met de puur op efficiëntie gerichte managementagenda die 
we eerder al zijn tegengekomen. Het voornaamste verschil hiermee is dat 
het nu opnieuw expliciet gaat om een betere dienstverlening en niet enkel 
om kostenbesparende maatregelen. De informatiseringsfase is precies de 
logische uitkomst van deze afweging tussen een betere dienstverlening en 
een efficiëntere, goedkopere overheid. Om dit te bereiken, poogt men zoveel 
mogelijk waarde uit de overheidsinput te ‘persen’. De gevolgen voor de 
informatie- en communicatiebehoeften zijn dan ook te vinden in een 
verhoogde noodzaak tot interoperabiliteit van de informatiesystemen van de 
onderscheiden delen van het overheidsapparaat. 
 
In de jaren negentig maakt ook het Business Process Re-engineering (BPR) 
opgang in het managementdenken (Snellen et al, 1997). Het is een vrij 
fanatieke stroming die volledig gebruik maakt van de karakteristieken van 
de nieuwe ICT en die aan de grondslag ligt van de derde fase van het hier 
besproken analytische kader, de transformatiefase. De BPR-aanhangers zijn 
ervan overtuigd dat men om een organisatie te verbeteren best abstractie 
maakt van de bestaande bedrijfsprocessen en met een schone lei begint. Van 
daaruit kunnen dan meer efficiënte, met behulp van ICT mogelijk gemaakte 
bedrijfsprocessen opnieuw worden uitgewerkt. In feite ziet men de 
traditionele functionele en geografische opdeling als artefacten uit het 
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industriële tijdperk en wil men de organisatie op andere principes baseren 
die meer gericht zijn op een optimale output voor de klant. Het BPR-idee 
wordt in stand gehouden door een revolutionaire retoriek, maar blijft een 
vrij rationeel technologische benadering die weinig rekening houdt met 
institutionele factoren. De politics binnen een organisatie worden niet 
voldoende mee in rekening gebracht als potentiële weerstanden tegen 
verandering. Bovendien hebben veel van de scheidingen tussen 
overheidsorganisaties een constitutionele relevantie: ze zijn ingebouwd om 
rechten te vrijwaren of om de privacy te beschermen (Lenk & Traunmüller, 
1997). Toch vormt de kerngedachte van het BPR –het inzicht dat processen 
dienen te worden hertekend in het licht van te bereiken output– de leidraad 
bij heel wat strategisch denken over eGovernment, ook in België3. 
 
De drie fasen in de introductie van ICT in openbare besturen bieden elk een 
ander perspectief op bestaande overheidsstructuren, waarbij de 
automatiseringsfase de structuren volledig in stand houdt daar waar de 
transformatiefase ze volledig overboord gooit. Een voorbeeld kan het 
fundamentele verschil in aanpak verduidelijken. Een eGovernment strategie 
voor geboorteakten die gestoeld is op de automatiseringsgedachte zou 
kunnen inhouden dat je als burger een uittreksel kan afprinten wanneer dat 
nodig is voor een contact met een administratie. Je hoeft dan niet meer naar 
het gemeentehuis en kan mogelijks de via het internet verkregen akte 
dadelijk doorsturen naar de administratie die daarom vraagt. Het lijkt erop 
dat de burger is geholpen. De hier voorgestelde oplossing trekt echter op 
geen enkel moment de bestaande procedure in twijfel. Wie dat wel durft te 
doen komt al vlug tot het besef dat de burger op deze manier niet ten volle 
profiteert van de mogelijkheden van ICT. Een transformatie aanpak van 
deze problematiek zou er dan ook in bestaan dat de informatie-uitwisseling 
in de back-office op zo’n manier gereorganiseerd wordt dat de betrokken 
administraties onderling informatie betreffende de geboorteakte uitwisselen, 
waardoor de burger er helemaal niet meer aan te pas komt. 
 
De fasen volgen elkaar in de werkelijkheid natuurlijk niet op deze manier 
op, maar ze bieden wel een helder concept waarmee kan worden onderzocht 
wat er zich werkelijk afspeelt in een bepaalde overheidsorganisatie op een 
bepaald moment. Een interessante vraag is dan ook of de verhogingen in 
efficiëntie en effectiviteit die kunnen worden bereikt door een verhoogde 

                                                 
3 Bij de omschrijving van zijn opdracht stelt de federale overheidsdienst ICT (FEDICT) dat ICT 
slechts 20% van het eGovernment project uitmaakt. De overige 80% van het verhaal heeft te maken 
met BPR, dat als volgt wordt gedefinieerd: “proces-reengineering, aanpassen van procedures, regels, 
wetgeving, structuren” (www.fedict.be). De projectleider van het Vlaamse eGovernment project-team 
schat het aandeel van de ICT-component eveneens slechts op 10 tot 20%. 
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samenwerking bij het beheren en uitwisselen van informatie van aard zijn 
om de politieke wil tot stand te brengen om constitutionele en politieke 
bezwaren tegen veranderingen te overwinnen.  Naast de push factor die de 
ICT ontegensprekelijk zijn voor Reinventing Government programma’s zijn 
er ook andere redenen, veeleer pull factoren, voor de talrijke 
moderniseringsinitiatieven. Het betreft hier de gevoelde druk vanuit de 
burger in zijn/haar rol als belastingbetaler en consument van openbare 
diensten, het idee dat overheden opnieuw over een breder draagvlak zullen 
kunnen beschikken als aan deze druk wordt tegemoet gekomen. Dit brengt 
ons naadloos op het gebied van de extrabestuurlijke relaties, dat we in de 
volgende paragraaf bespreken.  
 
 
5.3 EXTRABESTUURLIJKE ASPECTEN 
 
De burger als belastingbetaler en consument van openbare diensten 
 
Vanaf de late jaren 1980 maakt de zogenaamde consumerist agenda opgang 
in het denken over openbaar bestuur (Bellamy & Taylor, 1998). Overheden 
moeten zich niet langer bezighouden met naar binnen gerichte strategieën 
om efficiëntie en effectiviteit te bereiken, maar moeten kijken naar de plaats 
die zij innemen in de keten van activiteiten waar ze een deel van uitmaken. 
Op die wijze moeten ze trachten de relaties met hun klanten te verbeteren. 
Deze managementideeën werden politiek aangewend om de nefaste effecten 
van eerdere, enkel op kostenverlaging gebaseerde ingrepen te verminderen. 
De burger als consument komt nu centraal te staan en de overheid tracht 
deze legitimiteit te verbreden door hem/haar een goede kwaliteit van 
dienstverlening aan te bieden. Typische instrumenten hiervoor zijn 
bijvoorbeeld citizen’s charters en performantie-indicatoren. Ook via 
elektronische publieke informatiesystemen (EPIS) en één-loket functies, 
vaak decentraal uitgebouwd op lokaal niveau, tracht men de burger van 
dienst te zijn. 
 
Deze consumentgerichte strategie wordt vaak geïmplementeerd met de 
BPR-filosofie van organisatieverandering in het achterhoofd. Een eerste 
resultaat hiervan is een klantgerichte aanpak van de ‘productie’ van 
openbare diensten: de functionele opsplitsing van de organisatie wordt 
verlaten ten voordele van meer holistische dienstverlening, gebaseerd op 
een grotere horizontale integratie van de diverse overheidsdiensten. Dit kan 
uiteenlopende vormen aannemen. Het enige loket is er één van: de bediende 
aan het loket -of de web interface- is als aanspreekpunt een buffer tussen de 
vragen van de klant en de complexiteit van de overheid. Er kan ook met 
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klantendossiers worden gewerkt die de functionele opsplitsing van de 
dienstverlening overstijgen en waarmee de klant globaal kan worden 
benaderd. Zowel het enige loket als het klantendossier laten toe dat 
complexiteit van de overheid blijft bestaan, maar de loketbediende is dan 
wel afhankelijk van vele bronnen in de back-office die elk accurate 
informatie moeten doorgeven. De bedenking kan dan ook worden gemaakt 
of het niet efficiënter is om de complexiteit van de overheidsbureaucratie te 
verminderen in plaats van ermee trachten om te gaan. Dat is ook waar de 
BPR-filosofie voor pleit. De functionele opsplitsing van de bureaucratie zou 
dan ook kunnen worden vervangen door een opsplitsing in bijvoorbeeld 
klantengroepen, een doelgroepbenadering dus. 
 
