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Van e-denken naar e-doen

Koninklijke Hoogheid, dames en heren,

INLEIDING
Vijf jaar geleden werd ECP opgericht.
Dat lijkt nog maar kort. Hoewel.
Als je de kranten van vijf jaar geleden erbij pakt, dan beland je in een compleet andere
wereld.
��2P�GH�KDYHUNODS�ZHUGHQ�FRPSXWHUV�JHKDFNW��ELMYRRUEHHOG�LQ�IHEUXDUL�����ELM�KHW
Pentagon en in juni 1998 bij World Online.
��+HW�ZDV�HHQ�ZHUHOG�YRO�IXVLHV�HQ�RYHUQDPHV��America Online kocht Netscape, KPN
kocht XS4ALL.
��'H�EHXUVNRHUVHQ�YDQ�IT-fondsen stegen naar ongekende hoogten. Bij de venture
capital-maatschappij waar ik toen, onder meer in IT-bedrijven, investeringen deed, was
koers/winstverhouding uit de mode en deed je alleen nog in discounted cashflows.
��en er waren ook leuke dingen als de doorbraak van MP3

Met rode oortjes las ik het toen net verschenen “The new rules for the new economy” van
Kevin Kelly. Te mooi om waar te zijn natuurlijk, en mijn baas hield me toen met beide
benen op de grond: “maak jij eerst maar eens een volledige economische cyclus mee.”

Het was een zeer turbulente tijd, waarin de bomen tot in de hemel leken te groeien,
hoewel veel bedrijven door diezelfde bomen het bos niet meer konden zien:

Waar moest je als ondernemer bij aanhaken, wat was het moment om digitaal transacties
aan te gaan, wie kon je op de elektronische snelweg vertrouwen ?

1998 TOT HEDEN
Electronic Commerce Platform Nederland is vanaf 1998 begonnen om een einde te
maken aan de onzekerheden waar bedrijven tegen aanliepen. Het Ministerie levert graag
een bijdrage hieraan. ECP heeft in de jaren daarna een belangrijke bijdrage geleverd om
orde te scheppen in de chaos van de World Wild West.

��'RRU�LQ�GLH�RQRYHU]LFKWHOLMNH�SHULRGH�QLHXZH�LGHHsQ�WH�JHQHUHUHQ�
��'RRU�SURHISURMHFWHQ�WH�VWDUWHQ��'RRU�SDUWLMHQ�ELM�HONDDU�WH�EUHQJHQ��'RRU�RQGHUZHUSHQ
te agenderen.

��(Q�GRRU�GH�RQWZLNNHOLQJ�YDQ�GH�e-commerce-gedragscode die internationaal
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toonaangevend is.

De overheid loopt het risico om bij snelle technologische ontwikkelingen achter de feiten
aan te lopen. Wetgeving heeft dan weinig zin, het houdt ontwikkelingen eerder tegen dan
dat die worden gestimuleerd. Zelfregulering door organisaties als ECP.nl is dan een veel
betere optie. En ECP.NL heeft dat goed begrepen. Het Platform werd al snel hét
aanspreekpunt voor e-business-aangelegenheden.

Inmiddels zijn de potentiële voordelen van e-commerce bij veel bedrijven bekend: het
verbetert de dienstverlening aan klanten, wordt steeds belangrijker in business-to-
business-contacten. En het vergroot de efficiency van de eigen interne bedrijfsprocessen.
Al is het soms een beetje eng en hikt men een beetje aan tegen de mogelijke gevolgen
voor de organisatie van de back office.

HUIDIGE STATUS E-COMMERCE
Maar wat hebben die afgelopen vijf jaar ons nu precies gebracht? Want het waren toch
vijf jaren van experimenteren.

Vrijdag stuurt het Kabinet de tweede Internationale ICT-toets naar de Tweede Kamer, die
ingaat op de ICT-positie van Nederland in vergelijking met die van de mondiale ICT-top.
Vandaag mag ik alvast een aantal uitkomsten naar buiten brengen.
Maandag kunt u het ook zien op www.minez.nl.

Dienstverlening en arbeidsproductiviteit
In Nederland draagt ICT substantieel – sommigen zeggen zelfs voor 40% - bij aan de
groei van de arbeidsproductiviteit. Dat is buitengewoon belangrijk omdat die
arbeidsproductiviteit bepalend is voor onze economische groei en concurrentiepositie.

Kwaliteit infrastructuur
Nederland beschikt in vergelijking met de overige landen over een hoogwaardige
infrastructuur die weinig aan storing onderhevig is.

