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I CT leidt niet tot Lege Staat 
In gesprek met Roger van Boxtel 

door Theo Hooghiemstra en Jeroen van den Hoven 

I n het vorige nummer van Idee schreef 
Bernard Aris over 'de virtuele verkie
zingscampagne' in de Verenigde Sta

ten. Komt er ook een 'virtuele verkiezings
campagne' in Nederland? 
'Ja, ik vind dat D66 zich als partij ook in 
de nieuwe media goed moet presenteren. 
Ondanks het weinige geld moeten we de 
beste, meest informatieve website hebben. 
Ik probeer dat ook met mijn eigen website. 
Laatst sprak iemand mij aan en zei: "Uw 
website is toch hét bewijs dat de politieke 
partij niet meer nodig is? Want je kunt di
rect met de minister in debat, welke rol 
vervult de partij dan eigenlijk nog?" Ik heb 
toen wel een link gelegd naar de website 
van D66, maar realiseerde me tevens het 
belang voor politieke partijen om aan
dacht te besteden aan hun virtuele presen
tatie. De jeugd groeit op in het besef dat 
het mogelijk is om zelf informatie te vin
den, zelf interactief te worden, zelf servi
ces en diensten te halen. Waarom zou dat 
dan niet bij de overheid en bij politieke 
partijen mogelijk zijn? Worden dat dan ob
solete instituten? 
Bij de komende campagne moet D66 goed 
doordenken welke plaats we IeT daarin 
geven. Ik denk daarbij aan: potentiële kie
zers zo snel mogelijk informatie via de 
website kunnen leveren; speeches kunnen 

Roger van Boxtel is 
onder meer minister van 

overheidsinformatie. 
Hij realiseert zich dat 

lnformatie- en Communicatie 
Technologie (ICT) bepalend 
zal zijn voor de inrichting 
van het openbaar bestuur. 
Juist daarom moeten we 

volgens Van Boxtel alert zijn 
op de dwang vanuit de 

lCT-markt. Politieke partijen 
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de morele en juridische 

contouren van de informatie
samenleving. Overheid en 

politiek zullen, met behulp 
van lCT, vraaggestuurd 
moeten leren werken. 

het rapport van de commissie-Franken 
over digitale grondrechten. Deels gaat dat 
over privacyvraagstukken. Maar waar ik 
ook heel blij mee ben, is dat in de Grond
wet een artikel komt waar toegang tot 
overheidsinformatie zijn plaats kan krij
gen. 
Ook in ons vorige interview [Idee nr. 3, juli 
1999- red.] hebben we terecht veel gespro
ken over privacybescherming. Op dat vlak 
moet er nog veel gebeuren. Er is een com
missie voor de modernisering van de Wet 
Gemeentelijke Basisadministratie Per
soonsgegevens. Ik kijk hoopvol naar de re
sultaten uit. Basisvraag is voor mij: hoe 
kunnen mensen baas zijn over hun eigen 
gegevens, hoe worden die opgeslagen en 
hoe mag de overheid ze gebruiken? Boven
dien zullen we volgend jaar gaan inventa
riseren wat de gevolgen van overheids
maatregelen zijn voor de persoonlijke le
venssfeer.' 

In het door u aangehaalde vorige interview 
heeft u zich verantwoordelijk getoond voor 
ICT-ontwikkelingen in Nederland. Wat is 
er sindsdien gebeurd? 
'Destijds had ik net het rapport over de 
Elektronische Overheid uitgebracht. Ik 
streefde toen naar 25% elektronische 
dienstverlening door de overheid in 2002. 

zien; standpunten kunnen lezen, vergelijkingen met andere ver
kiezingsprogramma's en interactief vragen beantwoorden. Actua
liteit en vormgeving zijn daarbij essentieel. Als het saai of onover
zichtelijk is, leest men het niet.' 