Een tweede resultaat van de omvorming van openbare diensten ten behoeve 
van de consumerist agenda is te vinden in een verticale integratie van de 
productie- en consumptierollen van dienstverlening, met een neologisme 
‘prosumptie’ genoemd. De essentie ervan is dat de leveranciers van 
informatie waarmee openbare dienstverlening wordt geproduceerd ook de 
eindgebruikers ervan zijn. Voor het product ‘uitkering’ bijvoorbeeld, heeft 
de producent (overheid) informatie nodig van de leverancier (burger) die 
straks het product ook zal consumeren. Een burgergerichte aanpak bestaat er 
dus ook in die burger niet te vaak lastig te vallen met talloze verschillende 
formulieren waarop hij/zij elke keer ongeveer dezelfde informatie aan 
verschillende overheidsdiensten moet overmaken. Daarom wordt er bij 
eGovernment initiatieven veelal gewerkt aan een standaardisering van 
formulieren en probeert men de informatie uitwisseling tussen de 
onderscheiden diensten zodanig te optimaliseren dat de burger zijn/haar 
informatie slechts éénmaal moet doorgeven. Het systeem van de Belgische 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, waarop alle instanties die met 
sociale zekerheid te maken hebben zijn aangesloten, is volgens dit principe 
vormgegeven. Tenslotte tracht men ook bij de consumptie van 
overheidsdiensten een meer holistische ervaring te bewerkstelligen. 
Applicaties zoals smart cards kunnen worden gebruikt om de burger te laten 
interageren met verschillende overheidsdiensten via één enkele identificator.  
 
Bij al deze initiatieven lijkt BPR een neutrale, waardevrije oplossing te 
bieden. Toch zijn er wel degelijk gevolgen voor de gebruikers van 
dienstverlening en voor traditionele bureaucratische waarden. Een eerste 
gevolg betreft de mogelijke big brother implicaties van een verhoogde 
informatie uitwisseling binnen de overheid: de verbetering van de 
dienstverlening die bereikt wordt, biedt ook kansen tot een grotere controle 
vanuit de overheid (zie Hoofdstuk 3). Het lijkt erop dat zulke mogelijkheden 
tot verhoogde controle niet expliciet worden beoogd door hedendaagse 
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nationale overheden, maar dat ze veeleer het resultaat zijn van pogingen tot 
kostenbesparing in de dienstverlening waarbij men zoveel mogelijk 
economisch nut tracht te halen uit de toegeleverde informatie. Dit bewijst 
eens te meer de fundamentele ambiguïteit van ICT. Een tweede gevolg van 
de BPR-initiatieven heeft te maken met mogelijke veranderingen in 
bureaucratische waarden. Informatierelaties tussen de overheid en haar 
consumenten worden meer en meer door differentiatie gekenmerkt, met de 
doelgroepbenadering als een duidelijk voorbeeld. Op die wijze kan er in 
feite worden ‘gediscrimineerd’ tussen burgers, waardoor sommigen wel 
eens beperkt zouden kunnen worden in hun toegangsmogelijkheden tot 
dienstverlening (zie Hoofdstuk 4). Bovendien zou dit een verlaten van de 
traditionele bureaucratische waarden van consistentie, voorspelbaarheid en 
onpersoonlijkheid betekenen. Het mag duidelijk zijn dat al deze 
bedenkingen dienen te worden geïncorporeerd in een weldoordachte 
strategie voor eGovernment. 
 
 
De burger als deelnemer in het democratisch proces 
 
De tegemoetkomingen van overheden aan de burger als consument kunnen 
worden gekaderd in een poging om een blijvend draagvlak te vinden voor 
het systeem van de representatieve democratie zoals we dat kennen. De 
metafoor van het goedkope, maar kwalitatieve product geldt hier onverkort: 
een tevreden klant (de burger die zijn/haar afgevaardigden accepteert) 
verkiest een kwalitatief hoogstaand product (een goede openbare 
dienstverlening) tegen een lage prijs (geen verhoogde belastingen om die 
dienstverlening te kunnen aanbieden). Toch is de burger niet enkel een 
consument. Een tegenreactie op deze eng economische en individualistische 
opvatting van politiek bleef dan ook niet uit. Het denken over burgerschap 
en democratie in het informatietijdperk legt opnieuw de nadruk op waarden 
als verantwoordelijkheidszin, wederkerigheid en gemeenschapszin. De 
lokale politiek, in de consumentendemocratie ook al het aangewezen 
bestuursniveau om een betere dienstverlening aan te bieden, wordt wederom 
gezien als de plek waar een nieuw actief burgerschap kan worden geboren 
dat voorbij gaat aan het individualisme van de markt. ICT kunnen er worden 
ingezet om een meer interactieve, participatieve democratie mogelijk te 
maken. Praten over elektronische democratie roept bij velen echter dadelijk 
het model van de directe democratie op, net als de retoriek -zowel utopisch 
als dystopisch- waarmee dat model zo vaak wordt geïdentificeerd. 
Democratische vernieuwingen in de informatiemaatschappij zullen zich dan 
ook ergens situeren op een continuüm waarvan de representatieve en de 
directe democratie de twee uitersten zijn. Het valt echter niet te verwachten 
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dat de verworvenheden van het representatieve model zomaar zullen worden 
tenietgedaan, ook niet in Vlaanderen. 
 
Illustratief hiervoor is de discussienota over de herstructurering van het 
Vlaamse adviesstelsel.4 Waar een verdere uitbouw van het overleg- en 
adviesstelsel zou kunnen wijzen op een appreciatie voor een meer 
participatieve en/of directe democratie met een verhoogde inbreng van het 
maatschappelijk middenveld, gaan de plannen van de Vlaamse regering 
veeleer de omgekeerde richting uit. Die streeft namelijk naar een 
“versobering van het adviesstelsel”5 en stelt als een van de principiële 
uitgangspunten van de herstructurering het zogenaamde ‘primaat van de 
politiek’ voorop: “adviesverlening blijft ondergeschikt aan de politieke 
besluitvorming”. In de discussienota werd dan ook de afschaffing van de 
bindende advisering beslist.6 De politieke consensus van de Vlaamse 
regering doet dus niet dadelijk vermoeden dat de poorten naar de directe 
democratie worden opengezet. Ook in de hernieuwde aandacht voor het 
referendum in Vlaanderen vindt men deze voorzichtige houding ten aanzien 
van directe participatie: het referendum komt er, maar het zal niet bindend 
zijn. 
 
De literatuur over democratie in het informatietijdperk onderscheidt een 
drietal archetypes (Bellamy & Taylor, 1998). Het zijn analytische concepten 
die als zodanig waarschijnlijk nooit onverkort in de realiteit zullen 
voorkomen, maar wel nuttige ankerpunten bij empirisch onderzoek kunnen 
aanreiken. Een eerste ideaaltype is dat van de ‘sterke democratie’. In dit 
democratiemodel leeft een politiek actieve burger die universele toegang 
heeft tot publieke informatie. Hij/zij staat in permanente dialoog met andere 
burgers, politici en ambtenaren. ICT wordt geapprecieerd gezien de 
communicatiemogelijkheden en de rijke inhoud die wordt aangeboden. ICT 
wordt aangewend om een virtuele openbare ruimte te creëren, een plaats 
waar burgers elkaar ontmoeten en waar sociale waarden vorm kunnen 
krijgen.  
 
