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Hierbij zend ik u de notitie «Videotexdiensten in Nederland, op weg
naar volwassenheid».
Het doel van de notitie is u te informeren over de stand van zaken
met betrekking tot het verschijnsel «Videotex in Nederland» en over het
stimuleringsbeleid van mijn ministerie op dit gebied. Bij verscheidene
gelegenheden hebben leden van de Tweede Kamer belangstelling
getoond voor de ontwikkelingen rond videotex en haar toepassingen.
De notitie geeft ook de wijze aan waarop de overheid al inspeelt op en
verder gebruik kan maken van de mogelijkheden die het medium
videotex ook de overheid biedt om met haar doelgroepen elektronisch te
communiceren.
In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor de initiatieven die ik heb
genomen om de groei naar volwassenheid van videotex te bevorderen,
zoals:
- het programma Voortrekkersdiensten in het midden– en kleinbedrijf;
- de zogenaamde Informatiemakelaar zakelijke markt
- en - samen met anderen - het Platform Videotexdiensten Rijks–
overheid.
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J. E. Andriessen
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SAMENVATTING
Aanleiding voor en doel van de notitie
Elektronische informatiediensten, in het bijzonder die met videotex als
presentatievorm, zijn nu ook in Nederland in opmars. De netwerkdienst
Videotex Nederland NV, begin vorig jaar opgericht, is uit de startblokken.
Hiermede is een laagdrempelig en - op termijn - grootschalig elektro–
nisch communicatiemedium beschikbaar gekomen. Deze notitie schetst
de stand van zaken met betrekking tot het verschijnsel videotex in
Nederland en geeft aan in welke richting het zich waarschijnlijk zal
ontwikkelen. De notitie is ook bedoeld om de overheid in den brede te
stimuleren actief in te spelen op de mogelijkheden die nu aanwezig zijn
om elektronisch te communiceren met haar doelgroepen. Een eerdere
poging tot een grootschalige introductie van videotex (Viditel eind jaren
'70) heeft niet aan de hooggespannen verwachtingen voldaan. Inmiddels
zijn de uitgangsvoorwaarden voor een succesvolle penetratie op zowel
de zakelijke als de particuliere markt belangrijk verbeterd. Doorslagge–
vende factoren daarbij zijn:
- een toenemend bewustzijn bij het bedrijfsleven dat elektronische
communicatie een strategische optie van de eerste orde is;
- elektronische informatie-overdracht en –verwerking is ook in
huishoudens een stuk gewoner geworden;
- een gestadige groei van het serieuze dienstenaanbod;
- inspiratie door het aansprekende succes van het Franse Minitel;
- het stimuleringsbeleid van Economische Zaken (zie verderop).
Dit alles wettigt de veronderstelling dat elektronische communicatie
door middel van videotex definitief de weg naar volwassenheid heeft
ingeslagen.
In deze notitie, die door de directie Diensten van Economische Zaken
is opgesteld, komen onder meer de volgende aspecten aan de orde:
- wat is videotex;
- een beschrijving van de huidige situatie op videotexgebied;
- de economische en maatschappelijke betekenis van toenemende
elektronische communicatie;
- het overheidsbeleid ten aanzien van videotex.
Begripsomschrijving
Videotex is een prominente telematicatoepassing. In algemene zin
wordt onder videotex verstaan: de gehele ontwikkeling met betrekking
tot die tete-informatiediensten die gebruik maken van de presentatievorm
videotex. Als definitie hanteert Economische Zaken de volgende
omschrijving:
Videotex is een generieke term waarmee een interactief, gebruikers–
vriendelijk, op computertechniek gebaseerd en grotendeels in presentatie
en bediening gestandaardiseerd medium wordt bedoeld, geschikt voor
informatielevering (consultatie), het afhandelen van transacties en het
verzorgen van communicatie tussen gebruikers.
Voorbeelden van consultatiediensten zijn: het kunnen opvragen van
telefoonnummers, postcodes, beurskoersen.
Voorbeelden van transactiediensten zijn: telewinkelen en teleban–
kieren.
Voorbeelden van communicatiediensten zijn: tele-leren en babbel–
boxen.
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Voor elektronische communicatie op enige schaal is een samenspel
van vier partijen noodzakelijk:
- iemand die informatie nodig heeft (afnemer of gebruiker);
- iemand die informatie beschikbaar stelt (aanbieder of leverancier);
- een organisatie die gebruikers en leveranciers met elkaar in contact
brengt (netwerkdienst);
- telecommunicatie-infrastructuur (telefoon, of kabel-TV, of een
combinatie van beide).
Dit alles wordt in bijlage 1 uitgewerkt.
Huidige situatie
Sinds begin 1990 is de naamloze vennootschap Videotex Nederland
operationeel. Het doel van Videotex Nederland is de exploitatie van een
grootschalig, uniform videotexnetwerk, waarlangs de elektronische
communicatie tussen dienstenaanbieder en eindgebruiker zich afwikkelt.
Voor de openbare diensten heeft Videotex Nederland gekozen voor
een laagdrempelige toegang, dat impliceert anoniem gebruik en
afrekening via de telefoonrekening. Om differentiatie in de tarieven te
kunnen bewerkstelligen, zijn vooralsnog verschillende toegangsnummers
nodig.
Het dienstenaanbod ontwikkelt zich gunstig: thans worden ca. 150
afzonderlijke diensten aangeboden. Ook het aantal oproepen vertoont
een gestadig stijgende lijn, hoewel de absolute omvang van het verkeer
natuurlijk nog niet zo groot is. Aan de vraagkant kan evenwel niet van
een bepaald aantal aansluitingen op Videotex Nederland worden
gesproken. Door het niet-geïdentificeerd gebruik is het aantal afnemers
niet bekend. Videotex Nederland schat het aantal regelmatige gebruikers
momenteel op 100000.
Naast de openbare diensten zijn m de zakelijke sfeer 50 a 60 systemen
van besloten-gebruikersgroepen operationeel. Deze maken gebruik van
Viditel, Telepad 2 (beide van PTT Telecom) of van eigen netwerkfacili–
teiten. Videotex Nederland gaat zich ook voor deze markt inzetten.
Economische betekenis
In diverse publikaties is door het ministerie van Economische Zaken
het grote belang aangegeven van de toepassing van informatietechno–
logie (IT) in het bedrijfsleven en beschreven wat de gevolgen zijn c.q.
kunnen zijn voor individuele bedrijven, bedrijfstakken en –kolommen. IT
blijkt bij een juiste en tijdige toepassing efficiëntie– en concurrentievoor–
delen op te leveren. Omgekeerd kan een niet-tijdige en/of onjuiste
toepassing van IT nadelig werken. Verder schept IT kansen voor geheel
nieuwe bedrijvigheid, hetgeen evenzeer de economische groei en de
werkgelegenheid ten goede komt. Dit geldt vooral voor de commerciële
dienstensector. Voor de meeste dienstverlenende bedrijven is IT de
basistechnologie en bron voor vernieuwing en groeikracht.
Langs een aantal lijnen bevordert Economische Zaken krachtig het
gebruik van IT. De stimulansen variëren van algemene voorlichtingsactivi–
teiten, via demonstratieprojecten tot ondersteuning van haalbaarheids–
studies.
Wat geldt voor IT in zijn algemeenheid, gaat ook op voor de
toepassing van een relatief nieuw medium als videotex. Elektronische
communicatie betekent:
- sneller en accurater opereren;
- actuelere informatiebronnen staan ter beschikking;
- de communicatie met andere schakels in de keten wordt geïnte–
greerd met de interne automatisering.
Als, omgekeerd, het Nederlandse bedrijfsleven er niet in zou slagen op
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een andere wijze met informatie om te gaan, komt het op termijn inter–
nationaal behoorlijk in de knel. De verdere ontwikkeling van de videotex–
netwerken in Nederland en Europa is tegen deze achtergrond dan ook
van grote economische betekenis. Juist door de eenvoud van de techniek
en gegeven de grote mate van standaardisatie kan de aandacht vrijwel
volledig worden gericht op de toepassingen.
Beleidsmatige aandachtspunten
Het beleid van het ministerie van Economische Zaken ter bevordering
van de videotexdiensten maakt onderdeel uit van het stimuleringsbeleid
op het gebied van de informatietechnologie. De toenmalige minister De
Korte heeft de Tweede Kamer per 8 december 1988 een brief gestuurd
met de beleidsvoornemens inzake informatietechnologie voor 1989 en
1990. Daarin wordt o.a het probleem geschetst van de vicieuze cirkel
waarin startende tele-informatiediensten zich bevinden. Voor groot–
schalige videotextoepassingen is een landelijk opererende netwerkdienst
onontbeerlijk. Doordat in de beginfase het aantal commerciële
aanbieders van videotexdiensten onvoldoende is om een zekere
«kritische massa» te creëren, is het opzetten van een netwerkdienst
onaantrekkelijk. Een gering aanbod lokt immers weinig vraag uit. Om
deze kip/ei-situatie te helpen doorbreken, heeft Economische Zaken twee
samenhangende beleidsdoelstellingen geformuleerd: de bevordering van
de totstandkoming van één grootschalige, uniforme videotexnetwerk–
dienst en het aanmoedigen van het gebruik dat van een dergelijke
faciliteit wordt gemaakt door het ondersteunen van de ontwikkeling van
enkele zogenaamde voortrekkersdiensten in het midden– en kleinbedrijf.
* Totstandkoming Videotex Nederland.
Het ministerie heeft een stimulerende functie vervuld in het bijeen–
brengen van de verschillende initiatiefnemers uit het bedrijfsleven. Ook
heeft Economische Zaken f 180 000 bijgedragen in de kosten van het
opstellen van het ondernemingsplan van de toekomstige NV. Het is goed
te vermelden dat Videotex Nederland, in tegenstelling tot wat wel eens
wordt gedacht, volledig door de markt wordt gefinancierd.
* Viditel en Telepad 2.
Daarmee is de doelstelling uit 1988 bereikt, maar één pregnante wens
is echter nog aanwezig. Naast Videotex Nederland opereren nog twee
andere openbare netwerken van betekenis: Viditel en Telepad 2 van PTT
Telecom. Uit een oogpunt van het kunnen realiseren van de noodzake–
lijke schaalgrootte acht Economische Zaken het raadzaam dat de
netwerkactiviteiten van PTT Telecom worden geïntegreerd met die van
Videotex Nederland. De doorzichtigheid van het aanbod aan videotex–
diensten en de slaagkans van Videotex Nederland zijn erbij gebaat als
beide (particuliere) organisaties terzake van de netwerkactiviteiten
verdergaand samenwerken, zoals ook beider intentie is.
* Tarieven.
Als gevolg van het tarievenbeleid van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat ten opzichte van PTT Telecom is de hoogste opbrengst voor
een informatiedienstenaanbieder in Videotex Nederland momenteel ca.
23,5 cent per minuut verbindingstijd. Door vele aanbieders wordt dit
tarief als volstrekt onvoldoende aangemerkt, omdat hun diensten in
relatie tot traditionele vormen van distributie niet concurrerend en niet
rendabel kunnen draaien. Bovendien laat de markt hogere prijzen toe
voor veel diensten op zakelijk gebied. Deze onnodige beperking houdt
een ernstige belemmering in voor de ontwikkeling van met name de
zakelijke diensten, en daardoor van het gehele fenomeen videotex.
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Inmiddels heeft de minister van Verkeer en Waterstaat aangekondigd dat
zij PTT Telecom zal verzoeken aan de mogelijkheid van hogere tarieven
tegemoet te komen.
* Programma voortrekkersdiensten in het MKB.
Om indirect het klimaat voor het beginnende grootschalige netwerk
van Videotex Nederland te helpen verzachten, heeft de directie Diensten
van Economische Zaken een programma opgezet ter ondersteuning,
zowel financieel als met deskundig projectmanagement, van een aantal
professionele voortrekkersdiensten. Daartoe heeft de minister in 1989 de
«Stuurgroep Bevordering Videotexdiensten in het Midden– en kleinbe–
drijf» ingesteld, die wordt bijgestaan door een externe projectmanager.
De stuurgroep heeft advies uitgebracht over twaalf initiatieven die door
het ministerie zijn gesubsidieerd (in totaal f4,7 mln).
De projecten, die intensief worden begeleid door de projectmanager,
verlopen over het algemeen voorspoedig. In de loop van 1991 worden de
opgedane pionierservaringen overgedragen in een promotiecampagne
aan anderen in het bedrijfsleven, die dan het spreekwoordelijke wiel niet
opnieuw behoeven uit te vinden. Al met al stemt de gevolgde aanpak tot
tevredenheid.
* Informatiemakelaar zakelijke markt.
Onder de werktitel «Informatiemakelaar Zakelijke Markt» (IZM) heeft
het ministerie in 1991 het initiatief genomen voor een project dat tot
doel heeft de effectieve vraag naar databanken (consultatiediensten)
belangrijk te verhogen en de toegankelijkheid van relevante informatie–
bronnen voor het MKB sterk te vergroten. In een vorm van publiek–
private-samenwerking werkt Brokerits BV aan een ondernemingsplan
voor de commerciële, onafhankelijke marketingorganisatie IZM die per
segment (branches, ketens) de informatiebehoeften verkent en een zo
compleet mogelijk aanbod verzorgt op basis van bestaande databanken
(commerciële en (semi-)overheids). De IZM treedt dus niet als uitgever
op, maar als distributeur; een soort elektronische boekwinkel. Door een
«intelligente interface» kan o.a. het probleem van de verschillende
zoektalen worden opgelost.
Het ondernemingsplan zal door een onafhankelijke derde worden
getoetst. Naar verwachting zal in november 1991 de go/no-go beslissing
genomen worden. Afhankelijk van de inhoud van het plan, de uitkomsten
van de contra-expertise en de gebleken belangstelling uit het bedrijfs–
leven om daadwerkelijk te participeren, is Economische Zaken in principe
bereid om een aanwijsbaar aanlooptekort van de IZM te helpen
overbruggen.
* Platform Videotexdiensten Rijksoverheid.
Eind 1990 is gezamenlijk door de Rijksvoorlichtingsdienst en de minis–
teries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken het Platform
Videotexdiensten Rijksoverheid opgericht. Het doel van het Platform is
het stimuleren van de ontwikkeling van videotexdiensten binnen de rijks–
overheid door het bevorderen van de totstandkoming van nieuwe
diensten en het onderling afstemmen van het dienstenaanbod van de
overheid.
Economische zaken heeft voor 1991 f 1,5 mln uitgetrokken voor de
ondersteuning van de platform-activiteiten door extern projectmana–
gement en voor financiële bijdragen voor interessante videotexprojecten.
* De overheid als informatiedienstenaanbieder.
Het aantal operationele videotexdiensten van de rijksoverheid zelf is
tot nog toe gering, maar zal de komende jaren zeker groeien. De
overheid is immers een informatieverwerkend systeem bij uitstek, dat
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ook nog eens met ieder onderdeel van de maatschappij communiceert.
Een deel van die communicatie zou heel goed of zelfs beter elektronisch
kunnen geschieden. Voorbeelden van succesvolle overheidsdiensten zijn:
het Belastingloket van de Belastingdienst en Postbus 51 op Videotex van
de Rijksvoorlichtingsdienst. Ook Economische Zaken is volop bezig met
de voorbereidingen voor een eigen informatiedienst.
Enkele ministeries, met name WVC, hebben voor hun beleid relevante
instituten gefaciliteerd die met videotex werken. Economische Zaken
heeft een project van de Consumentenbond voor de verspreiding van
produktinformatie gesubsidieerd.
* Statistiek
Elektronische informatiediensten, waaronder de videotexdiensten,
worden statistisch niet als zodanig herkenbaar geregistreerd. Het minis–
terie ondersteunt initiatieven van de branche organisatie NVI en het
adviesorgaan RABIN om in overleg met het CBS te komen tot een verbe–
tering van de statistiek van de informatiesector.
Al met al is dit naar het oordeel van Economische zaken een voldoende
pakket beleidsmaatregelen om de groei naar volwassenheid van het
medium videotex effectief te bevorderen.
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I. INLEIDING
1.1. Aanleiding voor deze notitie
In het bedrijfsleven worden informatie en communicatie steeds meer
erkend als een strategische factor voor de bedrijfsvoering. Bij bedrijven,
maar ook bij consumenten, bestaat een toenemende behoefte aan
gemakkelijk toegankelijke, actuele informatie. De toepassing van infor–
matietechnologie wordt steeds belangrijker om aan die vraag te kunnen
voldoen. Videotex vervult in dat proces potentieel een wezenlijke rol.
Elektronische informatiediensten, in het bijzonder die met videotex als
presentatievorm, zijn nu ook in Nederland in opmars. De netwerkdienst
Videotex Nederland NV begint van de grond te komen. Hiermee is een
laagdrempelig en - op termijn - grootschalig elektronisch communicatie–
medium beschikbaar gekomen. Videotextoepassingen zijn vooral al te
vinden binnen het bedrijfsleven en op de consumentenmarkt, maar nog
in veel mindere mate voor en door de (rijks)overheid.
Deze notitie schetst de stand van zaken met betrekking tot het
verschijnsel videotex in Nederland en geeft aan in welke richting videotex
zich waarschijnlijk zal ontwikkelen. De notitie is ook bedoeld om de
overheid zelf te stimuleren om, daar waar dat nog niet gebeurt, actief in
te spelen op de mogelijkheden die nu aanwezig zijn om elektronisch te
communiceren met haar doelgroepen. De notitie, die is opgesteld door
de directie Diensten van het ministerie van Economische Zaken, kan
worden beschouwd als een uitgebreid vervolg op het videotexonderdeel
van de notitie «Informatietechnologie en het midden– en kleinbedrijf», die
de toenmalige minister De Korte in oktober 1989 aan de Tweede Kamer
heeft gestuurd1.
In het stuk dat voor u ligt komen onder meer de volgende aspecten
aan de orde:
- wat is videotex, met de nadruk op de functionaliteit;
- stand van zaken en verwachte ontwikkelingen op videotexgebied;
- overheidsbeleid t.a.v. videotex;
- positionering van videotexdiensten temidden van de commerciële
dienstensector;
- inkadering van videotexdienstverlening t.o.v. andere
telematica-toepassingen;
- economische en maatschappelijke betekenis van toenemende
elektronische communicatie.
1.2. Groei naar volwassenheid
In bijlage 1, paragraaf 1.3 wordt kort de geschiedenis van videotex in
Nederland aangegeven. Daaruit blijkt dat een eerdere poging tot een
grootschalige toepassing van videotex (de introductie eind jaren '70 van
Viditel door PTT Telecom) niet tot volle wasdom heeft geleid. Overigens
heeft Viditel wel degelijk wortel geschoten in enkele sectoren van het
bedrijfsleven. Mede geïnspireerd door het aansprekende succes van het
Franse Minitel is het ten onzent gelukt een nieuwe start te maken met
een landelijke netwerkdienst, die in staat geacht moet worden de consu–
mentenmarkt te veroveren en de zakelijke markt verder te ontwikkelen.
Het ministerie van Economische zaken is nauw betrokken geweest bij de
oprichting van Videotex Nederland, maar de financiering was en is
geheel een aangelegenheid van de marktpartijen (zie ook hoofdstuk II).
' Tweede Kamer. vergaderjaar 1989-1990,
20 979, nr 8.