Internet-toegang
Nederland doet het ook goed als het gaat om computerbezit en internettoegang in
huishoudens. Die toegang is fors gestegen. De internetpenetratie is met 74 % zelfs het
hoogste in de wereld.
Ook in het onderwijs wordt een hoge score behaald: bijna alle scholen hebben toegang tot
het internet en relatief veel scholen maken gebruik van breedband. De volgende generatie
is dus voorbereid.

Zelfregulering
Nederland scoort verder ook goed op het onderdeel zelfregulering. Ik noemde net al de e-
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commerce modelgedragscode van ECP.nl. Andere voorbeelden zijn de online-
geschillenbeslechting en de criminaliteitsbestrijding via meldpunten.

ICT-onderzoek
Ook het niveau van Nederlandse ICT-onderzoekspublicaties blijft onverminderd hoog.
De kwantiteit zou wat omhoog moeten, maar de kwaliteit staat buiten kijf. Het is wel van
belang om de vertaling naar toepassingen wat breder te trekken.

Maar er is ook een aantal minder goede uitkomsten uit de toets:

-1- Veiligheid en infrastructuur
De Nederlandse infrastructuur is kwalitatief goed, maar het aantal beveiligde
verbindingen laat te wensen over. En dat is natuurlijk wel een punt van zorg: omdat dat
juist het vertrouwen nodig is van een potentiële klant om ook daadwerkelijk de transactie
door te zetten. Veiligheid lijkt het belangrijkste issue voor de verdere ontwikkeling van e-
commerce.

-2- De overheid blijft achter
Hoewel de dienstverlening van de overheid aan de burgers over het algemeen goed is,
blijft de dienstverlening aan bedrijven duidelijk achter. Slechts bij een handvol
gemeenten kunt u een vergunning digitaal aanvragen, uw bedrijfsverplaatsing doorgeven
of de reinigingsdienst bestellen.

-3- Bedrijfsleven middenmoter
In alle sectoren, behalve in de gezondheidszorg en bij onderwijzend personeel, scoort
Nederland relatief hoog als het gaat om ICT-bestedingen en investering in ICT-trainingen
van werknemers.

Desalniettemin blijkt - ondanks het groeiende internetgebruik - het Nederlandse
bedrijfsleven een middenmoter voor wat betreft het gebruik van computers en internet.
Van de elf onderzochte landen staat Nederland op de vijfde plaats. Datzelfde geldt voor
het doen van online aan-en verkopen. De doorbraak in de groei van het aantal transacties
moet nog komen.

De conclusie is dus dat Nederland weliswaar aardig meeloopt in de mondiale ICT-top,
maar dat op een aantal terreinen nog een inhaalslag nodig is.

De teneur is dus: de startpositie is prima, maar we moeten nog op gang komen en de
omslag maken van denken naar doen.

DE ICT-AGENDA VOOR EZ EN DE OVERHEID



4

Ook EZ zal die slag moeten maken.

EZ heeft nu ook de ‘tools’ in handen om de juiste randvoorwaarden te creëren. Het
ministerie is versterkt uit de formatie gekomen. Het directoraat-generaal
Telecommunicatie en Post is van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verhuisd naar
EZ.

Hierdoor ligt de regie van het telecombeleid, infrastructuur, innovatie en
ondernemingsklimaat, voor het eerst in één hand. Die positie gaan we gebruiken. Met
deze bundeling van krachten kunnen we namelijk gerichter actie ondernemen.
Momenteel werken we op EZ aan het opstellen van een ICT-agenda. Zaken worden
concreet. Het is een hele waslijst! Ik ben nu 113 dagen Staatssecretaris en ik ga door. Het
is business as usual, met nog een schep er bovenop.

Zojuist noemde ik drie minder goede uitkomsten uit de ICT-toets. Ik loop ze nog een keer
langs en zal aangeven hoe we hierop met concrete acties gaan reageren.

-1- Veiligheid en infrastructuur
Laat ik beginnen met veiligheid, zoals gezegd, wellicht het belangrijkste issue.

We hebben al de campagne “  Surf op safe” . We hebben het actieplan KWINT; om
kwetsbaarheid aan te pakken en veiligheid van infrastructuren te waarborgen. We gaan dit
plan fors verbreden en verbeteren.

Ten tweede starten we begin volgend jaar met een viruswaarschuwingsdienst. Een
waarschuwingsdienst voor internet die het bedrijfsleven en consumenten tijdig informeert
over bijvoorbeeld virussen en fouten in software.

Ten derde publiceren wij vandaag, in samenwerking met anderen, het boekje: “ Nederland
gaat digitaal met een veilig gevoel” . Dat is een praktische handleiding voor
informatiebeveiliging, die speciaal is bedoeld voor het MKB. U krijgt hier straks allen
een exemplaar van.