De ‘populistische democratie’ daarentegen, roept het beeld op van politieke 
en economische elites die ICT aanwenden om met behulp van numerieke 
meerderheden hun beleid te legitimeren. ICT wordt enkel gewaardeerd om 
de meningen van kiezers te registreren, niet omwille van de grote 
                                                 
4 www2.vlaanderen.be/ned/sites/bbb/herstr_adviesstelsel.pdf 
5 Hervorming van de diensten van de Vlaamse regering, Persmededeling van de Vlaamse regering 
van 19 januari 2001. 
6 Na overleg met de belanghebbenden komt er wel een verplicht advies voor de ontwerpdecreten 
(bron: Vlaamse regering zet nieuwe stappen in hervorming administratie, Persmededeling van de 
Vlaamse regering van 8 maart 2002). 
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hoeveelheid publieke informatie die zou worden aangeboden. Een 
waarachtig politiek engagement van de burger wordt zelfs niet 
geapprecieerd en universele toegang tot openbare informatie wordt dan ook 
niet aangeboden. De informatie- en communicatiecapaciteiten van nieuwe 
ICT wordt beteugeld, hoewel dit een moeilijke oefening lijkt in het 
informatietijdperk. 
 
Het derde ideaaltype, dat van de ‘consumentendemocratie, lijkt dan weer 
beter te passen bij de kenmerken van het informatietijdperk. Dit is de 
democratie van de markt zoals we die eerder al hebben besproken, met een 
vrij instrumentele opvatting van de relatie tussen burgers en overheden. Het 
type burger is opnieuw de actieve, rationele burger van de ‘sterke 
democratie’, maar er zijn duidelijke verschillen. De legitimiteit in de 
consumentendemocratie wordt niet geschraagd door een hernieuwde 
gemeenschapszin, maar door de notie van het eigenbelang bij een goede 
dienstverlening. Dat laatste wordt dus de waardemeter van de kwaliteit van 
de democratie. De politiek zelf speelt daarop in door ICT te gebruiken om 
via marktonderzoek de democratische wil van de burgers te achterhalen. Dit 
is het soort democratie waar de overheid, in tegenstelling tot de overheid bij 
‘sterke democratieën’, veel persoonlijke informatie over gedrag en voorkeur 
van zijn burgers bezit.  
 
Hoe is er in de geschiedenis van de introductie van ICT nu werkelijk 
gedacht over de verhouding tussen deze nieuwe technologische 
mogelijkheden en de democratie? Wanneer vanaf de late jaren 1960 de 
convergentie tussen de computertechnologie en de communicatie-
technologie tot stand komt, bloeit er al vlug een futurologische literatuur 
over directe democratie, nieuwe technologieën en vooral sterke burgers. In 
de realiteit bleek eerder dat de tele-democratie de macht van politieke en 
economische elites bestendigde. Gezien de hoge kosten ervan in die tijd, 
waren het vooral de overheden zelf die met behulp van ICT bevragingen 
konden initiëren en de publieke opinie vorm konden geven. Het is pas 
wanneer de prijzen van ICT beginnen dalen en ze binnen ieders handbereik 
komen dat de burger zelf er gebruik van kan maken om zijn/haar eigen 
positie te versterken. Met een eenvoudige pc en internetverbinding kan de 
burger in feite overal virtueel aanwezig zijn, een mogelijkheid die wijst op 
een zekere ‘deterritorialisering’ van de samenleving (Frissen, 2002). Vanaf 
de jaren 1980 is die prijsdaling er ook gekomen en is er vooral een 
democratisering van het internet geweest, de zogenaamde ‘cyberrevolutie’. 
Nu wordt de nadruk weer meer op het communicatieaspect gelegd: ICT 
wordt opgevat als citizen’s technologies die de mogelijkheid bieden om 
virtuele gemeenschapsnetwerken uit te bouwen. De ontstane cyber-
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gemeenschap is een potentieel subversief sociaal gegeven, omdat mensen 
autonome netwerken kunnen ontwikkelen en op die manier de bestaande 
machtsstructuren kunnen omzeilen en uitdagen. Men spreekt van een 
‘schaduwdemocratie’ (Zouridis, 2001). Het internet heeft de controle-
capaciteiten van ICT doen imploderen: waar de informatie eerst vooral 
vanuit de politieke elites werd aangeboden, ontstaan nu oneindig veel 
netwerken vanuit het maatschappelijk middenveld. 
 
Historisch gezien kunnen we dus een evolutie waarnemen van een vrij 
passief ondergaan van ICT door burgers naar een meer actief en creatief 
gebruik ervan. Maar zal er zich ook een ‘sterke democratie’ ontwikkelen? 
De believers stellen voorop dat de vele virtuele gemeenschappen zoals die 
nu bestaan vormgeven aan een ware republikeinse opvatting van 
burgerschap, waarin een actief politiek discours in de publieke ruimte 
centraal staat. Het is echter ook mogelijk dat de vele, door burgers 
geïnitieerde initiatieven, in een vergaande atomisering en versnippering 
resulteren, waardoor er enkel zeer kleine publieke ruimtes overblijven 
waarin gelijkgezinden uitsluitend met elkaar communiceren. Hier lijkt dan 
ook een taak voor het eGovernment weggelegd. De Nederlandse minister 
voor Grote Steden- en Integratiebeleid Van Boxtel had het alvast zo 
begrepen toen hij het project ‘Digitaal Trapveld’ lanceerde 
(www.trapveld.nl). Een trapveld is een stadspleintje waar je kan leren 
voetballen en wordt hier metaforisch gebruikt om plaatsen aan te duiden 
waar verschillende achtergestelde doelgroepen computervaardigheden 
kunnen opdoen. Dat de minister het meende, blijkt uit de tien miljoen euro 
die hij ter beschikking stelde aan bestaande organisaties om in hun locaties 
in de zogenaamde aandachtswijken pc’s en scholing aan te bieden. Het 
project tracht op die manier de digitale kloof te verkleinen. De overige 
doelstellingen ervan, namelijk het verbeteren van de arbeidsmarktpositie en 
het verhogen van de sociale cohesie, zijn een duidelijk bewijs van een 
overheid die gelooft in de mogelijkheden van virtuele openbare ruimtes. 
 
 
5.3 BESLUIT 
 
Waar de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën vanuit zichzelf 
nieuwe kansen bieden voor een veranderende rol van overheden, blijken in 
de praktijk de oude waarden en normen toch vaak een serieuze belemmering 
voor verandering. Eventuele veranderingen zullen er dan ook niet komen 
enkel door het aanbod van de ICT, maar veeleer door de vraag vanuit de 
bedrijven en burgers. Het is die eis voor een aan de informatiemaatschappij 
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aangepaste overheid die overheden onder blijvende druk zal zetten om een 
betere dienstverlening aan hun burgers aan te bieden. 
 