Tegelijkertijd groeit het aantal videotextoepassingen in middelgrote en
kleinere bedrijven, waarbij ook de functionaliteit en derhalve de toege–
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voegde waarde van de systemen toeneemt. Deze ontwikkeling is mede te
danken aan het stimuleringsbeleid dat Economische Zaken voert om de
vraag naar videotexdiensten te vergroten en de vicieuze cirkel van begin–
nende elektronische dienstverlening te helpen doorbreken (zie ook
hoofdstuk IV).
Zodoende kan er met recht gesproken worden van een groei naar
volwassenheid. In vergelijking met tien jaar geleden zijn de uitgangsvoor–
waarden voor een succesvolle penetratie op zowel de zakelijke als de
particuliere markt belangrijk verbeterd. Zonder dat de opsomming per se
volledig is, worden hier enkele factoren vermeld:
- het buitenland, met name Frankrijk, heeft aangetoond dat het kan;
ook in de meeste andere Europese landen en in Noord-Amerika is sprake
van een groei van diensten;
- de gewenning aan computer-apparatuur heeft om zich heen
gegrepen (automatiseringsgraad bedrijfsleven);
- elektronische informatie-overdracht en –verwerking is ook in
huishoudens een stuk gewoner geworden (teletext resp. PC-privé–
projecten);
- het serieuze dienstenaanbod groeit gestadig;
- een beginnend bewustzijn bij de overheid (de early adopters niet te
na gesproken), die potentieeï een gigantische aanbieder èn gebruiker van
elektronische informatie is;
- een toenemend bewustzijn bij het bedrijfsleven dat elektronische
communicatie een strategische optie van de eerste orde is.
Samenvattend: de elektronische infrastructuur is er, bedrijven onder–
kennen meer en meer de strategische noodzaak, en ook consumenten
beginnen andere eisen te stellen met betrekking tot hun informatie–,
transactie– en communicatiebehoeften. Factoren die de veronderstelling
schragen dat elektronische communicatie door middel van videotex
definitief de weg naar volwassenheid heeft ingeslagen.
1.3. Leeswijzer
Een uitvoerige beschrijving van wat videotex is en kan, is opgenomen
in bijlage 1. In hoofdstuk II, de schets van de huidige situatie en de
toekomstige ontwikkelingen, wordt bekendheid met het fenomeen
videotex verondersteld.
Hoofdstuk III, tenslotte, gaat in op de economische en maatschappe–
lijke betekenis van de toepassing van informatietechnologie.
Hoofdstuk IV bevat het beleidsmatige gedeelte van deze notitie; alle
beleidspunten zijn beknopt in de samenvatting terug te vinden.
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II. STAND VAN ZAKEN
2.1. Videotex Nederland

2.1.1. Algemeen
Mede geïnspireerd door de ontwikkelingen in de omringende Europese
landen en mede op instigatie van Economische Zaken, hebben de
verschillende particuliere initiatiefnemers in 1989 de handen ineenge–
slagen om te komen tot één grootschalige, uniforme videotex-netwerk–
dienst in Nederland. Sinds begin 1990 is de naamloze vennootschap
Videotex Nederland operationeel, met als doelstelling:
De ontwikkeling en commerciële exploitatie van een meerdere infra–
structuren integrerend videotexnetwerk dat qua bereik, prijsstelling en
functionaliteit zo aantrekkelijk is dat dienstenaanbieders en eindge–
bruikers, zowel zakelijk als privé, met elkaar kunnen en willen communi–
ceren.
Tot zijn werkterrein rekent Videotex Nederland:
1. de ontwikkeling, het beheer en exploitatie van een videotexnetwerk
teneinde gebruik op grote schaal te realiseren zowel in de particuliere als
in de zakelijke markt;
2. het verkopen aan dienstenaanbieders van de mogelijkheid met
doelgroepen te communiceren;
3. het stimuleren van gebruik door marketingcommunicatie en actieve
promotie van videotex-randapparatuur;
4. het aanmoedigen van samenwerking tussen partijen teneinde een
grootschalig, maatschappelijk geïntegreerd videotex-netwerk te reali–
seren.
Videotex Nederland draagt dus zorg voor het communicatienetwerk,
waaronder de technische infrastructuur, uniforme zoekstructuren, de
financiële afwikkeling tussen leveranciers en gebruikers (centrale factu–
rering, incasso en verrekening via de normale telefoonrekening), de
marketing en - in de eerste fase - de verkoop van videotex-terminals en
modems + bijbehorend softwarepakket voor PC's.
In Videotex Nederland participeren als grootaandeelhouder: PTT
Telecom, NMB-Postbank Groep, Rabobank Nederland en Pensioen–
fondsen van de KLM. In mei 1991 is bekend gemaakt dat Intelmatique,
een werkmaatschappij van France Télécom, eveneens een groot belang
neemt. Enkele van de kleinere aandeelhouders zijn Getronics Nederland
BV en de Stichting VECAITEX namens de Vereniging van Exploitanten en
Machtiginghouders van Centrale Antenne Inrichtingen (VECAI).
In december 1990 zijn de eerste reclamecampagnes gestart. De
belangrijkste doelgroepen zijn de consumenten in de leeftijdsgroep van
15 tot 39 jaar en het midden– en kleinbedrijf (MKB).

2.1.2. Tariefstructuur
Voor de openbare diensten heeft Videotex Nederland gekozen voor
een laagdrempelige toegang, dat impliceert anoniem gebruik en
afrekening via de telefoonrekening. Om differentiatie in de tarieven te
kunnen bewerkstelligen, zijn technisch (nog) verschillende toegangs–
nummers nodig. Voor elke oproep ontvangt PTTTelecom een vergoeding
voor het gebruik van het telefoonnet en Videotex Nederland een
vergoeding voor het netwerkbeheer. Afhankelijk van het gekozen tarief
en het overeenkomstige toegangsnummer ontvangt de informatiedien–
stenaanbieder een vergoeding voor zijn informatie, speelt hij quitte of
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draagt hij het grootste deel van de kosten (dit laatste bijv. in het geval
dat de aanbieder videotex als marketing-instrument gebruikt). Zie voor
een overzicht onderstaand schema. In het geval van het nagenoeg gratis
nummer 06-7100 betaalt de afnemer slechts het normale lokale
telefoontarief en neemt de informatiedienstenaanbieder de kosten van
PTTTelecom en Videotex Nederland voor zijn rekening.
De hoogste opbrengst voor een informatieleverancier is momenteel ca.
23,5 cent per minuut verbindingstijd (toegangsnummer 06-7500). Door
vele aanbieders en Videotex Nederland wordt dit tarief als volstrekt
onvoldoende aangemerkt, omdat menige dienst met deze lage inkomsten
niet rendabel kan draaien en omdat de markt hogere prijzen toelaat voor
veel diensten op zakelijk gebied. Deze onnodige beperking houdt een
ernstige belemmering in voor de ontwikkeling van met name de zakelijke
diensten, en daardoor van het gehele fenomeen videotex. In veel andere
Europese landen hebben de videotexdiensten een grote stimulans
gekregen doordat de vaste gebruikstarieven variëren van f 0,73 tot f 8,41
per minuut. De afdrachten van de PTT's aan de dienstenleverancier lopen
van f 0,36 tot bijna f 7 per minuut. De afdrachten van de Nederlandse
PTT aan de dienstenaanbieders daarentegen behoren tot de laagste ter
wereld. Het behoeft geen betoog dat Economische Zaken een verruiming
van de tariefmogelijkheden dringend wenselijk acht om de zakelijke
verankering van videotex een betere kans te geven.
Inmiddels heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, die verant–
woordelijk is voor het tarievenbeleid van de PTT, in de Tweede Kamer
aangekondigd dat zij PTTTelecom zal verzoeken tegemoet te komen aan
de mogelijkheid van hogere tarieven dan 50 cent per minuut voor
videotex-toegangsnummers.
Schema 1
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0
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volume datanet

0

Tartefstrvctuur Vldeotax Nectefland

2.1.3. Ontwikkeling dienstenaanbod en vraag
Via het netwerk van Videotex Nederland kunnen, onder meer, de
volgende diensten (juli 1991) geraadpleegd worden:
James (Albert Heijn), Joyce (Wehkamp), 7S:telewinkelen
Rabo Bank, Girote/bus: telebankieren
ABC Benelux, Info Servic, Wie levert, Bedrijven voor Bedrijven, selectie
voor ondernemers uit Viditel: handelsinformatie
ITInfo, AView, Telstar: informatie over PC's en informatietechnologie
Dirksen, Teleac: tele-educatie
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Postbus 51: overheidsvoorlichting
ANWB, VVV Rotterdam, Escape, Triptips, Toeristiek: toeristische infor–
matie
7e/egr/Gte:telefoonnummers van 008
Postcodegids: postcodes van PTT Post
Medibus, Natuurarts: medische informatie
Tijldata, Meesvaluta, Newsbroker: financiële informatie
Meteo, KNMI: weersinformatie
V+A, Vakgids, Telemarkt: advertenties
77, Infodatext: diverse rubrieken (zoals auto, horoscoop, koken,
spelletjes, postbus)
Telejob, Belbaan: vacatures
Faxit, Fastfax: verzenden van faxen
Filmgids: bioscoop– en filminformatie
ANP, Vidicode: nieuws, persinformatie
ComNet: een paraplu met een groot aantal diensten, o.a. tele-software
Viditel-select: belastinginformatie en financiële regelingen van EZ.
Het totale aantal afzonderlijke diensten bedraagt (juli 1991) ca. 150,
terwijl zich nog eens ca. 50 diensten in de testfase bevinden.
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Schema 2

Féb Mt

Apr Mai Jun Jul

Aug Sep OH Nov Dec Jan Fab M*

Apr Met Jun

Aantai dtonsten
OnMkkoOng Oenstonaanbod VTXNL

Aan de vraagkant kan niet van een bepaald aantal aansluitingen op
Videotex Nederland worden gesproken. Door het niet-geïdentificeerd
gebruik is het aantal afnemers niet bekend. Wel wordt het aantal
oproepen geregistreerd. Uit onderstaand schema blijkt de stijgende lijn,
hoewel de absolute omvang van het verkeer natuurlijk nog niet zo groot
is. Toch valt er over het aantal afnemers wel iets te zeggen;
Videotex Nederland schat het aantal regelmatige gebruikers op
100 000. Dat is ongeveer 40% van het huidige potentieel gerekend naar
de geïnstalleerde, voor videotex-communicatie geschikte, apparatuur (PC
met modem + software of minitel): 200 tot 245 000.
Ook een indicatie leveren de volgende gegevens. ComNet, dat via
Videotex Nederland oproepbaar is, kent wel een abonnementensysteem
en telt ca. 52 000 abonnees. De Postbank, met een eigen toegangsvoor–
ziening, heeft ca. 60 000 abonnees op Girotel en dat aantal moet aan het
eind van het jaar gestegen zijn tot ca. 100 000. Gezien de waarschijn–
lijkheid dat vele ComNet-abonnees tevens bij de Postbank telebankieren,
mogen deze aantallen niet zonder meer opgeteld worden.
In de zakelijke sfeer kent Viditel ca. 30 000 abonnees. In dit aantal zijn
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de deelnemers in besloten gebruikersgroepen meegeteld. Overigens
maken niet alle «business-to-business» toepassingen gebruik van een
bestaande netwerkdienst; in een aantal gevallen heeft een branche of
keten een eigen videotex-netwerk opgezet. In Nederland zijn in totaal 50
a 60 business-systemen operationeel, voornamelijk in de volgende
sectoren: veilingen, bankwezen, agrarische, elektrotechnische,
automobiel–, reis–, levensmiddelen– en transportbranche. Het aantal
deelnemers is ook bij benadering evenwel niet bekend. Deze gebruikers
kunnen allemaal de openbare diensten in Videotex Nederland oproepen.
Dan is er nog de categorie bedrijfsinterne toepassingen, voor bijv.
communicatie tussen hoofdkantoor en filialen of ontsluiting van de
bedrijfsbibliotheek.
Schema 3

Feb Mf
'90

Apr Mei Jun Jul

Atn Sep Okt Nov Dsc Jan Fab Mt Apr Mei Jun
'M

Aantal gesteagde oproepen { x 1000 )
OntuMcBttng vraag vla VTXNL

2.2. Overige netwerken
Eind 1990 heeft Brokerits BV de RITS-activiteiten overgedragen aan
Videotex Nederland, dat daarmede over twee netwerkvarianten beschikt:
via de PC met modem of minitel en de hybride variant (interactieve
teletext die gebruik maakt van zowel de telefoon als de kabel-TV; zie
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bijlage 1, paragraaf 1.5). RITS is te raadplegen voor zowel lokale als
nationale informatie in Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Eindhoven en
Twente.
Ook eind 1990 heeft ComNet haar volledige dienstenaanbod aan het
netwerk van Videotex Nederland gekoppeld en daarmee de aparte
netwerk-exploitatie overgedragen. ComNet concentreert zich sindsdien
op het elektronisch uitgeven en het leveren van videotexfaciliteiten aan
bedrijven en instellingen die zelf een dienst willen opzetten.
Door beide gebeurtenissen is het uitgangspunt van Videotex
Nederland, één grootschalige en naar techniek transparante netwerk–
dienst, een stuk dichter bij de realisatie gekomen.
Er bestaan nu nog twee relevante andere openbare netwerkdiensten in
Nederland: Viditel van PTTTelecom, dat zich richt op een zakelijke
omgeving (zie voorgaande paragraaf), en Telepad 2 als onderdeel van
het datanet2: afnemers kunnen via een eigen datanetaansluiting of via
het lokale inbelpunt (06-7112) contact leggen met aanbieders (hoofdza–
kelijk besloten-gebruikersgroepen). Zie paragraaf 4.2 voor de wense–
lijkheid van integratie van de netwerken.
Aanbieders van elektronische informatie en exploitanten van branche–
communicatiesystemen zijn overigens niet verplicht gebruik te maken
van een openbare netwerkdienst. Bij voldoende schaalgrootte en een
bestaande, directe relatie met de klanten (zoals bij banken) kan het
voordelen hebben om een eigen netwerk met eigen toegangsnummers
op te zetten. Het merendeel der aanbieders zal uit marketingoverwe–
gingen echter kiezen voor Videotex Nederland om onder de paraplu van
het totale aanbod aan diensten te komen.

2.3. Regionale Videotex-exploitatiemaatschappijen (VEM's)
Naast landelijke dienstenaanbieders zijn er ook lokale en regionale
aanbieders. Om de ontwikkeling van regionale diensten te bevorderen en
deze ook in de eigen regio te kunnen exploiteren wordt gedacht aan de
oprichting van regionale Videotex-exploitatiemaatschappijen (VEM's).
Diverse systemen en diensten zijn in de regio tot ontwikkeling gekomen,
zoals de RITS-diensten in een aantal stedelijke regio's, Informatieproject
Almelo (nu: Videotex Twente) en Actuele Groningen Informatie in
Groningen.
Videotex Nederland is actief bezig het tot stand komen van regionale
diensten te bevorderen. Een VEM kan de BV als rechtsvorm krijgen.
Afhankelijk van de regionale omstandigheden wordt gedacht aan de
volgende participanten: de exploitant(en) van de aanwezige kabelnetten,
uitgevers, PTT-Telecom op districtsniveau, Videotex Nederland NV,
gemeente(n) en provincie(s), semi-overheidsinstellingen en één of meer
lokale informatiedienstenleveranciers. Participatie op basis van pariteit
lijkt wenselijk. De feitelijke samenwerking tussen Videotex Nederland en
de VEM's is door de VEM Videotex Twente voor het eerst uitgewerkt.

2

Het datanet is een openbaar communica–
tienel van PTT Telecom dat speciaal is
ontworpen voor het transport van data
(verkeer tussen computers).

In Den Haag (Info-thuis), Groningen (omzetting AGI), Limburg
(omzetting Kabelexperiment Zuid-Limburg en Totaalnet), Oost-Brabant
en Twente verkeert men in verschillende stadia van ontwikkeling,
variërend van oprichting tot operationeel. Ook voor een VEM geldt dat
voor een succesvolle start een basis-dienstenaanbod aanwezig moet zijn.
Voor provincies en gemeenten ligt hier een belangrijke stimulerende
taak. Het hoofddoel van de VEM is het ontwikkelen van de regionale
videotexmarkt. Voor de lokale overheden gaat het hier niet alleen om een
directe bijdrage aan nieuwe economische activiteiten met inzet van infor–
matietechnologie, maar evenzeer om de ontwikkeling van diensten
waarvan men zelf als aanbieder èn als afnemer gebruik kan maken.
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2.4. Branche-organisatie (NVI)
De Nederlandse Vereniging van Informatiedienstenaanbieders (NVI) is
als branche-organisatie opgericht in 1980. Zij stelt zich ten doel de
belangenbehartiging van haar 90 leden als direct betrokkenen bij het
exploiteren (namelijk het genereren, verzamelen, opslaan, toegankelijk
maken en distribueren) van informatie gebruik makend van moderne
media. Dit is breder dan videotex, maar videotex maakt een belangrijk
onderdeel uit van het werkterrein van de NVI-leden.
De NVI heeft een Gedragscode Videotexdienstenaanbieders opgesteld,
die een aantal voor de gebruiker van videotexdiensten essentiële zaken
behandelt, zoals een leveringsplicht na bestelling, een juiste prijs–
weergave, aflevering overeenkomstig de gestelde voorwaarden,
eenduidige zoekstructuren en bedieningstekens, juiste en daarmee
betrouwbare promotie, actuele gegevens, waarborg van de privacy bij
centrale registratie, e.d. De Gedragscode biedt de consument overigens
geen enkele juridische waarborg.