We zitten nog niet op die 25%, wel tegen de 20%. Onlangs ver
scheen ook de voortgangsrapportage De Digitale Delta, die laat 
zien dat Nederland op allerlei terreinen tot de koplopers behoort, 
maar op ander gebieden op relatieve achterstand staat. Ik laat nu 
een breder onderzoek doen naar de totale uitrol van de in het ka
der van "de elektronische overheid" aangekondigde maatregelen 
bij de overheid. Maar ook naar de financiële middelen die nodig 
zijn om tot dat niveau te komen. Wat mij betreft gaan we nog har
der, maar daar zal dan wel voldoende geld beschikbaar voor moe
ten zijn. 

Aris beschrijft in zijn artikel uiteenlopende privacyproblemen, 
vindt u die reëel? 
'Ja, dat is een voortdurende zorg. Niet voor niets zijn collega 
Korthals van Justitie en ik met de aanstaande Wet Bescherming 
Persoonsgegevens aan de slag geweest. Ook raadpleeg ik geregeld 
de Registratiekamer. Zojuist is er een kabinetsreactie geweest op 

Theo Hooghiemstra is bestuurskundige en jurist. Jeroell vall dell Hovell is hoogleraar 
filosofie vall illformatie- en commullicatietechrwlogie aan de ErllSlIllIsuniversileit 
Rotterdam. BeidelI zijn redacteur van Idee. 

4 

Ik verwijs voor concrete voorstellen en actiepunten naar mijn 
onlangs gepubliceerde omvangrijke actieprogramma Contract met 
de toekomst. Het gaat om de volgende acties: de overheid als inno
vatieve toepasser; procedures en gedragsregels om de betrouw
baarheid van persoonsinformatie te garanderen en gegevens te 
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beveiligen (bijvoorbeeld via een PKI, Public Key Infrastructure); 
Nederlandse gemeenten allemaal een internetsite; een expertise
bureau voor innovatieve beleidsvorming; het project Kiezen op 
Mstand en Digitale Trapveldjes. Over die laatste twee projecten 
wil ik nog wel wat opmerken. 
Bij het project Kiezen op Afstand gaan we tot 2002 een aantal 
kleinschalige experimenten en in 2003 de eerste grootschalige 
experimenten doen. Technologen roepen: het kan morgen! Maar 
we zullen ook moeten voldoen aan de vereisten van de Kieswet 
zoals gegarandeerde geheimhouding en de mogelijkheid om de 
stem in vrijheid uit te brengen. Aan de hand van de experimenten 
zullen we moeten vaststellen of deze waarborgen te realiseren 
zijn. Het is dus pionieren. 
Wat ik niet had kunnen bevroeden is dat de Digitale Trapveldjes 
zo goed zouden uitpakken. Het is bijna onvoorstelbaar dat met een 
incidenteel bedrag van twintig miljoen zoveel bereikt kan worden. 
We hadden er dertig verwacht en het worden er wellicht tweehon
derd! Ook het bedrijfsleven en gemeentebesturen spelen erop in. 
Ik ben er erg gelukkig mee dat dat idee in zulke vruchtbare bodem 
is gevallen. Ik ben ontzettend goed geluimd, omdat nog niet vaak 
zo ontzettend veel tegelijkertijd in gang is gezet en ook in samen
hang; dat is toch heel bijzonder.' 