Het brede perspectief op besturen in het informatietijdperk dat hier wordt 
aangereikt biedt in ieder geval stof tot nadenken over eGovernment 
strategieën op lange termijn. Het komt er immers niet enkel op aan om op 
korte termijn verschillende operationele eGovernment projecten te 
installeren, maar ook om de denkoefening te maken in verband met wat 
voor een overheid we eigenlijk willen in de informatiemaatschappij. 
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6.1 INLEIDING 
 
In de vorige hoofdstukken hebben we geprobeerd een beeld te schetsen van 
de ontwikkelingen op het vlak van eGovernment in België en Vlaanderen. 
We constateerden dat op politiek en administratief niveau in hoge mate 
aandacht wordt gegeven aan de opkomst van de informatiesamenleving. 
Informatie- en communicatietechnologie vormt dan ook een groeimarkt bij 
uitstek. Applicaties binnen overheidsadministraties omvatten database 
technologie, beslissings-ondersteuning, netwerktechnologie (internet en 
telecommunicatie), persoonlijke identificatie en opsporingstechniek, bureau-
tica en multimedia. De voornaamste doelen van ICT binnen de overheid zijn 
efficiëntie, effectiviteit en metacoördinatie. Onderzoek over deze materie 
wordt ondermeer gedaan in Nederland, Engeland, VSA, Canada en 
Duitsland. Knelpunten binnen administraties die in die onderzoeken worden 
gesignaleerd in het toepassen van ICT in de overheid zijn inertie, 
desinteresse en miskenning van het potentieel van ICT (Snellen, 1998). 
 
ICT wordt te vaak beschouwd als hulpmiddel in plaats van als primair 
proces (Docters van Leeuwen, in debat op congres ICT en de Overheid, 18 
10 2001 Den Haag). Strikt genomen omvat ICT een verzameling 
hulpmiddelen die ons het leven (behoren te) vergemakkelijken. Maar met de 
invoer van informatietechnologieën verdwijnen onherroepelijk 'oude' 
hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld de telefoon de koerier heeft verdreven. 
Wij kunnen ons het leven niet meer voorstellen zonder supermarkten, 
zonder auto, zonder gsm, zonder televisie, zonder internet. Onze samen-
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leving is verankerd in de informatiemaatschappij en er is geen weg terug. 
De overgang van het industriële tijdperk naar het informatietijdperk voltrekt 
zich echter niet zonder problemen. Die problemen vinden plaats op 
maatschappelijk, bestuurlijk en burgerlijk niveau. De universiteit kan haar 
steentje bijdragen aan het formuleren van oplossingen door wetenschap-
pelijk onderzoek te doen naar probleemvelden in de toepassing van ICT in 
de overheid. Het kenmerk van wetenschappelijk onderzoek is dat hij rust op 
drie peilers: actualisering (wat is er in het verleden gebeurd), reflectie (waar 
hebben de ontwikkelingen toe geleid) en projectie (waar gaat het in de 
toekomst naartoe). Binnen dit denkschema kan onderzoek van ICT in de 
overheid zich richten op de volgende onderwerpen: 
 

i.  Inventarisatie bestaande toepassingen (actualisering) 
1. Lokale (gemeentelijke en provinciale) initiatieven 
2. Regionale (Vlaamse) initiatieven 
3. Federale initiatieven 
4. Internationale initiatieven 

 
ii.  Evaluatie bestaande toepassingen (reflectie) 

1. Kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek 
2. Ergonomie en gebruiksvriendelijkheid 
3. Verbeteringstrajecten 

 
iii.  De informatiesamenleving (projectie) 
• Maatschappelijke processen 

1. Nieuwe politieke cultuur 
2. Deterritorialisering 
3. ‘Omkering’ en legitimiteit 

• Bestuurlijke processen 
1. Institutionele innovatie 
2. Interbestuurlijke samenwerking 
3. Horizontalisering 

• Burgerlijke processen 
1. Digital divide 
2. Informationele zelfbeschikking 
3. Klant-burger oriëntatie 
4. Wensen en behoeften 
5. Vertrouwen 

• Nieuwe toepassingen 
1. Expertsystemen 
2. Virtuele front- en back-office 
3. Beslissingsondersteuningssystemen 
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4. Mobiel internet 
• Beveiliging en anticipatie 

1. Onethisch gebruik: cybercrime en eTerrorism 
2. Overmacht: Back ups en archivering 
 

De verscheidenheid van deze onderwerpen suggereert een multidisciplinaire 
aanpak (linguïstiek, informatica, rechten, politicologie, bestuursweten-
schap). Voor de sociaal-wetenschappelijke disciplines zijn de humanitaire 
aspecten, als gesteld tegenover technische innovatie en beveiliging, de 
meest voor de hand liggende onderzoeksobjecten.  
 
Om grip te krijgen op de diverse processen die dwars door elkaar de impact 
van ICT op de samenleving en de overheid bepalen is een opdeling nodig 
naast die in de algemeen wetenschappelijke aspecten actualisering, reflectie 
en projectie. Eén mogelijkheid is te kiezen voor een opdeling in termen van 
het overheidsperspectief en te gaan spreken over intrabestuurlijke aspecten, 
waarmee de gevolgen van het digitaliseren bij administraties intern worden 
bedoeld; interbestuurlijke aspecten die betrekking hebben op (macro) 
bestuurlijke innovaties en horizontalisering; tot slot extrabestuurlijke 
aspecten, die de rol van de burger in de digitalisering van de samenleving 
betreffen. Zie Figuur 6.1. Hier worden de drie bestuurlijke aspecten met 
elkaar in relatie gebracht. In de drie volgende paragrafen wordt op deze 
aspecten dieper ingegaan. 
 
Natuurlijk kan men naast een opdeling in bestuurlijke aspecten kan ook 
kiezen voor een opdeling in termen van wetenschappelijke disciplines 
(bestuurswetenschappelijk, juridisch, politicologisch enz.). Zoals gezegd is 
de aandacht voor wetenschappelijk disciplinaire aspecten reeds vervat in het 
hybride karakter van de onderzoeksdomeinen met betrekking tot ICT en de 
overheid. Dit betekent concreet dat toekomstige onderzoekers niet vanuit 
een eilandpositie aan de oplossing van de diverse vraagstukken kunnen 
bijdragen. Veeleer zijn er contacten en bijdragen nodig van een wijd scala 
aan experts, onder wie informatici, bestuurders, sociologen, juristen, 
politicologen, psychologen en vele andere vorsers. 
 

6.2 INTRABESTUURLIJKE ASPECTEN 
 
Intrabestuurlijke aspecten van eGovernment behelzen interne verhoudingen 
en kenmerken van informatieverwerkende processen van overheidsdiensten 
die deel uitmaken van dezelfde gezagsstructuur of die op eigen initiatief met  
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elkaar kunnen samenwerken. Het gaat hier dus om de relaties binnen 
overheidsorganisaties die nauw omschreven posities innemen in de 
hiërarchie of die zelfstandig op zoek kunnen gaan naar partners voor 
gezamenlijke initiatieven. De intrabestuurlijke aspecten van eGov geven 
dienstverlening van overheid aan burger inhoud en vorm. Intrabestuurlijke 
aspecten realiseren niet zozeer de inter- en extrabestuurlijke verhoudingen, 
maar geven invulling aan het inter- en extrabestuurlijke. Overheden 
verhouden zich tot elkaar en tot de buitenwereld. Deze verhouding behoort 
tot het domein der vaststelbare feiten. De precieze aard van deze verhouding 
wordt bepaald door intrabestuurlijke aspecten van eGov. De sturing van de 
intrabestuurlijke aspecten van eGov is een noodzakelijke, maar geen 
voldoende voorwaarde om good governance uit te bouwen (zie 4.4). 
Governance is het uitoefenen van beslissingsmacht op alle niveaus in de 
politiek, de administratie en de economie om de belangen van een natie zo 
goed mogelijk te behartigen (UNDP, 1997). eGovernance veronderstelt 
intrabestuurlijke aspecten, die essentieel zijn voor bestuur dat rationeel en 
coherent is, maar die ook ruime participatie van burgers aan het beleid 
toelaten. Enkel een beleid dat door aangepaste wetgeving enerzijds en 
gerichte stimulansen anderzijds de interactie tussen ICT en behoorlijk 
bestuur aanstuurt is daadwerkelijk eGovernance. Zo wordt een stelsel van 
nieuwe verhoudingen tussen overheden, burgers, organisaties en bedrijven 
geschapen. 