2.5. Situatie in het buitenland
2.5.7. Frankrijk

3

Bron: Newsietter Téiétei. 1990 Facts and
Figures, Speciai issue no 7.

Frankrijk heeft zich de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot het mekka van
videotex. Uitgedrukt in kerncijfers (1990): 5,6 mln terminals, 14 800
diensten, 98,6 mln gebruiksuren, 1,5 mrd oproepen. Elke vijfde telefoon–
abonnee beschikt over een minitel en gebruikt die gemiddeld 92 minuten
per maand voor 32 oproepen3.
Het Franse Télétel-project dient te worden gezien in het licht van het
Télématique-plan, dat was gericht op een krachtige versterking van de
Franse positie in de telecommunicatie– en informatica-industrie.
Télétel wijkt qua uitvoering vooral af van andere videotex-initiatieven
door de manier waarop de terminals (minitels) in de cruciale beginpe–
riode ter beschikking kwamen van de aspirant-gebruikers: ze werden een
tijdlang gratis onder het publiek verspreid. Tegenwoordig wordt er huur
in rekening gebracht.
Télétel bestaat uit verschillende kiosken (toegangsnummers): ieder
deel levert verschillende diensten en heeft een eigen, veelal variabele,
tariefhoogte. Het gebruik is anoniem. De verrekening van de kosten vindt
plaats via de telefoonrekening van de gebruiker.
In juni 1981 ging het eerste experiment van start in Vélizy met het
plaatsen van 500 terminals en een aanbod van ruim 180 diensten. Medio
1991 zijn er meer dan 5,6 miljoen terminals uitgezet. Door het grote en
groeiende aantal terminals is het aantrekkelijk gemaakt om informatiele–
verancier te worden, een gebruikersmarkt (b)lijkt voorhanden te zijn. De
vele diensten die op deze manier ter beschikking zijn gekomen, een
kleine 15 000, maken het voor de consument weer aantrekkelijk om het
systeem te gebruiken. De vicieuze cirkel: geen aanbieders - geen
afnemers - geen afnemers - geen aanbieders werd hiermee verbroken.
France Télécom, de niet-geprivatiseerde Franse PTT, heeft hiervoor
evenwel aanzienlijke investeringen moeten doen. In hoeverre die, in
directe zin, zijn c.q. nog zullen worden terugverdiend, is onduidelijk.
Frankrijk kreeg voor de gekozen aanpak inmiddels internationale
erkenning en de opgebouwde kennis blijkt een goed exportprodukt te
zijn. De gecreëerde infrastructuur levert een belangrijke economische
waarde. In 1990 bedroeg de totale omzet 900 mln dollar, waarvan 380
mln dollar werd uitgekeerd aan de informatiedienstenaanbieders. Zo is er
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behalve voor de informatiedienstenaanbieders een volledig nieuwe markt
ontstaan voor hard– en softwareleveranciers, consultants, computer–
dienstverlening, belangenorganisaties, met het bijbehorende circus van
beurzen, seminars, (vak-)literatuur en dergelijke.
Inmiddels zijn koppelingen tot stand gebracht met diverse buiten–
landse videotex-netwerken: zes Europese, een Amerikaans, een Japans
en met enkele Afrikaanse systemen.
Onderstaand schema geeft een indruk van de verdeling van vraag en
aanbod van diensten per sector.
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Schema 4
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2.5.2. Overige landen
Voor een beknopte beschrijving van de situatie in enkele andere
relevante landen zij verwezen naar bijlage 2. In onderstaand overzicht
zijn de kerncijfers, voorzover bekend, van de belangrijkste Europese
landen weergegeven. Nadrukkelijk zij hierbij vermeld dat het om
indicaties en niet om exacte aantallen gaat!
Schema 5
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OverzlcM stand van zakon vldeotex
In dverso Europesa landen

2.6. Toekomstige ontwikkelingen
2.6,1.

4

Mackenzie Owen, Innovatie van de Infor–
matievoorziening, blz. 64.

Informatiemarkt

Alle tekenen wijzen erop dat het medium videotex zich nu snel een niet
meer weg te denken plaats verwerft op de markt voor tele-informatie–
diensten. Sterker nog: volgens het RABIN-rapport «Innovatie van de
Informatievoorziening» is videotex het enige medium dat op korte termijn
voor een fundamentele doorbraak op dit terrein zou kunnen zorgen4.
Wanneer videotex in de komende jaren in Nederland algemeen wordt
aanvaard als nieuw informatiemedium, zijn er mogelijkheden om
knelpunten in de informatiemarkt weg te nemen. Mackenzie Owen, de
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auteur van het rapport, voert daarvoor de volgende argumenten aan:
- videotex kan de technologische omgeving in Nederland zodanig
veranderen dat het gebruik van technische hulpmiddelen voor het
verwerven van informatie als normaal wordt ervaren;
- videotex kan mensen leren dat er een relatie is tussen de waarde van
informatie en de kosten ervan;
- videotex kan - ook binnen bedrijven - worden ingevoerd als een
algemene en eenvoudige infrastructuur voor informatiediensten;
- videotex biedt een uniforme interface voor een breed scala aan
informatiediensten en –produkten;
- videotex kan een stimulans zijn voor het ontwikkelen van een nieuw,
op gebruikersbehoeften afgestemd informatie-aanbod.
2.6.2. Integratie
Videotex is praktisch gesproken een uitontwikkelde technologie. De
huidige techniek is in de praktijk beproefd, voldoende functioneel en
relatief goedkoop. De lage transmissienorm wordt geleidelijk verhoogd
door het grote aantal PC's dat met een snel modem is uitgerust en
doordat de meeste hostorganisaties met hogere snelheden werken.
De beleidsmatige aandacht gaat vooral uit naar het creëren van een
markt. Toch is het de moeite waard kort te signaleren dat de ontwikke–
lingen op IT-gebied wijzen in de richting van een voortgaande integratie:
- ISDN (Integrated Services Digital Network). De PTTverwacht in
1995/'96 landelijk ISDN voor belangstellenden te hebben ingevoerd.
Voor wat betreft videotex betekent dat een snellere pagina-opbouw, een
hogere resolutie (scherper beeld met meer grafische mogelijkheden, bijv.
foto's) en de mogelijkheid om één telefoonaansluiting tegelijkertijd ook
voor een andere dienst, bijv. spraak, te gebruiken. De toekomstige breed–
bandige glasvezelnetten zullen nog meer transmissiecapaciteit bieden
met combinaties van tekst, beeld en geluid, hetgeen de tele-informatie–
diensten aantrekkelijker zal maken;
- verwacht kan worden dat in de nabije toekomst multi-functionele
terminals tegen lage kosten beschikbaar zullen komen, waarin bijv. een
smartcardlezer is opgenomen; dit vergemakkelijkt de identificatie van
gebruikers en verhoogt de beveiliging van transacties;
- de - slechts zeer ten dele gerealiseerde - koppeling van de interna–
tionale videotexnetwerken zal de Europese integratie bevorderen (de
verschillen tussen de nationale standaards worden waarschijnlijk op
terminalniveau opgelost; d.w.z. dat de terminals verschillende protocols
ondersteunen).
Op toepassingsniveau in het bedrijfsleven zullen videotex en EDI elkaar
meer gaan aanvullen: de overeenkomsten zijn sprekender dan de
verschillen (zie voor uitwerking hiervan: bijlage 1, paragraaf 1.6.2 EDI).
Ook zullen bedrijfsleven en (semi-)overheid meer verknoopt raken door
de elektronische communicatie. Binnen organisaties raakt de elektro–
nische communicatie meer en meer verweven met de automatisering van
zowel de ondersteunende als de primaire functies. Of videotex dan nog
videotex heet en of het protocol dan nog Prestel is, doet dan eigenlijk
niet meer terzake.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 196, nr. 1

22

III. ECONOMISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE BETEKENIS
3.1. Economische betekenis
In diverse publikaties (zie bijlage 7 Recente literatuur) is door het
ministerie van Economische Zaken het grote belang aangegeven van de
toepassing van informatietechnologie (IT) in het bedrijfsleven en
beschreven wat de gevolgen zijn c.q. kunnen zijn voor individuele
bedrijven, bedrijfstakken en –kolommen. Onder IT verstaat het ministerie:
de technologie van het vergaren, verwerken, opslaan en/of verspreiden
van verschillende soorten informatie via computer en telecommunicatie.
IT blijkt bij een juiste en tijdige toepassing efficiëntie– en concurrentie–
voordelen op te leveren. Omgekeerd kan een niet-tijdige en/of onjuiste
toepassing van IT (zeer) nadelig werken. Dit wordt veroorzaakt door het
toenemend belang van de toepassing van IT als strategische produktie–
factor voor bestaande en nieuwe activiteiten. IT kan namelijk niet alleen
de efficiency van de bedrijfsvoering verbeteren, maar ook kansen
scheppen voor geheel nieuwe bedrijvigheid, hetgeen evenzeer de econo–
mische groei en de werkgelegenheid ten goede komt. Daarom onder–
steunt Economische Zaken krachtig de ontwikkeling en toepassing van
IT.
IT moet dus als een eigen invloedsfactor op de bedrijfsontwikkeling
worden gezien. De handelsfuncties en de structuur van de handel
bijvoorbeeld worden rechtstreeks beïnvloed door de mogelijkheden van
IT. Binnen de organisaties en in ketens en branches doen zich als gevolg
daarvan (soms) grote veranderingen voor, die o.a. ook leiden tot
verschuivingen in concurrentieposities.
Wat geldt voor IT in zijn algemeenheid gaat ook op voor de toepassing
van een nieuw medium als videotex. Elektronische communicatie
betekent sneller en accurater opereren; actuelere informatiebronnen
staan ter beschikking; de communicatie met andere schakels in de keten
wordt geïntegreerd met de interne automatisering. Ook voordelen die op
microniveau per saldo soms niet zo spectaculair lijken, tellen op meso–
en macroniveau geweldig op. Ook een meer defensief argument is hier
op zijn plaats: als het Nederlandse bedrijfsleven er niet in zou slagen op
een andere wijze met informatie om te gaan, komt het op termijn inter–
nationaal behoorlijk in de knel (mutatis mutandis geldt hetzelfde voor
andere organisaties).
De verdere ontwikkeling van de videotexnetwerken in Nederland en
Europa is tegen de achtergrond van het voorgaand geschetste dan ook
van grote economische betekenis. Juist door de eenvoud van de techniek
en gegeven de grote mate van standaardisatie kan de aandacht vrijwel
volledig worden gericht op de toepassingen.
3.1.1. Belang commerciële dienstensector

__^_
Directie Diensten. Sterkte-zwakte anaiyse
van de commerciëie dienstensector
5

Videotexdiensten maken als bedrijfsactiviteit deel uit van de commer–
ciële dienstensector. IT is de basistechnologie van deze sector. De
betekenis van de commerciële dienstensector voor de Nederlandse
economie is groot. Tachtig procent van de ondernemingen, 450 000
bedrijven, kan tot deze sector worden gerekend. Ook qua toegevoegde
waarde en werkgelegenheid (43% van het totaal aantal werknemers)
nemen de diensten een groot aandeel voor hun rekening. Op grond van
ramingen van het Centraal Planbureau wordt de produktie van deze
sector in 1990 op circa f 2 1 0 mld geschat; dat is 46% van de totale
bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten in Nederland5.
Binnen de commerciële dienstensector zijn met name de distributieve
en toeleverende diensten van belang. Zij vertegenwoordigen het
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leeuwedeel van de werkgelegenheid en toegevoegde waarde in deze
sector. Vooral de positie en ontwikkeling van de toeleverende diensten is
in het kader van deze notitie interessant. Naast de financiële dienstver–
lening (bank– en verzekeringswezen) is in deze hoofdgroep de zakelijke
dienstverlening van grote betekenis. De zakelijke dienstverlening heeft in
de tweede helft van de jaren tachtig een grote bloei gekend. Als gevolg
van uitbesteding en specialisatie, vooral op het gebied van kennisinten–
sieve dienstverlening, is de werkgelegenheid sinds 1987 met ruim 21%
gegroeid (excl. uitzendkrachten).
Wat het aandeel van de elektronische informatiediensten, waaronder
de videotexdiensten, daarin is, valt niet te zeggen. Slechts een deel van
de elektronische informatiediensten wordt statistisch onder de zakelijke
dienstverlening (ingenieursbureaus; computerservicebedrijven) geregi–
streerd. Een ander deel valt onder de uitgeverijen. Op dit moment zijn de
elektronische informatiediensten echter niet als herkenbare entiteit
opgenomen. Het ministerie ondersteunt dan ook de initiatieven van
instanties als de eerdergenoemde NVI en de RABIN (Raad van Advies
voor Bibliotheekwezen en Informatieverzorging) om in overleg met het
CBS te komen tot een verbetering van de statistiek van de informatie–
sector.
3.1.2. Waardeketens
Een andere benadering van de economische betekenis van IT, en in het
bijzonder videotexdiensten, betreft haar positie in de waardeketen.
Zo wijst de Amerikaanse bedrijfskundige Michael E. Porter niet alleen
op het belang van IT voor de (interne) concurrentie binnen de bedrijfs–
kolom en branches, maar hij onderstreept ook het feit dat tussen landen
onderling de mate waarin IT– in samenhang met andere aspecten wordt benut, van grote betekenis is. Naast grondstoffen, financiën, de
infrastructuur, het inkoopbeleid e.d. is ook de technologische ontwik–
keling, waaronder de IT, een factor van vitaal belang die een eigen
waarde kan toevoegen. Het onderkennen van dit belang en een creatieve
toepassing van IT is voor de waardeketen van een organisatie maar
evenzo van een natie als geheel van veel betekenis.
Het concept van de waardeketen heeft Porter in 1985 in zijn boek
«Competitive Advantage» geïntroduceerd als instrument voor de
bepaling van de strategie van ondernemingen. De waardeketen van een
bedrijfseenheid bestaat uit waarde-activiteiten en marge. Deze
benadering kan op zowel goederen als diensten betrekking hebben.
Porter beziet dienstverlenende activiteiten daarbij vooral vanuit het
perspectief van de gebruiker van die diensten, dus als ondersteunende
activiteiten. Te constateren valt echter dat in de praktijk een belangrijk
deel van de functies in de waardeketen als dienstverlenend kan worden
beschouwd6. Diensten ontwikkelen zich namelijk van 'doorgeefluik' en
reactieve, ondersteunende activiteiten tot meer actieve ketenbeheerders
en transactiebepalers. Zo gezien opereren diensten niet aan de zijlijn,
maar vervullen zij een centrale positie in waardeketens 7 .

6

Directie Diensten, Diensten: strategische
kracht in de waardeketen.
7
TNO-Beleidsstudies, De strategische
betekenis van diensten.

Hoe kunnen de videotexdiensten in de zogenoemde waardeketenbena–
dering worden geplaatst? Een belangrijk kenmerk van waardeketens en
van bundeling van waardeketens in waardesystemen is het netwerk–
concept. De beheerder van een dergelijk netwerk beschikt immers over
een relatiepatroon en over informatie die voor andere gebruikers van het
netwerk van belang is. Videotexdiensten hebben in beginsel de
mogelijkheid zich tot dergelijke netwerkbeheerders te ontwikkelen en
daardoor, op het kruispunt van technologieën, een duidelijke toege–
voegde waarde te hebben in het produktieproces van goederen en
diensten.
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Een andere benadering van de positie van videotexdiensten heeft te
maken met de invloed die informatietechnologie heeft op activiteiten in
de waardeketen. In een niet-gepubliceerd paper heeft Porter deze
invloed op verschillende hiërarchische niveaus aangegeven. Daarbij zijn
de drie hoogste niveaus voor de videotexdiensten als ketenbeheerder van
belang, nl. de verbinding tussen activiteiten van gebruikers, het 'delen'
van de activiteit i.c. informatie, en tenslotte het hoogste niveau, het
opnieuw vormgeven van de activiteit als gevolg van het gebruik van
videotexdiensten.
Op die manier kan de strategische positie van videotexdiensten verder
worden uitgebouwd.
3.1.3. Belang midden– en kleinbedrijf
Voor de ontwikkeling en het concurrentievermogen van het MKB is een
goede kennistransfer van groot belang. Kleinere en middelgrote onderne–
mingen hebben meestal immers niet de kennis in huis over marktontwik–
kelingen, technologische vernieuwingen, fiscale wetgeving, enz. Ze zullen
die kennis en de informatie over voor hen relevante ontwikkelingen van
buiten moeten betrekken.
Met de kennistransfer aan het MKB houden talloze organisaties zich
bezig, bijv. ondernemersorganisaties, Kamers van Koophandel en andere
intermediairs en particuliere adviesbureaus. Al die organisaties voorzien
op een groot aantal terreinen in informatie voor de ondernemer. De
toepassing van informatietechnologie kan van groot belang blijken te zijn
om de relevante informatie snel en gemakkelijk toegankelijk te maken
voor de ondernemer en zijn advlseur (zie ook paragraaf 4.4 Informatie–
makelaar zakelijke markt). Elektronische informatiediensten kunnen een
belangrijke toegevoegde waarde inhouden voor het beleid dat gericht is
op een verbetering van de voorlichting en advisering aan het midden– en
kleinbedrijf.
3.2. Maatschappelijke betekenis
In de voorafgaande decennia is veel gepubliceerd en gesproken over
de maatschappelijke gevolgen van de ontwikkeling van de informatie–
technologie en de opkomst van nieuwe elektronische media. Inmiddels
laat IT zich in alle geledingen van de samenleving gelden en heeft - soms
verstrekkende - gevolgen. Voordien bestaande communicatiekanalen en
–systemen zijn, in tegenstelling tot veel voorspellingen, niet verdwenen:
er zijn nieuwe aan toegevoegd. Voor de samenleving als geheel is er
sprake van nieuwe mogelijkheden en kansen. Met het benutten daarvan
zijn niet alleen economische belangen gemoeid, maar is het grote
maatschappelijke goed van de communicatievrijheid gediend.
Vanuit het technologische domein kennen we de ontwikkeling van de
tele-informatiediensten. De maatschappelijke gewenning aan deze
diensten, waaronder videotex, verliep tot voor kort trager dan eerder
werd aangenomen. Nu begint zich de opgaande lijn af te tekenen,
waarbij de technologische benadering niet meer centraal staat, maar de
toepassing en de daaraan verbonden activiteiten.
3.2.1. Consumentenbelangen
De Commissie voor Consumentenaangelegenheden van de SER heeft
in 1988 een checklist van factoren bij de invoering van tele-informatie–
diensten uitgebracht. In dit rapport komen een groot aantal zaken aan de
orde waarvan een deel hier wordt gememoreerd. Aandachtspunten bij de
invoering van nieuwe media zijn:
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- het gebruik van nieuwe media zal even toegankelijk moeten zijn als
dat van de traditionele media. Dat betekent dat voorwaarden zullen
moeten worden gesteld aan de kosten en aan de gebruiksvriendelijkheid
van de apparatuur, wil het systeem echt gebruikt kunnen worden in
brede kring. Computer-analfabetisme moet voorkomen worden door in
een vroegtijdig stadium in het onderwijs de omgang met toepassingen
mogelijk te maken;
- basisinformatie, bijvoorbeeld afkomstig van de overheid, zal tegen
politiek acceptabel geachte tarieven moeten worden aangeboden. De
opbouw van de tarieven van zowel de basis– als de additionele informatie
zal overzichtelijk moeten zijn. De gebruiker moet naar vermogen inspraak
worden gegeven bij de ontwikkeling en het gebruik van de nieuwe media,
zeker waar het de basisinformatie betreft;
- voorts is een aandachtspunt het verduidelijken van de verantwoorde–
lijkheid voor de informatie, da aansprakelijkheid voor fouten en schade,
en de beroepsmogelijkheid. Herkomst en doel van de via de nieuwe
tele-informatiediensten aangeboden informatie dienen duidelijk te zijn;
- de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de consument
moet gegarandeerd zijn. Voor registratieve diensten, zoals bankieren, het
plaatsen van bestellingen en combinaties daarvan, zijn waarborgen van
groot belang. De combinatie van gegevens kan een vergaand inzicht
verschaffen in koopgedrag en dat dit uit marketing-oogpunt voor de
leverancier(s) van de diensten interessant is, behoeft geen betoog;
- kooptransacties behoren juridisch verantwoord te worden
afgesloten:
- wanneer vindt de koop feitelijk plaats,
- is een afkoelingsperiode gewenst en/of een schadeloosstelling,
- op welke wijze worden algemene voorwaarden, waaronder een
standaardcontract, opgesteld en kenbaar gemaakt.
Bij de Consumentenbond zijn tot op heden weinig klachten bekend
over teleshopping; als belangrijkste reden hiervoor wordt gezien de regel
«niet goed, produkt/geld terug», die door de postorderbedrijven wordt
gehanteerd. Bovendien is ongeacht het medium de Wet misleidende
reclame (art. 1416a BW) van kracht. Wat betreft de privacy bij centrale
registratie, is de Wet op de Persoonsregistratie van toepassing. De
Europese Commissie heeft over dit laatste onderwerp een richtlijn in
voorbereiding.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 196, nr. 1

26

IV.