Heeft u zelf het afgelopen jaar geheel nieuwe ideeën en inzichten 
opgedaan over de elektronische overheid? 
'Ja, de ICT-revolutie heeft veel verdergaande invloeden dan alleen 
privacy en technologische mogelijkheden. Ze heeft ook een enorme 
invloed op de wijze waarop mensen met elkaar omgaan. Aan de 
ene kant ontstaat de kosmopolitische staatsburger, die wereldwijd 
contacten kan hebben, ieder moment van de dag. Aan de andere 
kant ontstaat tegelijkertijd een burger die een sterke beleving 
heeft van de kwaliteit van de directe woon- en werkomgeving. ICT 
speelt daarbij een belangrijke rol, in de transportsector, bij het 
(her)gebruik van gebouwen en bij de ontwikkeling van nieuwe 
stadswijken. Daarbij is het goed ons te realiseren dat ten gevolge 
van ICT veel meer werkzaamheden en privéactiviteiten thuis 
kunnen worden gedaan. Met het oog op de hiervoor genoemde ont
wikkelingen heb ik de Commissie ICT en de Stad (onder voorzit
terschap van Gerlach Cerfontaine) ingesteld die eind dit jaar met 
een rapport uitkomt. Dat moet een advies worden dat zowel voor 
stadsbestuurders als de rijksoverheid een veel bredere werking 
krijgt. De integrerende werking van ICT moet ook als zodanig 
geagendeerd worden en meegenomen worden bij allerlei functio
nele beleidsdossiers. Of het nu gaat om volkshuisvesting, ruimte
lijke ordening of verkeer en vervoer. In Nederland is daar helaas 
nog lang geen sprake van. ICT is nog te veel het speelterrein van 
hobbyisten en van de elite die het internet allang heeft ontdekt.' 

In welk stadium bevindt de elektronische overheid zich volgens u? 
'Je zou vier ontwikkelingsstadia kunnen onderscheiden. Eerst 
ging het om informatieoverdracht. De tweede fase betreft de inter
actie. Daar zitten we midden in. E-mail is bijvoorbeeld inmiddels 
breed ingeburgerd. Zowel bij de oudere generaties (Seniorweb) als 
zeker ook bij jeugd en dwars door alle etniciteiten en (inko
mens)groepen heen. Wij komen nu in het derde stadium: het 
transactiestadium. In dat verband zijn wij druk bezig met het ont
wikkelen van een PKI en daarmee een digitale handtekening. 
Mijn doel is het transactieverkeer tussen burger en overheid 
betrouwbaar te maken. Ik denk dat de PKI in de loop van 2002 
rond kan zijn. Mijn ambitie is natuurlijk dat nog binnen deze 
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kabinetsperiode te realiseren, maar het is geen eenvoudige zaak 
want de mensen die eraan werken hebben me duidelijk gemaakt 
dat we dat niet zullen redden. Als alles loopt zoals we denken 
wordt het eind 2002, al blijf ik, waar het kan, wel jagen om het 
sneller te realiseren. Zorgvuldigheid moet hier echter voorop 
staan. Met de invoering v.an PKI realiseren we ook het gebruik 
van de digitale handtekening. Dat zit allemaal in hetzelfde pak
ket. Het gaat om niets minder dan een "identiteitsinfrastructuur", 
de syteemtechnische en organisatorische context waarbinnen de 
identiteit van burgers in de toekomst wordt geconstrueerd, vast
gesteld en geverifieerd. Daarmee raken deze voorzieningen ook 
aan vragen van sociale rechtvaardigheid en solidariteit. Want wie 
je bent bepaalt wat je kan krijgen en waar je recht op hebt. Een 
zorgvuldig opgezette identiteitsinfrastructuur zal moeten zorgen 
voor betrouwbare verhoudingen in de samenleving tussen over
heid en burgers en tussen burgers onderling, maar wel op een 
wijze die toekomstige politieke discussies over "gelijkheid" en 
"rechtvaardige verdeling" niet belast met de identiteitspolitieke 
keuzen van dit moment. Dat is een overheidstaak. Allerlei priva
te partijen, zoals banken, staan weliswaar te dringen om een der
gelijke identiteitsinfrastructuur op te gaan zetten, maar de over
heid zal hier nadrukkelijk het voortouw moeten nemen.' 