 
 

Figuur 6.1 - Bestuurlijke aspecten van eGovernment. 
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Intrabestuurlijke aspecten van eGov zijn tweevoudig: ze bewegen zich 
enerzijds naar het extrabestuurlijke en anderzijds naar het interbestuurlijke 
toe. Intrabestuurlijke aspecten zijn de ergonomie van gemeentelijke 
webstekken (de effectiviteit en de efficiëntie van de inhoud van het 
elektronische aanbod), de keuze van programmatuur en de informatiestroom 
tussen overheidsdiensten. Deze informatiestroom helpt een antwoord te 
formuleren op de informatienoden van burgers, bedrijven, organisaties én 
andere overheidsdiensten (‘extra’). Informatie kan worden uitgewisseld 
tussen verschillende bestuursniveaus of overheden die ten opzichte van 
elkaar in een gezagsrelatie staan of samenwerken (‘inter’). Door de 
implementatie van best practices kunnen extrabestuurlijke en interbestuur-
lijke aspecten worden ingevuld. De Kruispuntbank Sociale Zekerheid, een 
federaal eGov initiatief, is internationaal erkend als zo’n gedegen praktijk 
(zie 3.2). 
 
De verhouding tussen het intrabestuurlijke en het extrabestuurlijke aspect 
van eGov wordt getekend door de kenmerkbepaling van ergonomische 
gebruikersinterfaces voor de webstekken van steden en gemeenten. 
Hoofdstuk 4 ging hier nader op in aan de hand van een concrete 
onderzoeksstudie. De extrabestuurlijke en de interbestuurlijke pool 
ontmoeten elkaar in de uitdaging een portaal uit te bouwen dat een 
‘levenscyclus’ inbedt in een elektronisch loket en zo de verschillende 
doelgroepen in de gemeenschap bedient. De intrabestuurlijke inbreng is hier 
de technologie en de ergonomische inzichten om de spanningsverhouding 
tussen de vragen van burgers, bedrijven, organisaties en andere overheden 
aan de ene kant en het aanbod op de overheidswebstek aan de andere kant 
hanteerbaar te maken. Ook moet een overheid precies vaststellen aan welke 
inhoudelijke en formele vereisten via het web verzamelde burgergegevens 
moeten voldoen. Pas zo worden de gegevens ook informatie: wat zijn de 
informatienoden van een bestuur? 
 
De focus in de verhouding tussen de intrabestuurlijke en de extra-
bestuurlijke benadering van het eGov werkveld is de realisatie van een 
performante back-office. Het werk aan een Universal Message Engine 
(UME), die gegevens routeert en samenbrengt voor verwerking is hier een 
belangrijke opgave. Het in kaart brengen van gegevensstromen en de keuze 
van geschikte software is een intrabestuurlijke insteek in de realisatie van de 
back-office. Door de nauwe samenhang van intrabestuurlijke aspecten van 
inter- en extrabestuurlijke aspecten van eGov zit ‘intra’ op de wip tussen 
‘inter’ en ‘extra’. Het is verdedigbaar om de intrabestuurlijke benadering 
van het eGov werkveld als scharnier te beschouwen tussen back-office en 
front-office (zie Figuur 6.1). De back-office wordt voor haar rekening 
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genomen door samenwerking van intrabestuurlijke en interbestuurlijke 
inbreng. 
 
Front-office is er de overheidswebstek, een emanatie van de integratie van 
intrabestuurlijke en extrabestuurlijke inspanningen. Een webstek van een 
overheidsorganisatie staat open voor het publiek. Met ICT-vaardigheden 
van de burger dient de ontwerper van een webstek terdege rekening te 
houden in het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van 
webpagina’s. Een analyse van de informatie die binnen een bestuur wordt 
verwerkt en hoe deze tegemoet komt aan de vaak unieke vragen van de 
burger die een webstek bezoekt is essentieel voor een volwaardige front-
office. Enkel een benadering van onderuit of bottom-up garandeert een 
front-office die burgergericht is en de diverse doelgroepen in de samen-
leving bestrijkt. 
 
Een ander intrabestuurlijk aspect betreft het meten van de verhoogde 
prestaties als gevolg van het toepassen van eGovernment. Verhoogde 
efficiëntie en klantvriendelijkheid zijn immers primaire doelen van het 
toepassen van ICT door de overheid. Verhoogde efficiëntie kan uiteraard 
alleen worden afgemeten ten opzichte van de oude situatie (zie bv. 1.2). In 
de oude situatie leverde loket A een dienst X en deed daar een tijdsduur t 
over. In de nieuwe situatie komt de burger om dezelfde dienst X bij loket A 
terwijl de tijdsduur t-c is geworden. De verhoogde efficiëntie zit vervat in de 
duur c die uitsluitend atomair dat wil zeggen op het niveau van loket A dat 
wil zeggen intrabestuurlijk kan worden gemeten. Interbestuurlijk kan de 
winst c conceptueel worden verklaard en kunnen prestatiemetingen worden 
gebruikt voor het formuleren van beleid (zie 6.3). 
 
Tot slot is er de informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties, de 
back-office. De ene organisatie of dienst legt verantwoording af aan de 
andere of heeft initiatiefrecht om in een samenwerkingsverband te stappen. 
De verhouding tussen Vlaamse scholen en het departement Onderwijs van 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap is hier een voorbeeld van: de 
scholen leggen verantwoording af voor hun educatieve en pedagogische 
opdracht aan het departement Onderwijs. De samenwerking tussen 
gemeenten en het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in het kader van 
het Sociaal Impulsfonds is een voorbeeld van samenwerking. Het 
samenbrengen en uitwisselen van gegevens volgens standaarden en 
protocollen vragen een rigoureuze analyse van de informatie-objecten en 
gemotiveerde keuzes voor programmatuur om kosteneffectief verschillende 
overheden met elkaar te laten communiceren en interageren.  
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6.3 INTERBESTUURLIJKE ASPECTEN 
 
Bij het naslaan van literatuur met betrekking tot eGovernment valt op dat er 
nog maar weinig aandacht is besteed aan de relatie tussen eGovernment 
ontwikkelingen en de impact op de interbestuurlijke verhoudingen. Onder 
interbestuurlijke verhoudingen vallen de relaties tussen entiteiten met een 
verschillende gezagsstructuur. In de praktijk komt dit voornamelijk neer op 
de relaties tussen Europese, federale, regionale en lokale besturen. Dit 
gebied vormt nog voor een groot deel onontgonnen terrein voor 
wetenschappelijk onderzoek. 
 
Interbestuurlijke relaties ondergaan permanent wijzigingen. Deze wij-
zigingen worden momenteel door drie grote evoluties gekenmerkt. Een 
eerste evolutie is de overgang van een bevelshuishouding naar een 
onderhandelingshuishouding. Hierbij vormen convenanten indicaties van 
meer op horizontale verhoudingen gebaseerde relaties tussen de Vlaamse en 
lokale overheden. Een tweede beweging is de zoektocht van overheden naar 
een zo doelmatig mogelijke taakafbakening en taakverdeling. Deze 
zoektocht komt voornamelijk naar voor in het kerntakendebat. Het is in dit 
perspectief dat in de loop van de laatste jaren veel discussies zijn ontstaan 
over het zogenaamde ‘één-loket’ op lokaal niveau. De burgergerichte 
dienstverlening zou zoveel mogelijk dienen te verlopen via de gemeente. 
Een derde evolutie is de ontwikkeling naar procesgebonden vormen van 
samenwerking, gericht op het realiseren van concrete beleidsprogramma’s 
met input van verschillende besturen. Het procesmanagement staat hier 
centraal. Welke impact heeft eGovernment op deze ontwikkelingen van de 
interbestuurlijke verhoudingen, als het er al een impact op heeft? We 
schetsen in het navolgende enkele vraagstukken die zich voornamelijk op 
het gebied van de één-loket gedachte situeren. Dit is niet verwonderlijk 
gezien samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus de basis 
vormt van het one-stop-shopping principe. Daarnaast wordt de aandacht 
gevestigd op de nieuwe vormen van communicatie, toezicht en output 
validering die kunnen ontstaan door eGovernment. 
 