OVERHEIDSBELEID

4.1. Inleiding
Het beleid van het ministerie van Economische Zaken ter bevordering
van de videotexdiensten maakt onderdeel uit van het stimuleringsbeleid
op het gebied van de informatietechnologie. De toenmalige minister De
Korte heeft per 8 december 1988 een brief aan de Tweede Kamer
gestuurd met de beleidsvoornemens inzake informatietechnologie voor
1989 en 19908. Voor het algemene kader waarbinnen de videotexstimu–
lering plaatsvindt, zij verwezen naar dit stuk.
In hoofdstuk 4.1 (blz. 6) van de genoemde brief wordt het probleem
geschetst van de vicieuze cirkel waarin startende tele-informatiediensten
zich bevinden. Voor grootschalige videotextoepassingen is een landelijk
opererende netwerkdienst onontbeerlijk. Doordat in de beginfase het
aantal commerciële aanbieders van videotexdiensten onvoldoende is om
een zekere «kritische gebruikersmassa» te realiseren, is het opzetten van
een netwerkdienst onaantrekkelijk. Een gering aanbod lokt immers weinig
vraag uit. Elektronische communicatie tussen bedrijven is echter een
belangrijke factor bij de instandhouding en verbetering van de concur–
rentiepositie, ook internationaal. Een adequate informatievoorziening is
ook voor het midden– en kleinbedrijf noodzakelijk om snel te kunnen
inspelen op veranderende marktomstandigheden. Elektronische informa–
tiediensten kunnen in die behoeften voorzien. In deze analyse is een
doorbreken van de kip/ei-situatie derhalve dringend gewenst.
Als antwoord op dit probleem zijn door het ministerie twee samenhan–
gende beleidsdoelstellingen geformuleerd:
* een wezenlijke verbetering van de informatie– en communicatie–
omgeving van het bedrijfsleven in Nederland door de bevordering van de
totstandkoming van één grootschalige, uniforme videotexnetwerkdienst;
* het aanmoedigen van het gebruik dat van een dergelijke faciliteit
wordt gemaakt door het ondersteunen van de ontwikkeling van een
kritische hoeveelheid en kwaliteit van informatie– en communicatie–
diensten in het midden– en kleinbedrijf (zogenaamde voortrekkers–
diensten).

8

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989,
20979, nrs 1-2.
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De instrumentalisatie en de realisatie van deze doelstellingen worden
in de volgende paragrafen uitgewerkt.
4.2. Totstandkoming Videotex Nederland
Zoals in hoofdstuk II beschreven, is Videotex Nederland begin 1990
opgericht en als netwerkdienst operationeel geworden. Voor het zover
was, heeft het ministerie een stimulerende functie vervuld in het bijeen–
brengen van de verschillende initiatiefnemers uit het bedrijfsleven. Ook
heeft Economische Zaken f 180000 bijgedragen in de kosten van het
opstellen van het ondernemingsplan van de toekomstige NV. Het is goed
expliciet te vermelden dat Videotex Nederland volledig door de markt
wordt gefinancierd, zulks in tegenstelling tot de kennelijk levende
misvatting dat Videotex Nederland door Economische Zaken gesubsi–
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dieerd zou worden. Door het tot ontwikkeling brengen van het groot–
schalige karakter zal-Vfdeotex Nederland zich in de komende jaren
moeten bewijzen, maar het fundament is gelegd. Daarmee is de
doelstelljng uit 1988 bereikt. Eén pregnante wens is bij het ministerie
(dat daarover evenwel geen zeggenschap heeft) nog aanwezig: de
integratie van de netwerken Viditel en Telepad 2 (zie paragraaf 2.2) en
Videotex Nederland. PTT Telecom, dat aandeelhouder van Videotex
Nederland is, en Videotex Nederland hebben een intentie in die richting
geuit. De doorzichtigheid van het aanbod aan videotexdiensten en de
slaagkans van Videotex Nederland zijn erbij gebaat als beide organisaties
terzake van de netwerkactiviteiten verdergaand samenwerken.
4.3. Programma voortrekkersdiensten in het MKB
4.3.1. Programma
Participeert het ministerie niet in Videotex Nederland, wel is eind 1988
besloten om indirect het klimaat voor de beginnende grootschalige
netwerkdienst te helpen verzachten via het aanmoedigen van het gebruik
dat van het netwerk wordt gemaakt (in vaktermen: genereren van
verkeer). Daartoe is een programma opgezet ter ondersteuning, zowel
financieel als met deskundig projectmanagement, van een aantal
voortrekkersdiensten in het MKB. De toenmalige minister De Korte heeft
in juli 1989 de «Stuurgroep Bevordering Videotexdiensten in het
Midden– en kleinbedrijf» ingesteld9. De stuurgroep, onder voorzitterschap
van de heer C.P.J. Vervoord, heeft tot taak:
1. de minister van Economische Zaken te adviseren over de beleids–
ontwikkeling t.a.v. videotexdiensten in het MKB;
2. de minister voorstellen te doen voor projecten die een voortrekkers–
functie kunnen vervullen bij het stimuleren van videotexdiensten in een
branche of bedrijfskolom in het MKB;
3. het sturen van de werkzaamheden die nodig zijn om de onder 2
bedoelde projecten te realiseren.
Ter ondersteuning van de werkzaamheden van de stuurgroep en ter
begeleiding van de te selecteren «trigger»diensten is door het ministerie
een externe projectmanager van Brokerits BV aangetrokken. Deze
projectmanager is tevens secretaris van de stuurgroep. Voor de volledige
samenstelling van de stuurgroep zie bijlage 3. De stuurgroep wordt
vanuit Economische Zaken begeleid door een medewerker van de
directie Diensten.

> Besiuitvan 19 juii 1989, Staatscouram
142.

In de periode tot ultimo 1990 heeft de stuurgroep potentiële
voorbeeldprojecten opgespoord en aan minister Andriessen advies uitge–
bracht over 12 te honoreren voorstellen. Deze adviezen zijn overge–
nomen en hebben geleid tot de subsidiëring van deze projecten. In
bijlage 4 is een beknopte aanduiding van de projecten opgenomen. Bij
de beoordeling van de ca. 40 geïnventariseerde projecten heeft de stuur–
groep de volgende criteria gehanteerd, in volgorde van belangrijkheid:
1. het project moet zodanige uitstraling hebben dat de voorbeeld–
werking optimaal optreedt;
2. er moet een organisatie zijn die bereid is de dienst voor eigen risico
te exploiteren, zodra de subsidie afgelopen is;
3. de doelgroep (sector of partijen in een bedrijfskolom) moet
herkenbaar en goed georganiseerd zijn;
4. de doelgroep moet op het gebied van de automatisering redelijk
ontwikkeld zijn;
5 de
doelgroep moet informatie en communicatie van strategisch en
operationeel belang achten;
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6. als aanvullende criteria golden: de noodzakelijke databanken
moeten reeds beschikbaar zijn en overheidsinformatie moet voor de
doelgroep van belang zijn.
In 1991 ligt, na de selectie van de initiatieven, de nadruk op de
projectbegeleiding en de overdracht van kennis en ervaringen op andere
branches. In totaal is een bedrag van f 7,4 mln gemoeid met het
SBV-programma: f4,7 mln voor de toekenning van de 12 subsidies en
f 2,7 mln voor de uitstralingsactiviteiten, de werkzaamheden van de
projectmanager en de onkosten van de stuurgroep. De oorspronkelijke
vervaldatum van de instellingsbeschikking van de stuurgroep van 1 juli
1991 is door minister Andriessen gewijzigd in 31 januari 199210. De
enigszins langere zittingsduur van de stuurgroep was nodig omdat de
meeste van de geselecteerde projecten op een later tijdstip zijn gestart
dan in 1988 kon worden voorzien. Het uitdragen van de resultaten van
de projecten krijgt daardoor pas echt zin in de tweede helft van dit jaar.
Schema 7
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4.3.2. Resultaten

'° Besluit van 24 mei 1991, Staatscourant
102

Voor een definitieve evaluatie van dit stimuleringsprogramma is het
uiteraard nog te vroeg. Wel zijn er concrete aanwijzingen dat de activi–
teiten succesvol verlopen. Halverwege 1990 heeft de directie Diensten
van het ministerie Het Persinstituut te Amsterdam de opdracht verleend
een tussenbalans op te maken om van onafhankelijke zijde te laten
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nagaan of de ingeslagen weg inderdaad tot het doel zou leiden. De
onderzoekers concludeerden dat «de gevolgde strategie adequaat lijkt».
Zij beschrijven hoe door het ministerie het diffusiemodel voor elektro–
nische informatiediensten «van zakelijk naar publiek» wordt gehan–
teerd.
In de eerste fase zien we branche-specifieke transactiediensten,
aangevuld met een schil van informatie– en communicatiediensten,
waarbij de nadruk ligt op branche-interne dienstverlening.
In de tweede fase zien we branche-gerichte overheidsinformatie,
aansluitend op de dagelijkse bedrijfsvoering (bijv. subsidies), maar dan
wel:
- verweven met bestaande diensten,
- diensten met een interactief element (bestelpagina's e.d.).
In de derde fase zien we met name serieuze diensten voor het grote
publiek.
Schema 8

Introducüo van diensten in relatie M
da producenten– gn consumentenmarkten

Dit diffusiemodel staat in tegenstelling tot het model van de kritische
massa, dat in Frankrijk is gevolgd:
- het gratis ter beschikking stellen van grote aantallen terminals,
- het creëren van een onmisbare triggerdienst door het grote publiek
te dwingen over te stappen van folioprodukt naar een elektronische
dienst (bijv. de ontvangers van een terminal krijgen geen telefoonboek
meer: de Annuaire Electronique heeft een penetratie van 95% onder de
Minitelgebruikers).
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De auteurs, H. Bouwman en P. Slaa, concluderen dat de ervaringen
van de stuurgroep voldoende aanleiding geven om het eerste diffusie–
model, «van zakelijk naar publiek», verder tot ontwikkeling te brengen11.
Uit de periodieke rapportages van de projectmanager blijkt voorts de
goede gemiddelde voortgang van de projecten. Het ABU/AGI-project
(vacatures uitzendorganisaties) is gereed en blijkt aan te slaan. De
projecten van de bedrijfsverenigingen Detam en GAK (ziektemeldingen)
kunnen een bijdrage gaan leveren aan de vermindering van de admini–
stratieve-lastendruk van het bedrijfsleven. Aantoonbare synergie tussen
de voortrekkersprojecten ontstaat daar waar de proefnemingen van
Detam en GAK zich gaan afspelen bij de andere brancheprojecten
(voorzover aangesloten bij een van de verenigingen uiteraard).
Voorwaarde is dan wel dat alle betrokkenen kiezen voor hetzelfde
netwerk.
4.3.3. Werkwijze
Voor de financiële ondersteuning van bedrijven/branche-organisaties is
bewust een andere lijn gevolgd dan de procedure bij regelingen als de
Programmatische Bedrijfsgerichte Technologie Stimulering (PBTS). Bij
een aantal subsidieregelingen worden vooraf de voorwaarden
nauwkeurig aangeduid en komt verder iedere aanvrager in principe voor
honorering in aanmerking, volgens het principe van «wie het eerst komt
wie het eerst maalt» of volgens een tenderprocedure. In het geval van de
SBV is aan de stuurgroep een grotere beleidsruimte gelaten om die initi–
atieven te selecteren waarvan het grootste rendement uit het oogpunt
van de doelstelling van het instrument verwacht kon worden. De eindbe–
slissing is evenwel door het ministerie genomen.
Nieuw is de intensieve management-begeleiding van de gekozen
projecten. Deze follow-up van de subsidietoekenning vergroot de betrok–
kenheid van de bedrijven, leidt sneller tot eventueel noodzakelijke
aanpassingen en levert zo een belangrijke bijdrage aan het succes van de
diensten. Als gevolg van de geïntegreerde promotiecampagne zullen de
opgedane, zeer waardevolle pionierservaringen beschikbaar komen voor
anderen in het bedrijfsleven. Daardoor verloopt de olievlekwerking
sneller en wordt het regelmatig opnieuw uitvinden van het spreekwoor–
delijke wiel onnodig. Al met al stemt de gevolgde aanpak tot tevre–
denheid.
4.4. Informatiemakelaar zakelijke markt
Naast de afronding van het programma Videotexdiensten in het MKB
en de activiteiten in het kader van Platform Videotexdiensten Rijks–
overheid (zie paragraaf 4.5) heeft Economische Zaken dit jaar nog een
ijzer in het vuur om de elektronische informatiedienstverlening in
Nederland te bevorderen. «Informatiemakelaar Zakelijke Markt» (IZM) is
de werktitel van een project dat tot doel heeft de effectieve vraag naar
databanken (consultatiediensten) belangrijk te verhogen en de toeganke–
lijkheid van relevante informatiebronnen voor met name middelgrote en
kleinere bedrijven sterk te vergroten.
4.4.7. Analyse

" Bouwman & siaa, videotexdiensten in
het MKB. biz. 31.

Het project IZM stoelt op de volgende analyse. De markt voor elektro–
nische consultatiediensten (zowel videotex als non-videotex, m.n. ASCII)
ontplooit zich zeer moeizaam. Slechts enkele databanken in het
«business-to business» segment leiden een min of meer florerend