En wat is het vierde stadium? 
'Na het transactiestadium komen we in het stadium van de trans
formatie. Ook de overheidsorganisatie zal zich moeten gaan trans-
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formeren. Om te beginnen internationaliseren de politieke ver
houdingen. De wereld wordt politiek steeds kleiner. Europa wordt 
steeds krachtiger, zij het helaas nog niet democratisch genoeg. 
Ook regio's worden veel belangrijker (met name in de grote lan
den). IeT heeft daar invloed op. De identiteitsbeleving van men
sen, gekoppeld aan het gebied waar men zich beweegt voor wonen 
en werken, school en uitgaan, zal ook hun bestuur beïnvloeden. 
Met name op de kwaliteit van de omgeving zullen mensen de over
heid steeds meer aanspreken. Dat betekent 
voor de service- en dienstverlening 'van de 

moeten blijven geschieden. 
Juist omdat dat IeT bepalend zal zijn voor de inrichting van het 
openbaar bestuur, zullen we ook alert moeten zijn op de dwang 
van de IeT-markt. Als we niet oppassen is het geluid straks: 
«Tweede-Kamerleden en wetgevingsjuristen kunnen wel iets 
bedenken over studiefinanciering of de zorgpas, maar dat moet 
wel binnen onze IeT-kaders passen." Een dergelijk dwang van de 
markt moeten we voorkomen. 

Ik ga onder meer om die reden binnenkort 
alle implementatieprogramma's uit hoofde 

overheid dat de juiste schaal heel belangrijk 
gaat worden. De bestaande territoriale 
indeling van rijk, provincie en gemeente 
komt steeds meer onder druk te staan. Voor 
een aantal services en diensten zal opscha
ling doorgevoerd gaan worden. En datzelfde 
geldt ook op nationaal niveau als we kijken 
naar de huidige departementen. In allerlei 
sectoren en in alle geledingen van de 
samenleving (zorg, recht, business, over
heid) zien we dat IeT niet langer een tech
nologie is die verandering alleen maar faci-

'Op het ogenblik is 
van het overheidsinformatiebeleid, zoals 
overheidsloket 2000 en de PKl-infrastruc
tuur, in een afzonderlijke stichting onder
brengen, onder mijn verantwoordelijkheid. 
Ik vind dat deze zaken met nadruk in het 
publieke domein moeten blijven, maximaal 
onderhevig aan democratische controle. 
Deze stichting kan dan opdrachten krijgen 
van verschillende departementen. Maar ik 
wil het niet uit handen geven aan de 
markt, want dan dreigt de dwang van de 

het nog een vrolijke 
chaos: chatrooms, 
p eilingen en af en 
toe een nieuw 
inspraakmodel' 

liteert en mogelijk maakt, zij is een techno-
logie die nieuwe vormen van interactie en nieuwe instituties 
vormt. Eind dit jaar hoop ik een gezaghebbende commissie te kun
nen instellen die het kabinet gaat adviseren over dit transforma
tiestadium. Dat wil ik ook in 2001 afgerond hebben. Deze com
missie moet politiek en burgers een spiegel kunnen voorhouden 
waarin zichtbaar wordt wat de ontwikkelingen zijn en waaraan 
gedacht moet worden om de transformatie van de overheid de 
komende jaren gestalte te geven.' 