In de dominante opvattingen vormen gemeenten het ideale platform voor de 
uitbouw van de één-loket gedachte of one-stop-shop. De gemeenten vormen 
de front-office voor de burger. Het dossier wordt vervolgens in de back-
office behandeld. Deze back-office bestaat vaak uit verschillende besturen 
die voor de afhandeling van de vraag of het dossier aspecten van 
verantwoordelijkheid dragen. Het concept van het Sociaal Huis (zie 1.4) is 
hiervoor illustratief. eGovernment processen worden vaak als ondersteuning 
gezien van dergelijke processen. Hier situeert zich een eerste mogelijk spoor 
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voor onderzoek. Er kan in bestaande cases van de operationalisering van de 
één-loket uitwerking nagegaan worden in welke mate eGovernment 
effectief bijdraagt tot verbetering van de back-office en de kwaliteit van de 
front-office dienstverlening.  De zogenaamde ‘lokale werkwinkels’ die zich 
uitdrukkelijk als één-loket presenteren kunnen hiervoor dienen (samen-
werking gemeente, OCMW, VDAB, RVA, PWA). In welke mate faciliteert 
eGovernment de samenwerking gericht op concrete dienstverlening? Maar 
ook, welke problemen duiken op in de toepassing van eGovernment die 
eventueel de samenwerking hinderen? 
 
Impliciet lijken bepaalde eGovernment invullingen ook in te houden dat 
dienstverlening geconcentreerd en gecentraliseerd wordt: de gemeente als 
één-loket. De prille ervaringen met deze discussie wijzen er evenwel op dat 
er verschillende clusters van ‘één-loket-achtigen’ aan het groeien zijn, die 
eerder gespecialiseerd en gebonden zijn aan een beleidsdomein. Op het 
moment dat er van één Sociaal Huis sprake is, zijn er al gespecialiseerde 
lokale werkwinkels voor de specifieke dienstverlening op de arbeidsmarkt. 
Men kan zich voorstellen dat hetzelfde ontstaat voor de kinderopvang, 
cultuur enzovoort. Waar eGovernment de belofte van eenvoud en overzicht 
voor de burger lijkt in te houden, kan deze ontwikkeling ertoe leiden dat er 
evenveel eGov circuits ontstaan als er beleidsproblematieken zijn, elk met 
eigen methodes en technieken, met eigen cultuur en routines. eGovernment 
kan op die manier tot een toegenomen complexiteit leiden, vooral omdat 
ondertussen de gewone dienstverlening aan de fysieke loketten van al deze 
circuits ook verder blijft bestaan.     
 
De koppeling tussen één-loket concepten en eGovernment op het lokale 
niveau wordt echter door de invoering van eGovernment zelf in vraag 
gesteld. Die koppeling lijkt nog voort te komen uit een combinatie van 
nieuwe technieken met meer traditionele opvattingen waarbij de 
dienstverlening zich fysiek aan de loketten voordoet en de relatie tussen 
bestuursniveaus gebaseerd is op de overdracht van papieren dossiers of 
documenten. Met behulp van ICT zou die overdracht van gegevens sneller 
en efficiënter verlopen. eGovernment lijkt er echter evenzeer toe te leiden 
dat elke dienst van elk overheidsniveau mogelijkheden krijgt om zich meer 
rechtstreeks tot de doelgroepen te wenden. De invoering van eGovernment 
zou tot deterritorialisering kunnen leiden van de dienstverlening. Elke 
burger, elk bedrijf kan via de computer documenten invullen en dossiers 
opmaken. Via welk kanaal en op welke plaats de burger informatie of 
dienstverlening vraagt, doet er dan niet meer toe. De front-office is virtueel 
en elke dienst kan als front-office door de burger worden gebruikt. Er is dan 
ook geen enkele meerwaarde meer om het portaal op lokaal niveau te 
situeren onder het mom het zo dicht mogelijk bij de burger te houden. In een 
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virtuele wereld zijn fysische afstanden niet langer belangrijk. Elke dienst 
kan  beurtelings front- en back-office worden. De burger kan zijn/haar 
dossier inleiden bij de gemeentelijke dienst of bij de Vlaamse dienst: beide 
zijn ze bij het dossier betrokken. 
 
De deterritoralisering leidt er ook toe dat elk overheidsniveau zich als 
portaal kan opwerpen: de Vlaamse Infolijn bijvoorbeeld ontwikkelt zich 
blijkbaar steeds meer tot een performante dienstverlener die allerlei soorten 
dienstverlening verstrekt. Klassieke hiërarchische opvattingen over 
‘territoriaal gelaagde dienstverlening’ (eerst bij de gemeente die vervolgens 
het dossier inleidt bij de Vlaamse overheid) worden daardoor op hun kop 
gezet. Zo kan de Vlaamse Infolijn nu wellicht veel professionelere diensten 
leveren dan de meeste Vlaamse gemeenten. De band tussen één-loket en 
territoriale inbedding wordt dan doorgeknipt. Deze ontwikkeling lijkt in 
Vlaanderen evenzeer aan de gang. Vergelijkingen met het buitenland, waar 
meer ervaring is met eGovernment, lijken aangewezen. In welke mate leidt 
de invoering van een elektronische overheid tot het doorbreken van klassiek 
gelaagde en hiërarchische opvattingen over dienstverlening waarbij de 
gemeente meestal wordt gezien als de vanzelfsprekende front-office? 
 
De in het verleden opgekomen concepten decentralisatie en deconcentratie 
lijken tevens de ontwikkeling van een elektronische dienstverlening te 
belemmeren. Deze concepten werden voornamelijk naar voren geschoven 
om de kloof tussen burger en overheid te dichten, door alles zo dicht 
mogelijk bij de burger te organiseren. Hierdoor bieden nu verschillende 
gemeenten gelijkaardige en zelfs identieke diensten aan. Het is echter niet 
efficiënt elk lokaal bestuur apart teksten te laten formuleren voor hun 
virtueel loket (zie Hoofdstuk 4). Deze versnipperde aanpak kost ook veel 
tijd. Veel voorkomende dossiers, die vooral bij deconcentratie voorkomen, 
zouden misschien beter worden overgelaten aan derden (outsourcing). Het 
voornaamste punt dat we hieruit kunnen afleiden is dat elektronische 
dienstverlening niet per definitie bij de gemeenten hoeft te liggen in een 
virtuele netwerkmaatschappij. Er zouden wel eens meer gelijkenissen 
kunnen zijn tussen de publieke dienstverlening van gemeenten, dan 
verschillen. 
 