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 196, nr. 1

32

bestaan. Dit zijn de databanken die maximaal munt slaan uit de toege–
voegde waarde van de actualiteit van het elektronische medium (beurs–
koersen bijv.) of die snel hoogwaardige informatie bieden (bijv. krediet–
waardigheid van ondernemingen of marketinggegevens). Voor de overige
databanken is het vaak behelpen.
De oorzaken daarvan vormen een complex van factoren, waarvan de
belangrijkste evenwel zijn:
• te veel aanbodgericht en een onvoldoende marketingsinspanning;
• een conservatief informatiegedrag bij een groot deel van de onder–
nemers (onbekendheid met tele-informatiediensten, niet gewend syste–
matisch te zoeken, informatie mag niet veel kosten);
• een groot aantal objectieve obstakels in het elektronische infor–
matie-aanbod:
• onoverzichtelijk
• weinig systematisch en met overlap en hiaten
• meerdere lastige zoektalen
• uiteenlopende toegangs– en tariefstructuren en voorwaarden
• bij elke aanbieder moet een apart abonnement worden afgesloten.
4.4.2. Marketingorganisatie
De IZM zou deze problemen het hoofd moeten bieden door op te
treden
als een commerciële, onafhankelijke marketingorganisatie die per
segment (branches, ketens) de informatiebehoeften verkent en een zo
compleet mogelijk aanbod verzorgt op basis van bestaande databanken
(commerciële en (semi-)overheids). De IZM verzorgt ook de afrekening
van de informatiediensten.
De IZM treedt dus niet als uitgever op, maar als distributeur. In wezen
is hier sprake van differentiatie in de bedrijfskolom van elektronische
informatie: er wordt een schakel toegevoegd die node wordt gemist. De
analogie met de functie van de boekhandel, die in honderden jaren is
gegroeid, ligt voor de hand. Een willekeurige boekhandel beschikt recht–
streeks of in bestelling over alle leverbare titels van alle uitgeverijen. De
klant heeft maar te kiezen wat van zijn/haar gading is en komt niet eens
in aanraking met de uitgever. De IZM kan als een soort elektronische
boekwinkel gezien worden.
Aan het informatiegedrag van de gemiddelde ondernemer kan de IZM
niet veel doen. Wel kan de IZM zich het beste richten op de branches/
bedrijfskolommen waar elektronische branche-communicatie reeds
gemeengoed is of aan het worden is. Immers met behulp van exact
dezelfde apparatuur die gebruikt wordt voor bestellen, telebankieren,
ziekmelden en noem maar op, is een wereld van informatie bereikbaar.
De IZM zal uiteraard ook aansluiting zoeken bij de voortrekkers–
branches in het kader van het SBV-programma. Het belangrijkste on-line
verspreidingskanaal wordt het netwerk van Videotex Nederland;
daarnaast zijn fax en CD-ROM aangewezen media.
Dit ambitieuze initiatief vormt een logisch complement van de eerdere
stimuleringsactiviteiten van het ministerie en past zodoende in de diffu–
siestrategie van videotexdiensten beschreven in paragraaf 4.3.2
4.4.3. Intelligente interface
Door een «intelligente interface» kan o.a. het probleem van de
zoektalen worden opgelost: de afnemer kan terecht met videotexcom–
mando's of eenvoudig menugestuurd zoeken. De technische
haalbaarheid van intelligente interfaces is inmiddels aangetoond door
PSI en Neon.
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PSI BV (Paraplusystemen voor Informatiegebruik) is een samenwer–
kingsverband van vijf uitgeverijen, RCC en TNO-CID. PSI is operationeel
in het domein van de bestuurlijke informatie: vooral juridisch getinte
informatie voor de openbare bestuurslichamen. De PSI-kiosk omvat een
thesaurus en een doorkoppeling naar ca. 40 databanken, die uniform
bevraagd kunnen worden.
Neon (Nederland On-line) is de hostorganisatie van het NBLC (Neder–
lands Bibliotheek– en Lectuurcentrum), die met behulp van een technisch
enigszins ander concept een groot aantal publieksgerichte databanken
op eenvoudige wijze ontsluit ten behoeve van gebruik in de openbare
bibliotheken.
De IZM zal de samenwerkingsmogelijkheden met PSI en Neon onder–
zoeken.
Interessant is ook de recente ontwikkeling in de agrarische sector - die
niet tot het MKB wordt gerekend - waar men besloten heeft tot een
bundeling van videotex-systemen in de vorm van één uniforme toegang
via het zogenoemde Groene Venster. Op deze wijze verkrijgt een
gebruiker toegang tot de informatiesystemen voor de agrarische sector,
zoals VeeNet voor de veehouders, Vitak voor de akkerbouwers, en een
aantal commerciële dienstenaanbieders.
Voor de bouwwereld is in voorbereiding het branchesysteem
CIN-BOUW. CIN staat voor Communicatie– en InformatieNetwerk Bouw.
Via één centrale toegang wordt entree verkregen tot een groot aantal
afzonderlijke databanken. Het project is in samenspraak met de onder–
nemers uit deze sector tot stand gekomen; inmiddels is een stichting
CIN-BOUW opgericht. Een groot aantal consultatie–, transactie– en
communicatiediensten wordt voorzien. Dit voorbeeld illustreert dat de
IZM heel wel in overleg met of in opdracht van branche-organisaties
gerichte branche-applicaties zou kunnen ontwikkelen en desgewenst
exploiteren.
4.4.4. Procedurele opzet
Wat hoe dan ook sterk op de voorgrond moet treden bij de IZM is de
marketingcomponent. Daarom heeft het ministerie gekozen voor een
commerciële opzet. Een aanvangssubsidie is evenwel denkbaar om de
aanloophobbels te nemen, maar daarna zal de organisatie op eigen
kracht haar levensvatbaarheid moeten bewijzen. Om die reden moeten
initiatieven tot de oprichting van de IZM ook uit de markt komen. Econo–
mische Zaken heeft Brokerits BV, o.a. telematica-adviseur, bereid
gevonden om in een PPS-achtige opzet het ondernemingsplan voor de
IZM op te stellen. PPS-achtig (publiek-private-samenwerking) wil zeggen
dat Brokerits risicodragend participeert.
Na oplevering van het ondernemingsplan zal dat door een onafhanke–
lijke derde worden getoetst. Naar verwachting zal in november 1991 de
go/no-go beslissing genomen kunnen worden. Afhankelijk van de inhoud
van het plan, de uitkomsten van de contra-expertise en de gebleken
belangstellmg uit het bedrijfsleven om daadwerkelijk te participeren, is
Economische Zaken in principe bereid om een aanwijsbaar aanlooptekort
van de IZM te helpen overbruggen.
4.5. Platform Videotexdiensten Rijksoverheid
Eind 1990 is gezamenlijk door de Rijksvoorlichtingsdienst, het minis–
terie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken
het Platform Videotexdiensten Rijksoverheid opgericht. Het doel van het
Platform is het stimuleren van de ontwikkeling van videotexdiensten
binnen de rijksoverheid door:
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- het bevorderen van de totstandkoming van nieuwe diensten, en
- het onderling afstemmen van het dienstenaanbod van de overheid.
Het mes snijdt hier aan twee kanten:
- nu de basis voor een grootschalige videotex-infrastructuur is gelegd,
kunnen de voorlichtingsdiensten van de ministeries ruimer dan voorheen
het relatief nieuwe medium videotex gaan benutten;
- door een groter aanbod van overheidsdiensten wordt het serieuze
karakter van het medium onderstreept en het draagvlak in de ontwikke–
lingsfase versterkt.
Het aantal operationele videotexdiensten van de rijksoverheid is tot
nog toe gering, maar zal de komende jaren zeker groeien. Zie verder
paragraaf 4.6 De overheid als informatiedienstenaanbieder.
Het Platform is bedoeld voor alle ambtenaren die op enigerlei wijze
betrokken zijn of worden bij videotex-activiteiten. Vrijwel alle departe–
menten zijn vertegenwoordigd. De aanwezige kennis en expertise is
daarmede zoveel mogelijk gebundeld. Economische Zaken heeft voor
1991 f 1,5 mln uitgetrokken voor de ondersteuning van de platform–
activiteiten, op twee manieren:
- management-ondersteuning door Het Expertise Centrum, Consul–
tants voor Overheidsinformatisering;
- financiële bijdragen voor interessante videotexprojecten van de
ministeries.
De activiteiten in het kader van het Platform omvatten o.a.:
- het formuleren van een kader waarbinnen videotexdiensten van de
rijksoverheid op herkenbare en uniforme wijze ontwikkeld kunnen
worden: dit betreft zaken als tariefstelling, toegangs– en zoekstructuur,
marketing, e.d.;
- het helpen totstandbrengen van concrete diensten door:
- het opsporen van potentieel interessante videotexprojecten
- het adviseren aan Economische Zaken over de toekenning van een
financiële bijdrage aan enkele projecten
- het begeleiden van die projecten;
- kennisverbreiding door:
- een nieuwsbrief, demonstraties, seminars, studiereis, e.d.
- een videotex-netwerkbeschrijving die kan worden opgenomen in een
toekomstige editie van de Datacommunicatie-atlas, die door het minis–
terie van Binnenlandse Zaken is uitgebracht
- een handzaam overzicht van beschikbare hard– en software voor
videotexdiensten;
- het verkennen van de mogelijkheden om videotex ook meer onder de
aandacht van de lagere overheden te brengen.
4.6. De overheid als informatiedienstenaanbieder
Tot op heden is het overheidsbeleid vooral beschreven en beoordeeld
vanuit het gezichtspunt van de overheid als stimulator van elektronische
communicatie in het belang van de ontwikkeling van het bedrijfsleven.
Daarnaast faciliteert de overheid binnen de overheidssfeer instanties die
videotex als medium toepassen. Tenslotte vervult de overheid haar rol
van leverancier en gebruiker van informatie.
4.6.1. De overheidals indirecte aanbieder
In de eerste plaats verdient hier vermelding het ministerie van WVC,
dat niet zelf rechtstreeks informatie in elektronische vorm aanbiedt, maar
wel voor zijn beleid relevante instituten heeft gefaciliteerd of nog facili–
teert die met videotex werken. Zonder volledigheid te pretenderen, gaat
het om de videotexdienst van de FIRA (Federatie Instituten Raadslieden),
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met overwegend sociale en welzijnsinformatie, en om enkele regionale
bibliotheekprojecten. In het kader van het Maatschappij Informatie
Project (MIP) worden eveneens videotexdiensten voorzien. De Tweede
Kamer wordt door WVC regelmatig op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen op dit gebied.
De Consumentenbond heeft de resultaten van vergelijkend warenon–
derzoek, die maandelijks in de Consumentengids worden gepubliceerd,
met financiële steun van Economische Zaken geschikt gemaakt voor
raadpleging via videotex. Ook vanuit het produktinformatiebeleid is het
belangrijk om ervaring op te doen met het op deze wijze verspreiden van
objectieve produktinformatie. Deze informatie wordt nu aangeboden via
Totaalnet in Zuid-Limburg en via de RITS-diensten; in een volgende fase
wordt ook Videotex Nederland distributiekanaal.
4.6.2. Eigen videotexdiensten van de rijksoverheid
De overheid is een informatieverwerkend systeem bij uitstek, dat ook
nog eens met ieder onderdeel van de maatschappij communiceert. Een
deel van die communicatie zou heel goed of zelfs beter elektronisch
kunnen geschieden; de telematica doet zijn intrede (omroep valt buiten
het bestek van deze notitie). Videotex is door zijn standaard (bediening,
toegankelijkheid, relatief lage prijs) daartoe een geschikt medium. Het is
daarom niet vreemd dat de overheid zelf ook als aanbieder van infor–
matie in videotex optreedt, zij het vooralsnog zeer bescheiden.
Voorbeelden van succesvolle diensten zijn: het Belastingloket van de
Belastingdienst en Postbus 51 op Videotex van de Rijksvoorlichtings–
dienst. Zie bijlage 5 voor een overzicht van de huidige videotexdiensten
van de rijksoverheid.
Het ministerie van Economische Zaken is volop bezig met de voorbe–
reidingen voor een uitgebreidere informatiedienst dan het huidige loket
Financiële regelingen.
Het is zeker te verwachten dat elektronische communicatie tussen de
overheid en haar doelgroepen (en de overheidsonderdelen onderling),
hoezeer die ook nog in de kinderschoenen staat, snel in omvang en
belang gaat toenemen. Behalve om het opvragen van informatie gaat het
dan ook om de elektronische-postfunctie en om de transactiemogelijk–
heden (invullen van formulieren bijv.). Het in paragraaf 4.5 beschreven
Platform Videotexdiensten Rijksoverheid kan hierbij een katalyserende
functie vervullen.
4.7. Totaalnet Videotex (Kabelexperiment Zuid-Limburg)
Totaalnet is de marketingnaam van Kabelexperiment Zuid-Limburg BV
(KZL). Het kabelexperiment, dat door de toenmalige minister Van
Aardenne substantieel is gefaciliteerd, heeft tot doel de totstandkoming
van nieuwe tele-informatiediensten te bevorderen. Door middel van een
geavanceerd kabel-TV-net wordt aan aanbieders van dergelijke diensten
de gelegenheid geboden om in een geografisch beperkt marktgebied
nieuwe concepten voor diensten uit te proberen.
De eerste gedachten rond de conceptualisering werden gevormd in de
beginfase van Viditel en Télétel in Frankrijk. De vernieuwende activiteiten
van Totaalnet op het videotexgebied zijn nu minder uitzonderlijk dan
bijna tien jaar geleden. De meeste concepten zijn inmiddels uitgewerkt
en kunnen landelijk worden uitgevoerd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 22 196, nr. 1

36

Kern van het experiment, zowel van de diensten als van het net, is de
videotexdienst op de kabel. Door middel van het ontwerp van het net
(kabel-TV-net met schakelaars), de centrale apparatuur (netwerk–
managementcentrum, videotexhost en beelddatabank), randapparatuur
(alfanumerieke toetsenborden met teletekst– en videofoto-ontvanger en
televisietoestellen) konden de meest uitgebreide videotexdiensten in
combinatie met videodiensten (breedbandige diensten als kabelkrant,
betaal-tv, open publiekskanaal enz.) beproefd worden.
De oprichting en de ontwikkeling van Videotex Nederland is mede te
danken aan de ervaringen die door KZL zijn opgedaan. Dit geldt met
name de zogenaamde hybride variant, waarbij gebruik wordt gemaakt
van televisietoestellen met teletext, het kabel-W-net en de telefoon.
In Totaalnet zijn in de loop der tijd diverse dienstconcepten uitgewerkt.
Zo is de «Gouden Gids op TV» op de markt uitgeprobeerd en later
aangevuld met «Bestelnet». Ten behoeve van een RACE-project met
betaal-TV (cinema-TV) zijn videotextoepassingen ontworpen die de
aanbieder van de cinema-TV-dienst in staat stellen om zijn produkt goed
te marketen (informatie, bestellen, reclame). De lokale openbare bibli–
otheken hebben hun catalogus elektronisch toegankelijk gemaakt. De
Consumentenbond beproeft in Totaalnet de mogelijkheden om zijn
produkten (vergelijkend warenonderzoek, juridische adviezen enz.)
elektronisch aan te bieden.
De experimenteerperiode van vijf jaar loopt op 31 december a.s. ten
einde. Wegens het ontbreken van vooruitzichten op een commerciële
voortzetting, heeft de Raad van Commissarissen van KZL besloten de
activiteiten te beëindigen. Thans wordt onderzocht of Totaalnet
omgevormd kan worden tot een VEM (regionale Videotex-Exploitatie–
maatschappij), waarbij bijv. via één kanaal een gecombineerde dienst van
kabelkrant, kabeltekst en interactieve videotex wordt geëxploiteerd.
4.8. Europees beleid
Economische Zaken volgt de Europese ontwikkelingen actief en neemt
deel in een groot aantal management-comités van de EG, hetgeen
trouwens steeds meer capaciteit van het ministerie vergt. De inzet
daarvan is de opgedane kennis te verspreiden en het Nederlandse
bedrijfsleven zoveel mogelijk daarvan te laten profiteren.
4.8.1. Standaardisatie en koppeling
In mei 1990 zijn vertegenwoordigers van videotexnetwerken uit 17
Europese landen bijeen geweest en hebben bij die gelegenheid een
verklaring ondertekend dat de systemen onderling gekoppeld zullen
worden. Door dit besluit krijgt de standaardisatie verder vorm. Het
netwerk zorgt er voor dat men overal toegang kan krijgen tot de verschil–
lende systemen (Prestel, CEPT 1,2,3, Télétel en ASCII). De toegang tot
de internationale markt is daarmee een bestuurlijk feit. De technische
realisatie is in volle gang. Videotex Nederland bereidt koppelingen voor
met diverse landen. Aansluitingen met Frankrijk en Belgie zullen in het
najaar 1991 tot stand komen. Viditel is gekoppeld met Duitsland, België,
Luxemburg en Frankrijk.
4.8.2. Europese Commissie
De activiteiten van de Europese Gemeenschap op het gebied van infor–
matietechnologie, telecommunicatie en media zijn globaal in drie catego–
rieën onder te verdelen:
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- R&D-activiteiten binnen het kaderprogramma voor onderzoek on
ontwikkeling
- activiteiten buiten het kaderprogramma
- adviesactiviteiten op het gebied van wet– en regelgeving.
Vanuit het oogpunt van videotextoepassingen zijn drie programma's
gedeeltelijk belangrijk: Telematica (onderdeel van de R&D-activiteiten)
en Impact en Transeuropese Netwerken (onderdelen van de activiteiten
buiten het kaderprogramma). Voor een kort overzicht hiervan zij
verwezen naar bijlage 6.

4.9. Conclusie
In de inleiding van dit hoofdstuk zijn de twee samenhangende beleids–
doelstellingen van Economische Zaken op videotexgebied weergegeven:
- de verbetering van de informatie– en communicatieomgeving van het
bedrijfsleven door de komst van een grootschalig videotexnetwerk;
- het stimuleren van het gebruik van deze faciliteit door de ontwik–
keling van voortrekkersprojecten.
Een eindoordeel kan op dit moment nog niet worden gegeven, omdat
verscheidene onderdelen van het programma nog volop in uitvoering zijn.
Wel is naar het oordeel van Economische Zaken de conclusie gerecht–
vaardigd dat dit pakket van maatregelen effectief de groei naar volwas–
senheid van het medium videotex bevordert.
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Bijlage 1

1. WAT IS VIDEOTEX?
1.1. Voorbeelden
Snel telefoonnummers opzoeken door middel van een beeldscherm en
toetsenbord: dat kan met Telegids van PTTTelecom, de elektronische
008. Idem postcodes opzoeken met de Postcodegids van PTT Post. Het
opvragen van beursinformatie (o.a. Tijldata), weersinformatie (Meteo
Consult en KNMI), nieuwsberichten (ANP), vacatures (Belbaan van
Arbeidsvoorziening en Uitzendbureau Start), overheidsinformatie (o.a.
belastingen en subsidieregelingen), toeristische informatie (ANWB,
VVV), het is slechts een greep uit de beschikbare databanken die via
videotex geraadpleegd kunnen worden.
Het actuele saldo van uw girorekening bekijken, een betalingsopdracht
voor over twee maanden geven, inkomsten en uitgaven automatisch
administreren, kortom telebankieren: de bekendste dienst is Girotel van
de Postbank. Het elektronisch bestellen van folders en brochures van de
rijksoverheid (Postbus 51), het op afstand boodschappen doen /
winkelen (James van Albert Heijn; Joyce van Wehkamp; ComNet met
o.a. tele-software), het reserveren van bioscoopkaartjes; maar ook de
detailhandel die orders plaatst bij de groothandel of een systeem voor
transportondernemingen dat vraag en aanbod van vracht bij elkaar
brengt; het zijn evenzovele voorbeelden van operationele transactie–
diensten die gebruikmaken van videotex.
Dan zijn er nog volop mogelijkheden om door middel van videotex
berichten uit te wisselen: rechtstreeks (zgn. babbelboxen) of door het
achterlaten van een boodschap in een elektronische postbus. Bij
tele-educatie kunnen mensen die thuis studeren in contact staan met het
opleidingsinstituut, docenten en medecursisten (Dirksen Opleidingen).
Bedrijven kunnen binnenkort in een door Economische Zaken bevorderde
proefomgeving de ziektemeldingen van werknemers aan de bedrijfsver–
eniging elektronisch doen (GAK/Detam).
Deze lijst van voorbeelden, die bij lange na niet uitputtend is, illustreert
vanuit het oogpunt van de gebruiker wat het medium videotex kan. In de
volgende paragraaf wordt het begrip gedefinieerd.
1.2. Begripsomschrijving
In ruime zin wordt onder videotex verstaan: de gehele ontwikkeling
met betrekking tot die tele-informatiediensten die gebruik maken van de
presentatievorm videotex.
In enge zin is videotex de aanduiding van een elektronisch medium
met een bepaalde, gestandaardiseerde representatie van gegevens op
een beeldscherm (opbouw per pagina, aantal kolommen en regels,
zoekstructuur, kleurgebruik). Zo kent het in Nederland gebruikelijke
protocol (Prestel 2.2 + ) een berichtenformaat dat bestaat uit een
schermpagina met 24 regels en 40 kolommen, in wit en maximaal zes
kleuren, om tekst en beperkte grafische informatie weer te geven, met
een relatief lage transmissienorm' 2 .