U heeft het gehad over de service- en dienstverlening door de over
heid. Maar zijn er ook gevolgen van de ICT-ontwikkelingen voor de 
politieke vertegenwoordiging? 
'Ik denk dat de representatieve democratie gewoon blijft bestaan. 
Ook zal een ministeriële verantwoordelijkheid en de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van bijvoorbeeld het College van B& W blij
ven bestaan. Iemand zal politiek verantwoordelijk moeten blijven. 
Wat ik de nieuwe commissie als dilemma mee zou willen geven is 
de vraag hoe de kanteling die bij de overheid in ieder geval plaats 
moet vinden in service- en dienstverlening zich gaat verhouden tot 
de representatieve democratie. Daar zit een spanningsveld. Blijft 
de ministeriële verantwoordelijkheid op dezelfde manier ingevuld, 
als we dat nu doen? En wie is aanspreekbaar als de service- en 
dienstverlening in rijksdiensten gedeconcentreerd is of in opge
schaalde gemeentelijke diensten? Uiteindelijk moet beleid geper
sonifieerd kunnen worden om een afrekening mogelijk te maken. 
Maar er is een spanning tussen service- en dienstverlening aan de 
ene kant en de representatieve democratie aan de andere kant als 
het gaat om die verschillende schalen. Zo is het goed mogelijk dat 
ten gevolge van IeT opschaling plaatsvindt in de gemeentelijke 
dienstverlening. Maar betekent dat dan ook dat de helft van de 
gemeenten kan worden opgeheven? Of dat de natiestaat onbe
langrijk wordt, doordat Europa steeds meer gewicht krijgt en 
zaken meer regionaal geregeld gaan worden? Dat is moeilijk te 
zeggen. Maar ik zie dit wel als een belangrijk discussiepunt. Men 
kan bijvoorbeeld stadsarchitecten en directeuren gemeentewer
ken op kaderwetniveau persoonlijk verantwoordelijk stellen, maar 
dan nog zal dat wel onder politiek verantwoordelijke personen 
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markt zoals die op dit moment ook voelbaar 
is in discussies rond de kabel. Om de regie

functie van de overheid waar te maken ligt er ook een grote ver
antwoordelijkheid bij de politieke partijen. Momenteel wordt dit 
debat nog nauwelijks in de politieke partijen gevoerd. Sommigen 
menen dat de politieke partijen wel afgeschaft kunnen worden. 
Dat vind ik nou juist niet. Ik vind, en dat geldt zeker voor D66, dat 
de volksvertegenwoordigers zich indringend met dit onderwerp 
moeten bezighouden. De samenleving verandert in snel tempo. 
D66 heeft altijd het voortouw genomen als het gaat om het uitzet
ten van de morele en juridische contouren waarbinnen nieuwe 
maarschappelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Voor de huidige 
IeT-ontwikkelingen geldt dat evenzeer. Het gaat dan om de poli
tiek en de ethiek van IeT-systemen en informatie-infrastructuren 
die vandaag worden ontworpen, maar die de context vormen van 
onze politieke discussies van morgen.' 

Van een D66-minister mag verwacht worden dat hij bij de eerder 
genoemde ontwikkelingen de burger centraal stelt. Wat onderneemt 
u in dat verband? 
'Een van de dingen die ik hier op het departement ga doen is het 
oprichten van een centrum voor innovatieve beleidsvorming. Ik 
wil dat alle experimenten die nu plaatsvinden rond de burger en 
het besluitvormingsproces op één plaats beheerd worden. Op het 
ogenblik is het nog een vrolijke chaos: chatrooms, peilingen en af 
en toe een nieuw inspraakmodel. Maar er ontbreekt een duur
zaam doordacht systeem op basis waarvan mensen zich perma
nent met de overheid kunnen verstaan. Ook in het besluitvor
mingsproces tot en met het besluit en zijn eventuele correctie in de 
vorm van een referendum. Verder wil ik een bedrag van ongeveer 
een miljoen per jaar vrijmaken om toch ook een vorm te krijgen 
van counter veiling powers vanuit de burger. Ik ga nu een aantal 
organisaties uitnodigen om daarvoor voorstellen te doen want op 
dit moment mis ik een dergelijk orgaan. Om de burger centraal te 
stellen zullen overheid en politiek bovendien, met behulp van IeT, 
vraaggestuurd moeten leren werken. Om die reden geloof ik ook 
niet in een Lege Staat. In de staat zullen altijd mensen wonen. Om 
die mensen, hun welzijn, hun bescherming, hun rechten en plich
ten, gaat het nu juist.' • 
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