In de samenwerking tussen bestuursniveaus is de communicatie een centraal 
gegeven. Vaak verloopt die communicatie via persoonlijke contacten, 
fysieke papieren dossiers en formele vergadermomenten. Daardoor krijgen 
communicatiestromen tussen bestuursniveaus een bepaalde bedding en 
baden ze ook in een bepaalde cultuur, vaak gedomineerd door de taal van de 
technici en de administratieve gewoontes. eGovernment zou de deuren van 
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deze relatiestromen kunnen opengooien. Theoretisch bestaat immers de 
mogelijkheid dat discussies en onderhandelingen over bepaalde dossiers 
mee via internet verlopen waarbij burgers en geïnteresseerden steeds kunnen 
participeren en het verloop van onderhandelingen volgen. Dat zou ertoe 
kunnen leiden dat de vertegenwoordigers van de overheid op een andere 
manier hun onderlinge relaties moeten regelen om met derden in discussie te 
treden. Zo kan men zich voorstellen dat projectteams moeten worden 
gevormd van ambtenaren van verschillende niveaus die samen de discussie 
organiseren en sturen. 
 
eGov toepassingen zouden ook een weerslag kunnen hebben op de meer 
traditionele relatievormen tussen besturen. In welke mate ondergaan 
bestaande (machts)verhoudingen tussen verschillende niveaus wijzigingen 
ten gevolge van eGovernment? Bij de opkomst van informatisering was 
men ervan overtuigd dat informatisering op het vlak van territoriale 
decentralisatie tot geringere zelfstandigheid en beleidsvrijheid zou leiden 
voor lagere bestuursniveaus. In de jaren tachtig zag men in ICT even goed 
kansen tot bijdragen aan decentralisatie en spreiding van invloed. De vraag 
wat nu echt de gevolgen van eGovernment op de machtsrelaties tussen de 
verschillende bestuursniveaus zal zijn is echter nog onbeantwoord.  
 
Binnen dit kader vallen de veranderingen die zich mogelijk kunnen 
voordoen op het gebied van administratief toezicht. Nu verloopt het toezicht 
via klassieke informatieoverdracht. eGovernment kan niet alleen de 
overdracht van informatie veel sneller doen verlopen, maar zou theoretisch 
de aard van de communicatie kunnen wijzigen in een meer interactieve 
richting. Toezichthouders zouden bijvoorbeeld op die manier direct toegang 
kunnen krijgen tot dossiers van gemeentebesturen, net zoals gemeente-
besturen inzicht zouden kunnen krijgen in alle relevante toezichtdossiers die 
met identieke problematieken te maken hebben. Daardoor kunnen ze 
anticiperen, maar kunnen ze ook zicht krijgen op de consistentie van de 
toezichthouders. Met betrekking tot dit facet van eGovernment en 
interbestuurlijke relaties bestaat er reeds enig wetenschappelijk onderzoek 
(zie bv. Zeef, 1994). 
 
eGovernment tenslotte wordt wellicht het meest verbonden met ICT-
toepassingen die kaderen in een evolutie van de wijzigende verhoudingen 
tussen centrale en lokale besturen in het kader van het nieuw 
overheidsmanagement. Hierbij staat niet langer de input, maar de output 
centraal. Er wordt veel aandacht besteed aan de resultaten die behaald 
(moeten) worden. In plaats van het klassieke hiërarchische toezicht zouden 
we evolueren naar ex-post controle, vormen van kwaliteitstoetsen en output 
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controle ondersteund door performante systemen van monitoring. Daarvoor 
zijn echter grote inspanningen nodig: de aanmaak van controle- en 
informatiesystemen, de ontwikkeling van kengetallen, de ontwikkeling en 
de opvolging van het hele systeem van informatieopbouw. 
 
Het onderzoek naar de relatie van eGovernment en de verschillende 
interbestuurlijke verhoudingen staat momenteel nog op een laag pitje. Toch 
zijn er met betrekking tot deze relatie interessante onderzoeksvragen te 
stellen. Deze vragen gaan dieper in op de impact van eGovernment op de 
één-loket gedachte, deterritorialisering, nieuwe vormen van overheids-
communicatie, toezicht van diverse bestuursniveaus en, tot slot, nieuw 
overheidsmanagement. Aangezien Vlaanderen niet tot de koplopers behoort 
in eGovernment (zie Hoofdstuk 1) is het essentieel om na te gaan hoe verder 
ontwikkelde landen met de verschillende hierboven aangehaalde inter-
bestuurlijke aspecten en eGovernment zijn omgegaan. 
 

6.4 EXTRABESTUURLIJKE ASPECTEN 
 
Bij de extrabestuurlijke aspecten gaat het in eerste instantie om de relaties 
overheid-burger en overheid-bedrijf. In die zin richt deze invalshoek zich op 
de front-office. Zo’n front-office moet vooral een geïntegreerde dienst-
verlening kunnen aanbieden, maar zijn verschijningsvorm kan verschillen: 
een web interface of portal site (voor wie daar mee omkan), een fysiek loket 
(waar medewerkers achter de balie met een webportaal werken) of een call 
center. 
 
Een volgende stap leidt naar het participatieve aspect. Nieuwe ICT zou 
nieuwe mogelijkheden tot inspraak scheppen. Dit is een interessante 
stelling, die evenwel meteen een zeker spanningsveld oproept. De 
mogelijkheden die ICT aanbiedt om een stem uit te brengen, lijken 
kenmerken van de directe democratie in zich te dragen: er kan zonder het 
tussenschot van de representatieve democratie geweten worden wat de 
burger denkt, bijvoorbeeld door hem/haar elektronisch te laten stemmen. De 
burger zou ook meer bij de beleidscyclus kunnen worden betrokken, als er 
in elke fase informatie wordt aangeboden waarop hij/zij kan inspelen. Maar 
leidt dit tot een werkbare en besluitvaardige democratie? In het onderzoek 
naar de extrabestuurlijke aspecten van het eGovernment zal bekeken worden 
op welke manier de vertegenwoordigers van de representatieve democratie 
met deze uitdaging omgaan. 
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Extrabestuurlijk betekent letterlijk ook buiten-bestuurlijk. Hoewel de 
hoofdmoot van het onderzoek door een bestuurskundige aanpak wordt 
gekenmerkt, zal er ook ruimte gecreëerd worden om even in te gaan op de 
bredere maatschappelijke gevolgen van het eGovernment. De volgende 
problematieken zouden aan bod kunnen komen: de sociale impact van een 
nieuwe elektronische overheid, bekommernissen van burgers over veilig-
heid en privacy en hun weerslag op het gebruik van en vertrouwen in 
eGovernment applicaties, het al of niet ontstaan van een digitale kloof en de 
impact van het digitaliseren van beleid op de beoordelingruimte van 
ambtenaren. 
 
Een vlugge blik op de meeste portaalsites maakt duidelijk dat eGovernment 
vandaag nog vooral informatieverstrekking en dienstverlening inhoudt of 
nastreeft. Het tweede aspect van een extrabestuurlijke invalshoek, het 
streven naar een verhoogde inspraak van burgers (eDemocracy) komt in de 
praktijk veel minder aan bod. Het lijkt echter vrij logisch om in stappen te 
werk te gaan en de consensus is dan ook dat het verstandiger is om eerst een 
goede geïntegreerde dienstverlening uit te bouwen, alvorens te experi-
menteren met interactief beleid. De quick wins van eGovernment en ook de 
politieke winst lijken immers eerder te halen in het plezieren van een 
kiezerspubliek dat toch vooral ook consument is. Bovendien zouden 
tevreden burgers-consumenten een legitimiteitsverhoging van de overheid 
tot stand kunnen brengen, een kans om de spreekwoordelijke kloof te 
dichten. 
 
In de loop van het rapport is de burger vooral vanuit twee perspectieven 
benaderd. eGovernment denken over de burger als consument draagt als 
beleidsstrategie een verbetering van de dienstverlening in zich, met als 
motivatie een verhoogde tevredenheid van de ‘klant’. De burger als 
deelnemer aan het democratische proces, door van Duivenboden omschre-
ven als citoyen (van Duivenboden, 2002), wordt op een andere manier 
bediend door eGovernment. De citoyen verlangt te participeren en wordt 
tegemoetgekomen door experimenten met het zogenaamde interactieve 
beleid. De typologie van van Duivenboden is echter vierledig, met naast de 
hierboven vermelde rollen nog twee types die in dit rapport niet of 
nauwelijks aan bod zijn gekomen: de voter en het subject of the state. Bij de 
burger als kiezer ligt de nadruk op momenten waarop hij/zij zijn/haar stem 
kan uitbrengen en bij de burger als onderdaan ligt die op zijn/haar 
verplichtingen, op het gehoorzamen aan regels en wetten. 
 