12
Videotex Nederland ondersteunt ook
Tèlètel en ASCII

Bij eenvoudige diensten volstaat een numerieke bediening: het
gebruikmaken van de cijfers 0 t/m 9, het * (sterretje) en het # (hekje).
De meeste diensten beschikken ook over de faciliteit om trefwoorden in
te toetsen en gegevens in te vullen (alfanumeriek).
Voor een definitie van videotex wordt tegenwoordig niet meer de
techniek als uitgangspunt genomen, maar de functie ervan:
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Videotex is een generieke term waarmee een interactief, gebruikers–
vriendelijk, op computertechniek gebaseerd en grotendeels in presentatie
en bediening gestandaardiseerd medium wordt bedoeld, geschikt voor
informatielevering (consultatie), het afhandelen van transacties en het
verzorgen van communicatie tussen gebruikers13.
1.3. Ontstaansgeschiedenis
De bakermat van videotex ligt in Engeland in het begin van de jaren
zeventig. Sam Fedida, een adviseur werkzaam bij de toenmalige British
Post Office, beschreef als eerste een systeem voor het op een afstand
raadplegen van een computer met behulp van een telefoonverbinding en
een aangepaste televisie. Onder de naam Viewdata kwamen in 1973
praktijkproeven op gang, terwijl een eerste demonstratie in 1975
plaatsvond op de International Computer Conference in Londen.
Frankrijk heeft zich de afgelopen tien jaar evenwel ontwikkeld tot het
mekka op videotexgebied als uitvloeisel van het Télématique-plan, dat
was gericht op een krachtige versterking van de Franse positie in de
telecommunicatie– en informatica-industrie. Na het eerste experiment in
1981 is France Télécom erin geslaagd, o.a. door het gratis verspreiden
van de terminals, in sneltreinvaart de vicieuze cirkel van geen afnemers geen aanbieders en omgekeerd te doorbreken.
In Nederland lanceerde de PTT een viewdata-systeem op de Firato van
september 1978. Na de proeffase zou het systeem bekendheid krijgen
onder de naam Viditet. Het voorspelde succes van enkele honderddui–
zenden (particuliere) gebruikers bleef evenwel uit. In april 1980 startte
de NOS de teletextproef: teletext is een niet-interactieve variant van
videotex, waarbij de informatie via de televisiezender in plaats van via
het telefoonnet wordt verstuurd. In de combinatie met een TV-signaal is
de omvang van een teletextdienst technisch beperkt tot ongeveer 800
schermpagina's.
In de tweede helft van de jaren '80 zagen we een stroomversnelling
optreden in de ontwikkeling van videotex in Nederland:
- Ditzitel was de naam van een publieksgerichte dienst in Amsterdam
die gebruikmaakte van de hybride techniek: een koppeling tussen teletext
via de kabel-TV en het telefoonnet. Ditzitel is evenwel in de proeffase
blijven steken;
- rond de openbare bibliotheken in Noord-Brabant (BIP), Almelo (IPA)
en Groningen (AGI) ontstonden initiatieven die zich bedienen van
terminals in publieksruimten;
- een zuiver commerciële aanpak volgde Brokerits BV met de hybride
RITS-diensten (Regionale Interactieve Teletext Services) in de regio's
Amsterdam, Rotterdam, Tilburg, Eindhoven en Twente;
- ook het kabelexperiment Zuid-Limburg begon te voorzien in
videotex-dienstverïening;
- ComNet ontwikkelde zich snel tot een landelijke dienst die zich
vooral richt op PC-privé-bezitters;
- tenslotte de uiteenlopende plannen voor een grootschalige netwerk–
dienst als Telematica Infostructuren, Infodam en Demos, die uiteindelijk
resulteerden in de oprichting begin 1990 van Videotex Nederland NV.

:

*nd'ew' Or9aniza'

Hiermede zijn de belangrijkste episoden uit de voorgeschiedenis
gemarkeerd. De hooggespannen verwachtingen van de jaren '70 en '80
met betrekking tot de consumentenmarkt zijn niet bewaarheid. De markt–
penetratie van videotex viel tegen doordat de diensten over het
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algemeen opgezet werden vanuit een technische invalshoek. Daardoor
werd er te weinig aandacht besteed aan aantal en inhoud van de
geboden diensten, zodat in die gevallen een voldoende spreiding uitbleef
en daarmee het vereiste financieel draagvlak. In een vicieuze cirkel van
wegblijvende informatiedienstenaanbieders en terughoudende afnemers
kon de grootschaligheid die vereist is voor openbare elektronische
communicatie, niet worden bereikt.
Dat alles neemt niet weg dat er door de pioniersarbeid ook lofwaardige
successen zijn geboekt: de meeste van de hierboven genoemde initi–
atieven, zowel op landelijk, regionaal als plaatselijk niveau, hebben zich
bestendigd en werken aan een verdere ontplooiing (meestal in een
nieuwe organisatorische context). Zie verder hoofdstuk II.
1.4. Het principe van videotex-communicatie
Voor elektronische communicatie op enige schaal is een samenspel
van vier partijen noodzakelijk:
- iemand die informatie nodig heeft (afnemer of gebruiker);
- iemand die informatie beschikbaar stelt (aanbieder of leverancier);
- een organisatie die gebruikers en leveranciers met elkaar in contact
brengt (netwerkdienst);
- telecommunicatie-infrastructuur (telefoon, kabel-TV, satelliet,
landzender, of een combinatie).
In een enigszins vereenvoudigd schema:
Schema 9

Prindpo Vkteotax-communfcatie

Zoals ook uit het schema blijkt, staan de afnemer drie soorten dienst–
verlening ter beschikking, waarvan het belangrijk is ze goed te onder–
scheiden:
- de inhoud: informatiediensten,
- de distributie: netwerkdiensten,
- de transmissie: telecommunicatiediensten.
Een analogie met een besteldienst van goederen kan deze begrippen
verduidelijken. Een consument krijgt een meubelstuk thuisbezorgd door
een vrachtwagen die - het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend - over de
weg rijdt. Het meubelstuk is de inhoud, daar gaat het om; het transport–
bedrijf verzorgt de distributie; het wegennet is de noodzakelijke infra–
structuur. Dit voorbeeld maakt nog twee dingen duidelijk:
- de verschillende rollen (inhoud, distributie, infrastructuur) hoeven
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niet per se door verschillende organisaties te worden vervuld, bijv. de
meubelfabriek die er zelf een bezorgdienst op na houdt;
- er zijn nog vele ondersteunende rollen, die omwille van de overzich–
telijkheid hier weggelaten zijn, bijv. detailhandel, opslag van meubels.
De fe/ecom-öas/sdienst verzorgt het transport van de gegevens,
ongeacht de vorm of inhoud. Telefonie en datanet vormen voor videotex
op dit moment de belangrijkste basisdienst; in een toenemend aantal
gevallen fungeert als zodanig het lokale kabelnet in combinatie met het
telefoonnet. Ook de combinatie satelliet/kabelnet enerzijds en telefoon–
en datanet anderzijds zal dit jaar worden gerealiseerd.
Een netwerkd\enst (ook wel: toegevoegde-waardedienst; toegevoegd
nl. t.o.v. de basisdienst) maakt het organisatorisch mogelijk dat een
veelheid aan informatiediensten eenvoudig binnen het bereik van de
gebruiker komt, door:
- het inzetten van computercapaciteit
- het overzichtelijk aanbieden van de diensten
- het verkopen of verhuren van terminals
- marketing
- het registreren van het verkeer
- de facturering
- de incasso
- de helpdeskfunctie.
De netwerkdienst maakt op haar beurt gebruik van de telecommunica–
tieinfrastructuur voor de transmissie van de gegevens. De belangrijkste
videotex-netwerkdienst is Videotex Nederland (zie verder hoofdstuk II).
Pas met een informatiedienst komen we op het inhoudelijke vlak. Infor–
matiedienstenaanbieder kunnen zijn:
- een uitgeverij in ruime zin (met de exploitatie van informatie als
hoofdactiviteit);
- een organisatie met een elektronische dienst als nevenactiviteit.
Voorbeelden: een postorderbedrijf (telewinkelen), een bedrijfstakorgani–
satie (branche-communicatiesysteem), een (semi-)overheidsinstantie (het
Belastingloket), een particuliere organisatie (de Consumentenbond).
Zoals uit de voorbeelden in paragraaf 2.1 bleek, zijn er in hoofdzaak
drie soorten tele-informatiediensten:
- consultatiediensten (raadplegen van databestanden);
- communicatiediensten (uitwisselen van berichten);
- transactiediensten (het doen van bestellingen, reserveringen en
betalingen).
Deze soorten van diensten worden overigens vaak in combinatie
aangeboden.
Let wel: soms wordt in het spraakgebruik de term informatiediensten
beperkt tot databanken. Waar in deze notitie over informatiediensten
wordt gesproken, wordt altijd het ruime begrip bedoeld, dus alle soorten
van diensten als hiervoor opgesomd.
1.5. Techniek
Voor een goed begrip van videotex-communicatie is een korte
technische toelichting nuttig.
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Schema 10

Informatie

diensten
aanbieders

Informatie

diensten
aanbieders

Informatie

diensten

aanbieders

1.5.1. Op netwerkniveau
De communicatie tussen aanbieder en afnemer kan op dit moment op
drie manieren verlopen:
- via telefoon– en datanet;
- via tweeweg kabel-TV;
- via een combinatie van telefoon en kabel-TV (en satelliet).
Videotex Nederland streeft naar een eindsituatie met een «trans–
parant» aanbod van in principe alle diensten, dat wil zeggen dat de
gebruiker zelf kan kiezen welke transmissiemogelijkheid hij/zij wil
benutten. Die keuze hangt af van de beschikbare randapparatuur, de
gewenste opties (m.n. m.b.t. de mogelijkheid van identificatie) en de
prijzen. Op dit moment leggen de varianten met de kabel-TV nog enkele
beperkingen op. Een volledig interactief (tweeweg-)kabelnet treffen we
alleen in Kerkrade aan; een proef in Hoogvliet bij Rotterdam is in voorbe–
reiding. De hybride-variant is nogal omslachtig door het (numerieke)
–ebruik van èn telefoon èn televisie, maar daar staat tegenover dat geen
PC of videotex-terminal aangeschaft hoeft te worden. Een waterdichte
unieke adressering, noodzakelijk voor met name telebankieren, is via de
kabel praktisch niet te bereiken. Als gevolg van de bestaande wetgeving
moet Videotex Nederland met de afzonderlijke machtigingshouders van
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de kabelnetten tot overeenstemming komen. Voor zakelijk gebruik is de
kabelvariant niet geschikt, doordat de meeste bedrijven niet op het
kabelnet zijn aangesloten.
1.5.2. Terminals
Voor het gebruik van een videotexdienst kunnen drie soorten randap–
paratuur worden aangewend, die geschikt zijn voor een van de drie
vormen van datatransmissie en die aansluiten op gewoonten die
aanwezig zijn bij de gebruikers:
- een PC met modem of een aparte videotex-terminal («minitel») voor
aansluiting op het telefoonnet;
- een TV en een Home Interactive Terminal («HIT») voor aansluiting op
het tweeweg-kabelnet;
- een TV met teletext-ontvanger en een telefoontoestel met
druktoetsen of een alfanumeriek toetsenbord voor de «hybride» variant.
De uit Frankrijk stammende minitelis wellicht de bekendste terminal:
een eenvoudig apparaat (beeldscherm 4- toetsenbord) dat speciaal
ontwikkeld is voor het gebruik van videotexdiensten. De consumenten–
prijs is f 695. De minitel is bij de Primafoon ook te huur voor f 25 per
maand. Het apparaat wordt eenvoudig met een stekker in het telefoon–
stopcontact aangesloten'4.
Vrijwel alle soorten home en personal computers kunnen uitgerust
worden met een modem voor de verbinding met het telefoonnet en een
bijbehorend software-pakket. Voor een prijs van f 150 tot f 300 biedt de
markt een ruime keuze. Het aantal PC's in huishoudens wordt geschat op
ongeveer 1 200 000 stuks. Het voordeel van een PC boven de minitel is
dat de eerste als intelligente terminal functioneert: gegevens kunnen
worden binnengehaald en op de eigen PC verder bewerkt of geïntegreerd
in de eigen automatisering. Voor gebruik in een bedrijfsomgeving ligt de
PC het meest voor de hand.
Een alternatief in de particuliere sfeer wordt de W/fals terminal voor
het kabelnet samen met de TV. In de praktijk wordt de HIT nog niet
toegepast.

11
Volledigheidshalve zij nog een variant op
de minitel vermeld: een apparaat met een
toetsenbord in aansluiting op het
telefoonnet en met de TV als monitor.
15
Bronnen: NOS/lntomart aug./sept.'90; 13
jaar en ouder; PTT Telecom. Zeven miljoen en verder?, blz. 21

Bij de hybride-variani fungeert het telefoontoestel als toetsenbord en
de TV als beeldscherm. De opdrachten gaan via de telefoon naar een
computer die de informatie via de kabel als teletextpagina's naar de TV
stuurt. Het aantrekkelijke van deze variant schuilt daarin dat een substan–
tieel deel van de bevolking op deze manier ongemerkt reeds over
geschikte randapparatuur beschikt (de combinatie van ruim 80% van de
huishoudens aangesloten op een kabelnet, bijna 50% van de TV-bezitters
heeft een toestel met teletext-decoder, en ruim 40% van de telefoontoe–
stellen is van het type TDK; groeiend naar 85% in 1995) 15 . Bovendien, en
dat is voor de ontwikkeling van de consumentenmarkt misschien wel
beslissend, sluit een dergelijke manier van videotex-communicatie
rimpelloos aan op het reeds wijdverbreide teletext-gebruik. Een
goedkoop alfanumeriek toetsenbord, waarmee ook letters kunnen
worden ingegeven, vergroot de functionaliteit.
De eerder genoemde RITS-diensten, inmiddels overgenomen door
Videotex Nederland, werken met het hybride systeem.
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Schema 11

Minitel

telefoonnet

PC

modem +
communlcatie–
software

telefoonnet

TV +
HIT

telet&xt–
decoder

kabelnet

TV +
telefoon

teletaxt–
decod&r +
TDK-toestel

telefoonnet
+
kabelnet

T«rmlnals

1.5.3. Tahfering
Een dienstenaanbieder kan kiezen uit twee manieren om kosten bij de
afnemer in rekening te brengen: via een zgn. kiosk tariefsysteem
(ongeïdentificeerd, dus anoniem) of via facturering op abonnementsbasis
(geïdentificeerd). Een kiosk tariefsysteem wil zeggen: de gebruiker
betaalt een vooraf bekend bedrag per minuut verbindingstijd via zijn/haar
telefoonrekening (ongespecificeerd); een gedeelte van de opbrengst kan
door Videotex Nederland aan de aanbieder worden vergoed (zie ook
hoofdstuk II). Een andere mogelijkheid is om de gebruiker een
abonnement te laten nemen en hem/haar een rekening te sturen voor het
aantal geraadpleegde schermpagina's tegen een bepaald, eveneens
bekend tarief. Het systeem van de verrekening van de «telefoontikken» is
voor de gebruiker laagdrempelig: men hoeft zich niet aan te melden en
te identificeren, zodat het gebruik anoniem is. Het voordeel van het
abonnementensysteem is voor de aanbieder een grotere binding met de
klant en de mogelijkheid om voor kostbare informatie hogere tarieven te
vragen; daar staat tegenover dat de incasso veel duurder is en zelfs
prohibitief bij een lage gebruiksfrequentie.
7.5.4. Besloten versus open toegang
Een ander relevant onderscheid is dat tussen besloten gebruikers–
groepen en openbaar toegankelijke diensten. Telebankieren is uiteraard
alleen weggelegd voor de klanten van de betreffende bank. In het
bedrijfsleven komen verscheidene besloten branchesystemen voor, zoals
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Tradicom van NOB Wegtransport (vrachtuitwisseling) en Unitel van
Unigro (levensmiddelendetailhandel), maar ook in de sfeer van de
gezondheidszorg (LifeLine) of de landbouw (Veenet, Vitak) treffen we
systemen aan die uitsluitend toegankelijk zijn voor de beroepsgenoten.
7.5.5. Faciliteiten
Door het benutten van de PC als werkstation kan de
videotex-communicatie geïntegreerd worden in de bedrijfsautomati–
sering. De mogelijkheden voor een minitel beperken zich tot het
koppelen van een printer, zodat opgevraagde gegevens kunnen worden
afgedrukt.
In bedrijfsomgevingen worden de videotex-faciliteiten al uitgebreid
met een smartcard-lezer voor identificatie-doeleinden, waarmee een
100% beveiligde vorm van bijv. elektronisch bankieren wordt gereali–
seerd.
Voor de consumentenmarkt geeft ComNet een videotex-creditcard uit,
waarmee een aanzet is gegeven tot het aanzienlijk vergemakkelijken van
de afrekening van elektronisch bestelde produkten.
7.5.6. Markten en toepassingen
Aanbieders van videotexdiensten zijn bedrijven of bedrijfsorganisaties,
(semi-)overheidsinstellingen, particuliere organisaties. Afnemers zijn ook
weer bedrijven, overheid, particuliere instellingen en uiteraard consu–
menten. Aanbieders en afnemers kunnen in een enigszins vereenvou–
digde matrix worden ondergebracht, waardoor in de cellen de toepas–
singsgebieden van videotex-communicatie zichtbaar worden. De
diensten die in paragraaf 1.1. als voorbeeld zijn genoemd, laten zich
eenvoudig in dit schema invullen.
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Schema 12

^x.
^X.

Afnemers
van diensten

Bedrijf

Overheid

Consu–
ment

Aanbieders
^x^
van diensten
\.