Eind dit jaar komen we voor het onderwerp infrastructuur met een reactie op het advies
van de Expertgroep Breedband over de ontwikkeling van een toekomstvaste
breedbandinfrastructuur en breedbanddiensten. Internet wordt dan sneller en dus
aantrekkelijker voor bedrijven.
Let wel: De overheid gaat geen kabels trekken, maar we moeten en gaan wel veel actiever
een faciliterende en stimulerende rol spelen.
Een en ander wordt nu uitgewerkt, maar ik kan wel al aankondigen dat we een Breedband
Expertisecentrum gaan opzetten.
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En tenslotte is twee weken geleden het wetsvoorstel Toegang tot de Kabel naar de
Tweede Kamer gestuurd. In dit wetsvoorstel wordt onder andere geregeld dat Internet
Service Providers toegang krijgen tot alle openbare telecommunicatienetwerken,
waaronder ook de tv-kabel. Zo ontstaan er meer keuze-mogelijkheden, ook voor het
bedrijfsleven.

-2- De overheid
Het tweede zorgpunt uit de nog uit te komen ICT-toets betreft de relatie overheid en
bedrijfsleven.

Als wet- en regelgever mag de overheid ook wel wat meer doen. Zo wordt het op het
gebied van rechtszekerheid tijd om de al lang liggende richtlijn e-commerce nu eindelijk
te implementeren. Bij het ECP-contactpunt dat nu speciaal hiervoor wordt opgericht, kunt
u alle informatie over deze richtlijn krijgen.

Vorige week kreeg ik een brief van het gezamenlijke bedrijfsleven waarin zorgen werden
uitgesproken over de uitwerking van de richtlijn. Collega Donner en ik zijn er gelukkig
afgelopen vrijdag uitgekomen. Aan de kritiek van het bedrijfsleven is tegemoetgekomen.

U hoeft dus geen angst te hebben dat een aanbieding op uw Nederlandse website die door
een concurrerend bedrijf elders in de Europese Unie wordt gelezen, die concurrent
vervolgens de mogelijkheid biedt, om u aan te klagen als bijvoorbeeld de door u geboden
korting of leveringsvoorwaarden in strijd zijn met het buitenlandse recht.

Ik wil hier dan ook meer aandacht aan besteden, bijvoorbeeld door het organiseren van
een congres over dat soort internationale juridische kwesties. U hoort daar binnenkort
meer over.

We gaan ook meer haast maken met het vereenvoudigen van het elektronisch verkeer
tussen overheid en bedrijfsleven.
Eind dit jaar start het landelijk bedrijvenloket. Dat is één loket waar de ondernemer
digitaal terecht kan voor al zijn vergunningen.

En eind volgend jaar starten we het basisbedrijvenregister. Dat wordt een echte
doorbraak. In dat register worden namelijk van alle ondernemers hun naam, adres,
woonplaats en andere kenmerkende gegevens opgeslagen. Waar u nu nog op veel te veel
verschillende plekken deze gegevens moet aanleveren aan overheden, wordt het er straks
één. Dat scheelt een hoop administratieve lasten en vooral een hoop ergernis.

Door het basisbedrijvenregister kan de overheid een bedrijf identificeren, zodat het doen
van transacties, ik gaf net de voorbeelden, echt van de grond kan komen.
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Een basisvoorwaarde om echt over te gaan tot transacties via ICT is dat partijen zeker zijn
dat ze met elkaar communiceren.

-3- Bedrijfsleven
Dan het derde zorgpunt uit de ICT-toets: het bedrijfsleven op zich.
U bent er klaar voor. Nederland behoort, en dat is een verbetering ten opzichte van vorig
jaar, samen met de VS, Engeland en de Scandinavische landen, tot de koplopers van
landen die klaar zijn voor het digitale tijdperk. Let wel: “ klaar”  in de zin van “ ready” , niet
in de zin van “ done” .
Want we hikken weliswaar tegen een doorbraak aan, maar de echte omslag van e-denken
naar e-doen, is nog niet gemaakt.
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Koninklijke Hoogheid, dames en heren,
Het hype-denken over e-commerce hebben we gehad. En het lijkt erop -maar de wens is
ook vader van de gedachte- dat we de “ anti-hype”  nu ook hebben gehad.

Ik vertelde u de goede raad van mijn baas bij ABN AMRO al: “ Maak jij eerst maar een
economische cyclus mee” . Hij vulde dat toen aan door te zeggen: “ Daarna weet je wat
tijdelijk is, en wat blijvend.” .

De toepassingen van E-commerce bieden zoveel potentieel, dat we na vijf jaar ECP.nl
kunnen stellen dat e-commerce blijvend is. Dat betekent wel dat de volgende vijf jaar
minstens zo belangrijk worden als die eerste vijf jaar.