Aan de hand van deze typologie, die een vrij compleet beeld schetst van de 
manier waarop burgers door de overheid kunnen worden gepercipieerd, 
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kunnen een aantal hypothesen opgeworpen worden over de beleidstheorie 
die de Vlaamse overheid erop na houdt inzake haar eGovernment pro-
gramma. Een eerste hypothese is dat dit programma vooral gericht is op de 
burger in zijn/haar rol als consument. Zoals hierboven gesteld werd, lijkt 
eGovernment toch vooral een betere dienstverlening te beogen, lijkt het over 
de implementatie van bedrijfseconomische ideeën in een overheidscontext 
te gaan. De beleidstheorie gaat er dan vanuit dat overheden hun legitimiteit 
kunnen steunen op ‘tevreden klanten’. Wanneer de burger dan in zijn/haar 
rol van kiezer stapt, kan hij/zij zijn/haar tevredenheid over een goed 
geoliede overheidsmachine in het stemhokje uiten. 
 
In een tweede hypothese is de burger als citoyen de focus van het 
eGovernment beleid. De overheid gaat er vanuit dat zij er zich niet vanaf 
kan maken met een goede elektronische dienstverlening om haar legitimiteit 
te behouden. Zij streeft er dan ook naar om, via een goede informatie-
voorziening en inspraakprocedures, de burger de kans te geven op 
verschillende momenten in de beslissingsprocedure zijn/haar mening te 
laten horen. Hier speelt het scenario van de representatieve democratie 
under pressure. Onderzoek kan achterhalen of er druk bestaat op het 
politieke systeem in Vlaanderen om zich open te stellen en meer inspraak in 
het beleid toe te laten. Talloze beleidsdocumenten en regeringsverklaringen 
maken duidelijk dat de participatiecomponent van eGovernment expliciet op 
de agenda staat van de meeste overheden in West-Europa. Maar waarom is 
dat zo en wie heeft die op de agenda gezet? Meer nog, hoe verhoudt deze 
agenda zich ten opzichte van het streven naar een herstel van het ‘primaat 
van de politiek’, een streven dat eveneens kan worden waargenomen en 
enigszins in tegenstelling staat met meer interactiviteit en inspraak in de 
politiek? 
 
De rol van de burger als voter kan zowel bij de eerste als bij de tweede 
hypothese in het onderzoek meegenomen worden als graadmeter van de 
goedkeuring of afkeuring van het gevoerde beleid door de burger als 
consument of citoyen. Een interessante vraag is ook welke rol in het 
kieshokje primeert. Een laatste hypothese stelt de burger als subject of the 
state centraal. Hier wordt de burger in zijn/haar rol als onderdaan bekeken 
en gaat het vooral om zijn/haar plichten. In schril contrast met de 
consumentenagenda gaat deze hypothese ervan uit dat de overheid vooral 
verhoogde controlemogelijkheden beoogt met het eGovernment programma. 
Het gaat er dan vooral om wettelijke aanpassingen door te voeren die een 
intensievere koppeling van informatie binnen de overheid mogelijk maken, 
waardoor het verwaarlozen van of ontsnappen aan burgerplichten 
gemakkelijker op te sporen valt. Te denken valt aan het opsporen van fraude  
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Figuur 6.2 - Tijdsplanning eerste jaar spoor eGovernment van het SBOV. 
 
in de welzijnssector of de fiscaliteit. Deze sanctionerende rol van de 
overheid wordt vanzelfsprekend minder expliciet naar voren gebracht in de 
communicatie rond eGovernment, maar hij zou wel eens zeer reëel 
aanwezig kunnen zijn. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen wat de 
geldigheid van deze hypothesen is. Toch mag niet enkel de overheid de 
focus van onderzoek uitmaken. In een volgende stap zal het onderzoek zich 
expliciet op de burger en zijn/haar verwachtingen moeten toeleggen. 
Verlangt die van de overheid slechts een efficiëntere dienstverlening of 
richten zijn/haar verwachtingen zich ook op het participatieaspect? Is 
zijn/haar houding ten opzichte van  het  gebruik van ICT in  de  openbare  
sector neutraal of leven er ook angsten omtrent zijn/haar privacy? Indien dit 
het geval is, kan onderzoek mogelijkerwijze aanbevelingen opleveren over 
hoe de overheid met die angsten dient om te gaan om het vertrouwen van 
haar burgers te bestendigen. Concluderend kan gesteld worden dat verder 
onderzoek naar de extrabestuurlijke aspecten van eGovernment zowel de 
motieven van de overheid en de verwachtingen van de burger als de mate 
van overeenstemming daaromtrent dient te achterhalen. 
 

6.5 NAAR EEN INTERUNIVERSITAIR ONDERZOEKSPLAN 
 
Eén hogeschool, de Hogeschool Gent, en twee universiteiten, de Katholieke 
Universiteit te Leuven en de Universiteit Antwerpen, zijn betrokken bij het 
onderzoeksspoor eGovernment van het Vlaamse Steunpunt voor Bestuur-
lijke Organisatie. De fysische locaties van betrokken onderzoekers zijn dus 
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duidelijk verschillend, met als onmiddellijk gevolg dat voor de coördinatie 
van het onderzoek en de informatie-uitwisseling tussen de onderzoekers 
speciale maatregelen moeten worden getroffen. Vanaf de start van het 
onderzoek (november 2001) werden daarom meteen stappen ondernomen 
om een gezamenlijke database voor literatuur en een gezamenlijke database 
voor contactpersonen te ontwerpen en operationeel te maken zodat alle 
onderzoekers 24/7 toegang hebben tot de cumulatie van verworven kennis. 
Daarnaast werden de drie bestuurskundige aspecten (‘intra’, ‘inter’ en 
‘extra’) verdeeld onder de drie instellingen, rekening houdend met de daar 
reeds aanwezige expertises. Dat heeft ertoe geleid dat Leuven zich richt op 
intra-, Gent op inter- en Antwerpen op extra-bestuurlijke aspecten. Dat de 
betrokken onderzoekers steeds een nauwe samenwerking zullen moeten 
houden moge duidelijk zijn gegeven de lastige opsplitsing van de drie 
aspecten. 
 
Het spoor eGovernment loopt over vijf jaar, waarbij het eerste jaar wordt 
benut voor oriëntatie en voor het opstellen van een convergent 
meerjarenplan. In de fase van oriëntatie speelt inventarisering van de 
lopende eGovernment projecten in binnen en buitenland een centrale rol. 
Hiertoe worden experts in lokale, Vlaamse en federale eGovernment 
projecten geconsulteerd, worden studiemiddagen georganiseerd waar 
kennisoverdracht van binnen- en buitenlandse experts zal plaatsvinden, 
worden colloquia en congressen bezocht en wordt bovenal studie gemaakt 
van de veelheid aan literatuur die in tijdschriften, boeken en op internet te 
vinden is. De gecumuleerde kennis wordt vervolgens aangewend om te 
komen tot een meerjarenplan voor de afzonderlijke subsporen. Zo komen 
we tot het schema afgebeeld in Figuur 6.2. In dit tijdschema staat de 
oplevering van twee rapporten gepland, waarvan het eerste thans voor u ligt 
en het tweede is geboekt voor december. Tevens zijn er twee valorisatie-
momenten gepland voor september en eind november wanneer de evaluatie 
van het interuniversitair plan in het kader van de opdrachtgever en met 
name de betrokken Stuurgroep zal plaatsvinden. Op grond van die 
valorisaties zal de uiteindelijke onderzoeksstrategie worden geformuleerd en 
worden vervolgens de drie subsporen intrabestuurlijk, interbestuurlijk en 
extrabestuurlijk gelanceerd. 
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