Bedrijf

Overheid

-

branche-commur.icatiö
(business-to-business)
tetebankieren
financtele informalie
reisinlormatia
prod./bedr informalie
leleloonnummers/ poslcodes
weersinformatte
nieuwsberichten

• wel– en regelgavlng
- telefoonnummers/ poslcodes
- nieuwsberichten

-

wet– en ragelgeving
belastingen
subsidies
handateregister
sociale zekerheid
voorlichting/advisering

- wat– en regelgeving
- interne voorlicnting

telebankieren
lele educaie
reserveringen
taleshoppen
vacaturas
advenenlies
telafoonnummers/ poslcodas
weersinformatie
loanstische mlormalie
nieuwsberichten
spellaljes

-

Postbus 51
balastingan
subsidles
soctale zakerheid
buuitlnformalle
vacatures
bibliolhaek

- babbelboxen
- eleklronische post

Consument

VkJeotex-toepassl ngsn

Bij de exploitatie van videotexdiensten zijn dus verschillende marktbe–
naderingen mogelijk. Binnen de consumentenmarkt moet nog een onder–
scheid gemaakt worden tussen «home access», bij de mensen thuis dus,
en «public access», met terminals op plaatsen waar veel mensen bijeen–
komen, in de openlucht of in bibliotheken, gemeentehuizen, postkan–
toren, stations e.d. De produkt/doelgroepselectie van de aanbieder biedt
verregaande mogelijkheden tot het bedienen van grote tot zeer kleine
gebruikersgroepen. Niet wat technisch mogelijk is, zal daarbij leidraad
zijn, maar wat qua marketing succesvol ontwikkeld kan worden c.q. blijkt
te zijn.
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1.6. Telematica
Informatietechnologie (IT) is de technologie van het vergaren,
verwerken, opslaan en/of verspreiden van verschillende soorten infor–
matie via computer en telecommunicatie.
Het begrip telematica is een samentrekking van telecommunicatie en
informatica. Telematica houdt eenvoudig gezegd in:
- dat een gebruiker met behulp van zijn/haar terminal en telefoon in
staat is met computers elders te communiceren;
- of dat computers op afstand volledig automatisch met elkaar
communiceren.
In deze omschrijving sluit telefoon ook data– en satellietcommunicatie
in. Met telematicasystemen is interactief informatieverkeer mogelijk,
waardoor toepassingen ontstaan als elektronisch betalen, bestellen,
reserveren, elektronische post, informatie opvragen, enz.
Videotex is een prominent voorbeeld van een telematicasysteem.
Andere zijn: audiotex (of voice response), teletext, on-line databanken
(ASCII), electronic data interchange (EDI), electronic mail, databroad–
casting (groot volume teletext), bulletin boards. In een iets ruimere zin
worden ook toepassingen met chip-/smartcards en multimedia tot de
telematica gerekend.
1.6.1. Audiotex
Het meest verwant met videotex is audiotex. Audiotex wordt in de
Angelsaksische landen volop toegepast, maar is nu ook in Nederland in
opkomst. Audiotex is videotex zonder beeldscherm: door middel van de
druktoetsen of de draaischijf van de telefoon of door spraakherkenning
worden opdrachten gegeven waarop de computer met een gedigitali–
seerd menselijk stemgeluid antwoordt. Voorbeelden: de besteldienst
Jimmy van Wehkamp, het opvragen van het saldo van de bankrekening,
weers– en toeristische informatie in een bepaalde regio, het bestellen van
schriftelijke (per fax of post verzonden) informatie over produkten en
bedrijven. Van dat laatste is de voice-response toepassing van Bedrijven
voor Bedrijven een sprekend voorbeeld. De meeste 06-koopnummers
werken met bandjes en vallen dus niet onder het begrip audiotex.
Het aantrekkelijke van audiotex is dat de penetratie van de terminal, de
telefoon, nagenoeg 100% is. Aanbieders van informatie kunnen interes–
sante kostenbesparingen realiseren. Het medium leent zich evenwel
uitsluitend voor niet al te ingewikkelde boodschappen.
1.6.2. EDI
Electronic data interchange is de elektronische uitwisseling van
gestructureerde en genormeerde gegevens tussen computers van bij
(handels)transacties betrokken partijen. Zonder menselijke tussenkomst
worden tussen ondernemingen berichten in een standaardformaat
verzonden en verwerkt. Een voorbeeld: Intracon. Het doel van Inter–
modaal Transport van Containers is het ontwikkelen van berichten zodat
het besturen van het transport van containers (via zee, weg, spoor en
binnenvaart) van en naar de Nederlandse havens met behulp van EDI
mogelijk is. In dit door Economische Zaken ondersteunde project werken
de volgende partijen samen: verladers, ontvangers, expediteurs, carga–
doors, terminals, wegvervoer, spoorwegen, binnenvaart, douane, en Intis
als projectmanagement. Intracon is bedoeld om in de transportketen een
sneilere doorstroming en afhandeling van containers te bewerkstelligen.
Hierdoor kunnen doorlooptiiden worden aereduceerd bii het
deling op de containerterminal.
Het Douane-automatiseringssysteem SAGITTA is op dit moment een
van de grootste EDI-toepassingen in de sfeer van de overheid. Via een
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door PTT Telecom beheerde berichtendienst kunnen ondernemers recht–
streeks elektronisch aangiften doen. Andere EDI-toepassingen als Intis
en Cargonaut zijn hierop aangesloten.
Het meest kenmerkende verschil tussen videotex en EDI is de mate
van automatisering: videotex is mens/computer-communicatie en EDI
computer/computer-communicatie. Bij een optimale toepassing van EDI
worden de langs elektronische weg ontvangen gegevens direct door de
applicatieprogramma's verwerkt. Verder is, in tegenstelling tot videotex,
het eigenlijke proces van gegevensuitwisseling niet interactief. EDI wordt
uitsluitend in professionele omgevingen toegepast, terwijl videotex door
zijn eenvoud als medium ook geschikt is voor consumenten en andere
ongeoefende gebruikers. EDI is anders dan videotex per definitie niet
geschikt voor consultatie van databestanden. Door de vereiste mate van
standaardisatie vergt EDI nog meer organisatorische voorzieningen dan
videotex.
Het onderscheid tussen videotex en EDI is niet zo zwart/wit als het op
het eerste gezicht misschien lijkt. Het beste kunnen videotex, voor wat
betreft de zakelijke toepassingen, en EDI afgezet worden op een
continuüm van intensiteit van gebruik. Relatief incidenteel gebruik in
minder geautomatiseerde omgevingen leent zich meer voor videotex, en
EDI komt in beeld voor zwaardere gegevensstromen in volop geautomati–
seerde omgevingen. Daarom komen videotex en EDI voor dezelfde
toepassingen naast elkaar voor, bijv. ziektemeldingen bij GAK en Detam.
Ook beginnen mengvormen te ontstaan, waarbij videotex gebruikt wordt
om EDI-berichten aan te maken. In andere situaties blijkt videotex te
fungeren als opstap naar EDI-toepassingen; bijv. Travelnet: het succes–
volle videotex-communicatiesysteem voor de reisbranche, dat nu
geavanceerdere toepassingen gaat realiseren.
Wat beide verschijnselen, videotex en EDI, verenigt is de essentie van
elektronische communicatie tussen organisaties: indammen van de
papierstroom, verkleinen van de kans op fouten en een snellere afhan–
deiing van transacties; kortom efficiencyverbetering.
De toepassing van EDI staat nog in de kinderschoenen. De snelle
beschikbaarheid van informatie kan de concurrentiekracht van onderne–
mingen versterken. Reden waarom Economische Zaken de laatste jaren
de invoering van EDI krachtig ondersteunt. Dat gebeurt op verschillende
manieren. Er is bijzondere aandacht gegeven aan de voor de toepassing
van EDI noodzakelijke organisatorische infrastructuur op het gebied van
de berichtenuitwisseling, –standaardisatie en voorlichting. Tevens is door
middel van het VEDI-programma, Voorbeeldprojecten EDI, een stimulans
gegeven aan de ontwikkeling van EDI-experimenten in verschillende
sectoren. In het bijzonder werd hierbij gekeken naar de oprichting van
adequate samenwerkingsverbanden tussen direct betrokken partijen in
het bedrijfsleven.
1.6.3. Elektronische post
Ook in ons land is een aantal elektronische-postdiensten operationeel;
Memocom van PTT Telecom is daarvan de bekendste. Ook via videotex
kunnen elektronische berichten verzonden en ontvangen worden. Soms
rechtstreeks naar/van het eigen computersysteem, soms door tussen–
komst van een «brievenbus». In Frankrijk is men in 1990 begonnen met
de invoering van elektronische post (Minicom) via Minitel, waarbij ieder
telefoonnummer tevens postbusnummer kan zijn. Inmiddels heeft deze
dienst reeds enkele honderdduizenden actieve gebruikers.
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Bijlage 2

2. KORTE BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE OP VIDEOTEX–
GEBIED IN HET BUITENLAND
2.1. Télétel - Frankrijk
Zie paragraaf 2.5.1 in de hoofdtekst
2.2. Prestel - Verenigd Koninkrijk
Prestel in het Verenigd Koninkrijk was het eerste publieke videotex–
systeem, en het heeft ook lang een voortrekkersrol vervuld. Prestel werd
in 1979 in gebruik genomen. Het systeem was vooral voor particuliere
gebruikers bedoeld, maar bleek bij die groep niet aan te siaan.
De verbinding met de terminals komt tot stand via de telefoonlijn en/of
het Britse datanetwerk. Gemodificeerde televisies zouden het gros van
de terminals hebben moeten vormen, maar speciale terminals of micro–
computers bleken beter te voldoen. Terwille van de particuliere gebruiker
is men afgestapt van variabele prijzen (gebruikte computertijd) en
overgegaan op een vast tarief per maand. Ook is een aanta! «trigger–
diensten» opgezet, die de oriëntatie van Prestel van consultatiediensten
naar transactiediensten hebben doen verschuiven. In 1986 waren er
65 000 terminals, waarvan 54% in privé-huishoudens, in gebruik. In 1988
is besloten de informatiediensten van British Telecom (Prestel, Hotline en
Telecom Gold) samen te voegen. De laatste twee diensten zijn
electronic-maildiensten; samenvoeging zou de concurrentiepositie van
British Telecom op de electronic-mailmarkt versterken.
2.3. USA

Eind 1990 waren er in de USA ruim 70 videotexdiensten operationeel
variërend van enkele honderden abonnees per dienst tot bijna 1 mln
abonnees.
In totaal zijn er ruim 2 mln actieve gebruikers (er zijn ook schattingen
die oplopen tot 3,8 mln gebruikers), die gezamenlijk goed zijn voor een
omzet van $ 200 mln. Er worden vrijwel uitsluitend PC's gebruikt (98%)
en amper minitels (2%). In alle gevallen gaat het om diensten die zijn
gebaseerd op een nauwkeurig vastgesteld uitgeefconcept. De belang–
rijkste diensten zijn CompuServe, GEnie, America On-Line, Delphi en
Prodigy. De laatste dienst heeft in twee jaar tijd 1 mln gebruikers gereali–
seerd en biedt 750 verschillende produkten en diensten.
In vrijwel alle gevallen moet een vast maandelijks abonnementsgeld
worden betaald en daarnaast de lokale telefoonkosten. Een algemene
videotexstandaard is er niet. Wie gebruiker wil worden van bijv. Prodigy
moet daarvoor een softwarepakketje kopen, dat op iedere gangbare PC
geïnstalleerd kan worden.
In enkele steden worden diensten tot ontwikkeling gebracht die
worden aangeboden via het kabel-TV-net. Het aantal privé bulletin
boards wordt geschat op meer dan 10000. Er zijn diverse non-profit–
diensten operationeel, waarvan Senior Net de grootste is.
2.4. ALEX

Canada

ALEX is een initiatief van de telefoondienst Bell Canada om
videotex-diensten op grote schaal ingang te laten vinden. De officiële
opening (experimenteerfase) vond plaats in december 1988. Als
proefstad is gekozen voor Montréal. Er is veel discussie geweest over de
tarifering en de wijze van facturering. De eerste minuut is gratis en
daarna wordt, afhankelijk van de kiosk, een tarief in rekening gebracht
van 12 tot 45 dollarcent per minuut. Het bedrag wordt via de normale
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telefoonrekening voldaan. Voor de huur van de terminal wordt $ 7,95 in
rekening gebracht. De groei van het systeem blijft tot nu toe bij de
verwachtingen achter. Bell Canada zal binnenkort met een nieuwe
Alex-terminal komen, die meer lijkt op een telefoon met beeldscherm.

2.5. Andere landen
Vrijwel alle ontwikkelde landen kennen videotexdiensten. In Duitsland
zijn 275 000 terminals in gebruik en er worden 6700 verschillende
diensten aangeboden. In Zwitserland zijn een aantal banken gestart met
videotex-experimenten in combinatie met smartcards. Van het videotex–
netwerk maken inmiddels 65 000 ingeschrevenen gebruik. In België
bevindt men zich nog in de eerste fase; er zijn ongeveer 190 diensten en
naar schatting 9 000 terminals in gebruik. Het Italiaanse systeem
Videotel groeide in twee jaar tijd tot een totaal van 140 000 terminals en
meer dan 2 000 diensten. Het Spaanse systeem heeft 175 000 aange–
sloten terminals en bijna 500 diensten.
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Bijlage 3

3. STUURGROEP BEVORDERING VIDEOTEXDIENSTEN IN HET
MKB
Ingesteld op 19 juli 1989 door de minister van Economische Zaken
(Stcrt 142 van25juli 1989).
Taak

(1) de minister van Economische Zaken te adviseren over de beleids–
ontwikkeling t.a.v. videotexdiensten in het MKB;
(2) de minister voorstellen te doen voor projecten die een voortrek–
kersfunctie kunnen vervullen bij het stimuleren van videotexdiensten in
een branche of bedrijfskolom in het MKB;
(3) het sturen van de werkzaamheden die nodig zijn om de onder 2
bedoelde projecten te realiseren.
Samenstelling
voorzitter:
C. P. J. Vervoord,

Wegener Tijl NV

secretaris:
ir F. K. Kappetijn,

Brokerits BV

leden:
ir G. J. van de Graaf,
drs J. G. A. M. de Jong,
mr E. Kruiderink,
mw mr drs D. Rijkers,
mr F. E. Schaake,

Stichting SURF
Economisch Instituut voor het
Midden– en Kleinbedrijf
Instituut voor het Midden– en
Kleinbedrijf Nederland
Rijksvoorlichtingsdienst
Raad voor de
Informatietechnologie

projectleider elektronische informatiediensten:
drs W. J. Benschop,
directie Diensten, ministerie van
Economische Zaken.
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Bijlage 4

4. OVERZICHT VAN DE VOORTREKKERSPROJECTEN DIE CP
ADVIES VAN DE SBV ZIJN GEHONOREERD
Naam project
4.1. ABU/AGI

Projectindiener
Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en Actuele Groningen
Informatie (AGI)
Subsidiebedrag
f98750
Doelstelling
Door middel van videotex wordt een communicatienetwerk gereali–
seerd, dat het publiek in de provincie Groningen op de hoogte houdt van
het actuele vacature-aanbod bij de deelnemende uitzendbureaus.
Projectbeschrijving
De ABU is een landelijke branche-organisatie ten behoeve van meer
dan zestig uitzendondernemingen. In samenwerking met de
videotex-databank Actuele Groningen Informatie (AGI) is deze organi–
satie in de provincie Groningen een proefproject gestart, dat bij
succesvol verloop een landelijke uitstraling tot gevolg kan hebben. Een
belangrijk onderdeel van het ABU-publieksbestand is een actuele vacatu–
rebank die zicht geeft op een groot aantal vacante uitzendbanen.
Deelnemende uitzendbureaus zijn: ASA Studenten Uitzendbureau,
ASB Uitzendbureau, Dactylo Uitzendbureau, Keser Uitzendbureau,
Randstad Uitzendbureau, Tempo-Team Uitzendbureau, Unique Uitzend–
bureau en Vedior Uitzend– en Personeeladviesbureaux. Omdat ook de
Groningse arbeidsbureaus en Uitzendbureau Start hun vacatures leveren,
ontstaat een actueel, compleet overzicht van tijdelijke èn vaste banen.
Naam project
4.2. BEGOTEL PLUS
Projectindiener
Stichting Begotel, namens de Nederlandse Vereniging van Grammo–
foonplaten Detailhandelaren (NVGD) en de Nederlandse Vereniging van
Producenten en Importeurs van Beeld– en Geluidsdragers (NVPI).
Subsidiebedrag
f139250
Doelstelling
Papierloze communicatie tussen detailhandel en industrie gebaseerd
op videotex en EDI.
Projectbeschrijving
De Stichting Begotel houdt zich sinds de jaren tachtig bezig met het
optimaliseren van de communicatie tussen industrie en detailhandel/
groothandel, daarbij uitgaande van het gebruik van computers. Ten
behoeve daarvan is sinds 1 januari 1984 een videotexsysteem in gebruik,
dat de industrie op een snelle en efficiënte wijze in staat stelt informatie
over het beschikbaar produkt onder de dealers te verspreiden en tegelij–
kertijd de dealer in staat stelt zijn bestelling te plaatsen. Het nu geïniti–
eerde project zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de videotex–
diensten en de integratie van CD-ROM, waardoor de dienstverlening
naast het specifieke logistieke karakter tevens een meer marketingge–
richte benadering krijgt.
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Het project omvat tevens het automatiseringsbewust maken van de
totale branche. Dat is met name van belang, omdat de rol van de detail–
handel in de negentiger jaren onder invloed van telematica zal veran–
deren.
Naam project
4.3. CONELGRO
Projectindiener
Conelgro BV
Subsidiebedrag
f 668 750
Doelstelling
Met behulp van videotex verbeteren en versnellen van de orderaccep–
tatie en het optimaliseren van de communicatie met de afnemers.
Projectbeschrijving
De afnemers van Conelgro zullen in staat worden gesteld om door
middel van videotex elektronisch te communiceren met Conelgro. Zij
kunnen:
• op elk gewenst moment bestellen (24 uur per dag);
• altijd over de meest actuele informatie beschikken, bijv.:
• voorraadgegevens
• reclame-aanbiedingen
• verkoopprijzen
• nieuwe artikelen
• levertijden
• backorders, etc.;
• permanent communiceren met Conelgro (elektronische post).
Door de introductie van de dienst zullen door de verbeterde communi–
catie aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd. Realisatie van
dit project geeft uitstraling over de gehele elektrotechnische branche.
Naam project
4.4. DETAMTEL
Projectindiener
Bedrijfsvereniging voor Detailhandel, Ambachten en Huisvrouwen
(DETAM).
Subsidiebedrag
f 153 500
Doelstelling
In het kader van het streven naar administratieve-lastenverlichting in
het midden– en kleinbedrijf heeft de Detam besloten een proef met een
videotexdienst te doen rond de uitvoering van de Ziektewet'6. In eerste
aanleg zullen ongeveer 120 werkgevers en circa 15 administratiekan–
toren worden benaderd om mee te doen aan deze proef.
Projectbeschrijving
De proef zal zich richten op twee berichten die worden uitgewisseld
tussen werkgevers en de Detam. Dit zijn de aangifte van ziekte die een
werkgever moet doen om een zieke werknemer te melden bij de bedrijfs–
vereniging teneinde in aanmerking te kunnen komen voor een zieken–
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gelduitkering, en de melding spontane werkhervatting. Dit laatste bericht
geeft de werkgever door wanneer een werknemer voor de vermoedelijke
hersteldatum het werk spontaan hervat. De werkgever zal in interactie
met de computer van de Detam deze berichten kunnen invullen. Dat
heeft als voordeel dat hij een deel van de benodigde gegevens niet
iedere keer hoeft in te vullen.
Daarnaast is het voor de werkgever mogelijk in de proeffase kennis te
nemen van «Detamnieuws». Deze infokrant bevat voor de werkgever
relevante informatie en nieuws over sociale verzekeringen. In een periode
van circa een half jaar zal de proef worden uitgevoerd en geëvalueerd.
Na de proef moet er duidelijkheid zijn of videotex ook te gebruiken is
voor andere berichten en of videotex met name bruikbaar is voor kleinere
werkgevers (minder dan tien personeelsleden).
Detamtel maakt gebruik van het netwerk van Videotex Nederland.
Naam project
4.5. BLOEMTEL
Communicatienetwerk Bloemendetailhandel
Projectindiener
Vereniging Bloemist Winkeliers
Subsidiebedrag
f 1 067 565
Doelstelling
Dit telematicaproject heeft tot doel de orderuitwisseling en orderver–
werking te optimaliseren (kostenbesparing), de (produkt)informatie te
verbeteren en in te spelen op toekomstige telematicavoorzieningen die
de consument ter beschikking zal krijgen.
Projectbeschrijving
Het branche-communicatienetwerk zal van de grond worden getild
door middel van de «trekkerdienst» Fleurop-orderuitwisseling. De organi–
satie Fleurop Interflora Nederland heeft zich hiertoe verplicht. In de
eerste fase worden daarom de technische en organisatorische voorzie–
ningen in de Fleurop-ordercommunicatie gerealiseerd.
In januari 1991 is een proefproject van start gegaan waaraan circa 50
bloemisten deelnemen. Tijdens deze periode, die duurde tot april 1991,
hebben deze bloemisten het systeem en de software in de praktijk
getest.
Van april tot ongeveer oktober 1991 vindt de landelijke invoering
plaats bij circa 1800 bloemisten (Fleuropleden). Daarna zal verder
gewerkt worden aan de uitbreiding van het aantal aangesloten
bloemisten en dienstenaanbieders die op het BloemTelnetwerk zullen
worden aangesloten.
Naam project
4.6. FREIGHT AND CREDIT INFORMATION SYSTEM
Projectindiener
TIR Transportplan BV
Subsidiebedrag
f203132
Doelstelling
Het bieden van een oplossing voor al diegenen die zich bezig houden
met nationaal en internationaal vervoer over de weg. Via telematica–
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diensten kunnen zij niet alleen in vier talen informatie verkrijgen over
aangeboden vrachten en lege vrachtwagens in Europa, maar ook gebruik
maken van een garantie-betalingssysteem.
Projectbeschrijving
TIR Transportplan is een videotexdienst met vestigingen in Nederland,
Engeland, België en Duitsland. TIR Transportplan verschaft informatie
aan zowel de vervoerder als de verlader over beschikbare vrachten en
aangeboden materiaal in Europa.
De gebruiker van het TIR Transportplan-systeem zal niet alleen in vier
talen de snel wisselende actuele informatie kunnen raadplegen, maar ook
de betaling van onbekende vrachtaanbieders verzorgen. Juist gezien de
ontwikkelingen rondom de Europese cabotage-bepalingen en de
Europese liberalisering van het vervoer na 1992, kunnen ook de kleinere
Nederlandse en andere Europese ondernemers met behulp van deze
videotexdienst hun positie verbeteren.
Naam project
4.7. MELKUNIEK
Projectindiener
Campina Melkunie BV
Subsidiebedrag
f 300 000
Doelstelling
Met behulp van videotex verbeteren van de orderacceptatie en de
communicatie met de afnemers. Op deze manier wordt één van de
doelstellingen van de consumptiemelkgroep, namelijk marktgericht
werken met een hoge servicegraad, daadwerkelijk ondersteund.
Bovendien zal Melkunie de mogelijkheden benutten ook de consument
direct van informatie te voorzien.
Projectbeschrijving
MelkUniek is een videotexdienst voor het verrichten van bestellingen
en verschaffen van toegang tot databanken met onder andere produktsa–
menstellingen, acties, prijzen en margeberekeningen. Bij de bestelfunctie
wordt uitgegaan van de zogenaamde referentie-order: de afnemer hoeft
alleen de bestellingen doorte geven die aanvullend zijn op de
standaard/referentie-order.
Momenteel wordt de dienst door 30 afnemers gebruikt, waarbij het
systeem zowel on-line als off-line wordt getest en, waar nodig, wordt
verbeterd c.q. aangepast aan de wensen van de afnemer.
Naam project
4.8. METEO CONSULT VIDEOTEX
Projectindiener
Meteo Consult BV
Subsidiebedrag
f 83 550
Doelstelling
Het vergroten van de kwaliteit en de hoeveelheid meteorologische
informatie in videotexsystemen.
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Projectbeschrijving
Meteo Consult verzorgt al vanaf het begin van haar bestaan in 1986
meteorologische informatie op videotexsystemen.
In dit project worden drie taken van dienstverlening verder uitgebreid.
- De regenbeelden zoals die nu alleen in hoge resolutie via
telesoftware toegankelijk zijn, worden met een lagere resolutie ook op
een standaard videotexbeeld zichtbaar gemaakt. Tevens wordt uitgaande
van de beelden een neerslagschatting gegeveri, die zowel via
telesoftware als via een normaal videotexbeeld beschikbaar is.
- Bij het plannen van reizen is het weer van de afgelopen weken vaak
een belangrijke maatstaf. Van enkele honderden vakantiebestemmingen
wordt het weer (temperatuur, neerslag en zonneschijn) automatisch
bijgehouden en op videotexpagina's geactualiseerd.
- Bovendien wordt voor al deze plaatsen een volkomen automatische
procedure ontwikkeld om voor de komende vijf dagen maximum– en
minimumtemperatuur, neerslagkansen en zonneschijn te voorspellen.
Deze verwachtingen worden via de videotexdienst verspreid.
Meteo Consult distribueert via het netwerk van Videotex Nederland.
Naam project
4.9. DE ONDERDELENLIJN

Projectindiener
Autonet Informatie BV
Subsidiebedrag
f131933
Doelstelling
Door middel van videotex vraag en aanbod bij elkaar brengen tussen
autosloopbedrijven en afnemers die op zoek zijn naar gebruikte
auto-onderdelen, –materialen of complete schade-auto's, met als doel
verbetering van de service naar de afnemers en verhoging van de omzet
van de aangesloten bedrijven. Het gevolg zal zijn dat de verkoop van
gebruikte auto-onderdelen en –materialen wordt gestimuleerd, en dat het
aanzien van de branche wordt verhoogd. Twee doelstellingen van zowel
de vereniging als de overheid. Neveneffect zal zijn dat de bedrijven in
deze branche met automatisering vertrouwd worden gemaakt.
Projectbeschrijving
In samenwerking met de Nederlandse Vereniging Automobiel
Recycling (NEVAR), branche-organisatie van bonafide autosloopbe–
drijven, is een groot aantal van deze bedrijven via een terminal
verbonden met een centrale computer. Afnemers moeten vaak een groot
aantal telefoontjes door heel Nederland plegen om er achter te komen of
en waar een bepaald gebruikt auto-onderdeel in voorraad is. Hieraan
wordt veel tijd en geld gespendeerd. Door één telefoontje naar het
landelijke 06-nummer van de Onderdelenlijn wordt hun aanvraag door
een telefoniste in de database van de centrale computer opgenomen,
met vermelding van naam, woonplaats en telefoonnummer. De aange–
sloten autosloopbedrijven bekijken deze aanvragen op hun terminal, en
indien een bedrijf datgene in voorraad heeft wat gezocht wordt, wordt
rechtstreeks contact opgenomen met de aanvrager, en hem een
aanbieding gedaan.
De Onderdelenlijn heeft vanaf het begin gekozen voor het netwerk van
Videotex Nederland.
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Naam project
4.10. PROEF GEBRUIK VIDEOTEX TEN BEHOEVE VAN ZIEKTE–
AAIMGIFTE
Projectindiener
GAK
Subsidiebedrag
f 111 500
Doelstelling
De hoofddoelstelling van het project is inzicht te verkrijgen in de
mogelijkheden van toepassing van videotex als communicatiemiddel
tussen werkgevers in het midden– en kleinbedrijf en het GAK bij de
uitvoering van de sociale wetten, in casu de ziektewet'6. In het bijzonder
wordt gestreefd naar administratieve-lastenverlichting bij de werkgever
en bij het GAK, en naar verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening
op het gebied van de ziekte-aangifte.
Projectbeschrijving:
Het beleid van het GAK richt zich ondermeer op het terugdringen van
de administratieve belasting die voortvloeit uit de uitvoering van de
sociale wetten voor de werkgever. Dit beleid wordt ingevuld door het
bevorderen van vereenvoudiging van het berichtenverkeer tussen de
werkgever en het GAK en door het stimuleren van elektronisch berich–
tenverkeer. Beide facetten worden in de proef nagestreefd.
De videotexproef richt zich op werkgevers met een werknemersbe–
stand tot circa 250 werknemers (1 tot 10 meldingen per week).
Het project omvat het doen van een ziekmelding, het opgeven van de
relevante looninformatie en de herstelmelding.
Evenals de Detam maakt het GAK gebruik van de netwerkfaciliteiten
van Videotex Nederland.
Naam project
4.11. TRADICOM II
Projectindieners
SCT Informatiediensten BV
Subsidiebedrag
f 558 500
Doelstelling
Uitbreiding van de elektronische dienstverlening voor het beroepsgoe–
derenvervoer.
Door toepassing van nieuwe technieken voor communicatie en infor–
matie-ontsluiting kunnen nieuwe gebruikersgroepen in de logistieke
keten via Tradicom op elektronische wijze worden bediend en zal interna–
tionalisatie van communicatie– en informatiediensten sterk worden gesti–
muleerd.

16

De SBV-projecten 4. Detamtel en 10
Proef ziekte-aangifte GAK zijn onderling
nauwkeung afgestemd.

Projectbeschrijving
In een periode van circa twee jaar wordt een vernieuwde hardware/
software-combinatie als host geïnstalleerd. Dat zal leiden tot nieuwe
vormen van elektronische dienstverlening met elementen als:
- interactief gebruik
- gebruik van overheidsinformatie
- voorbeeldfunctie voor andere delen van het beroepsgoederenvervoer
- gebruik van schaalvergroting
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nieuwe samenwerkingsverbanden
internationalisatie (ERTIS)
speciale gebruikersgroepen
EDI.

Naam project
4.12. TVI TOERISTIEK VAKANTIE-INFORMATIE
Projectindiener
Toeristiek BV
Subsidiebedrag
f 1 175400
Doelstelling
Het ontwikkelen van een informatiedienst voor de Nederlandse
reisagenten, waarbij alle relevante informatie voor vakantiegangers
volledig geïntegreerd is. De informatie wordt zodanig toegankelijk
gemaakt dat elke gedachtenassociatie van de gebruiker de gewenste
informatie oplevert.
Projectbeschrijving
De grote hoeveelheid informatie die Toeristiek BV heeft en die deels
reeds in elektronische vorm beschikbaar is, zal worden uitgebreid en
volledig elektronisch worden opgeslagen. De informatie omvat het totale
aanbod van reizen op de Nederlandse markt van landen, streken,
plaatsen en verblijf-accommodaties in Centraal– en Zuid-Europa en sinds
kort ook in de Caribbean, Florida en andere, in populariteit sterk toene–
mende «ver weg» bestemmingen. Aan de hand van luchtfoto's en kadas–
terkaarten zijn inmiddels meer dan 800 vakantiebestemmingen gedetail–
leerd in kaart gebracht en via de computer gedigitaliseerd opgeslagen.
Voor de ontsluiting van de informatie zal gebruik worden gemaakt van
de «hypertechnologie», waarbij verbindingen worden gelegd tussen
delen informatie, of dat nu tekst, beeld of geluid is. De opslag vindt
plaats op CD-ROM. De CD-ROM-speler wordt gekoppeld aan de PC bij
de reisagent. In de presentatie is sprake van kieurenbeelden, satelliet–
beelden, plattegronden, teksten en overzichtkaarten. Voor het opslaan
van kleurenbeelden wordt gebruik gemaakt van compressietechniek.
Voor consumenten reisinformatie exploiteert Toeristiek een dienst in
Videotex Nederland.
Totaal aan toegekende subsidies: f 4 691 830.
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Bijlage 5

5. OVERZICHT VAN DE BESTAAIMDE VIDEOTEXDIENSTEN VAN
DE RUKSOVERHEID
In het totale aanbod van videotexdiensten nemen de door de overheid
ontwikkelde diensten nog een bescheiden plaats in. Momenteel zijn er
zeven openbare diensten die met meer of minder succes draaien, en voorzover bekend - één besloten. Hieronder worden deze diensten
beknopt beschreven. Deze informatie is gebaseerd op een inventarisatie
die in het kader van het Platform Videotexdiensten Rijksoverheid is
verricht.
De volgende diensten passeren de revue:
(1) het loket Minderheden
(2) de loketten PIB, WPR en GBA
(3) het Belastingloket
(4) het loket Financiële regelingen
(5) Postbus 51
(6) Databank Persberichten LNV
(7) Belbaan.
Een woord vooraf met betrekking tot de eerste vier genoemde diensten
is ter toelichting op zijn plaats. Dit zijn de zogenaamde Viditel/
SIM-loketten van het PDC.
Het Parlementair Documentatie Centrum, onderdeel van de Rijksuni–
versiteit Leiden, fungeert al jaren als uitgever van elektronische
overheidsinformatie in opdracht en onder verantwoordelijkheid van
enkele ministeries.
Het PDC exploiteert het in samenwerking met de PTT ontwikkelde zgn.
Standaard Informatie Model (SIM). Het SIM is een manier om informatie
zodanig te ordenen, dat deze in onderling verband en op inzichtelijke
wijze aan de gebruiker gepresenteerd kan worden. Op hoofdlijnen wordt
de beschikbare informatie ontleed en vervolgens in kleine, compacte
dossiers ondergebracht. Via keuzemenu's wordt de gebruiker door de
informatie geleid en op voor hem/haar relevante zaken gewezen.
Daarnaast is in het model plaats ingeruimd voor het laatste nieuws op
het betreffende terrein en voor een agenda waarin de belangrijkste op
stapel staande activiteiten op dat terrein staan opgesomd. Tenslotte
biedt het SIM de mogelijkheid van communicatie en transactie: er
kunnen vragen aan de redactie van de dienst gesteld worden en er
kunnen folders besteld worden.
Viditel is de videotex-netwerkdienst op abonneebasis en tevens hostor–
ganisatie van PTTTelecom. Het Belastingloket en het loket Financiële
regelingen zijn ook zonder abonnement via Videotex Nederland
aankiesbaar.
5.1. Loket Minderheden
Bevat ca. 4000 pagina's informatie over het minderhedenbeleid van
Binnenlandse Zaken.
5.2. Loketten PIB, WPR en GBA
Het loket Persoonsinformatiebeleid (PIB) geeft in ca. 300 pagina's
informatie over het algemene persoonsinformatiebeleid van Binnen–
landse Zaken. Inhoudelijk valt de informatie die in de beide andere
loketten is opgenomen binnen het kader van dit beleid.
Het loket Wet Persoonsregistraties, dat uit ca. 600 pagina's bestaat,
wil burgers en registratiehouders inzicht geven in de consequenties van
de invoering van de WPR.
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Het loket Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) is nog in ontwik–
keling.
5.3. Belastingloket
Het Belastingloket is gericht op de ondernemers in het midden– en
kleinbedrijf. Opgezet in het kader van de uitvoering van de Oort-operatie
bevat het nu ca. 4 000 pagina's met hoofdzakelijk informatie over
inkomsten– en loonbelasting. Deze informatiedienst wordt door de Belas–
tingdienst beschouwd als een van de drie instrumenten om de onder–
nemers fiscaal voor te lichten. Het loket moet daarbij gezien worden als
een aanvulling op enerzijds het beschikbaar stellen van folders/brochures
en anderzijds op de Belastingtelefoon. In 1990 werd het loket ruim
500 000 maal geraadpleegd en werden 5 000 brochures besteld.
Interessante kenmerken:
- bijna de helft van het aantal oproepen geschiedt buiten kantooruren
- behalve voor het aanvragen van folders kan de gebruiker van de
dienst ook vragen ingeven die door de Belastingdienst op een gewenst
moment telefonisch worden beantwoord
- het (openbare) loket vormt een geïntegreerd geheel met het interne
(besloten) geautomatiseerde videotex-informatiesysteem van de Belas–
tingdienst. Dit systeem, met een aantal geavanceerde mogelijkheden,
groeit snel in omvang en gebruik.
5.4. Loket Financiële regelingen
Deze dienst bevat ca. 1 000 pagina's informatie voor het MKB over
relevante stimuleringsactiviteiten van Economische Zaken: actueel
overheidsbeleid, subsidies, kredieten, fiscale faciiiteiten en advies– en
uitvoeringsinstanties.
5.5. Postbus 51
Postbus 51 op Videotex, raadpleegbaar via Videotex Nederland, biedt
een overzicht van vrijwel al het voorlichtingsmateriaa! dat door de minis–
teries wordt uitgegeven, met de mogelijkheid dit elektronisch te
bestellen. Het betreft folders, brochures, videofilms en de teksten van de
Postbus 51 radio-uitzendingen. De dienst wordt in opdracht van de
Voorlichtingsraad beheerd door de Rijksvoorlichtingsdienst ten behoeve
van alle ministeries.
Een belangrijk doel van deze dienst was aanvankelijk te onderzoeken in
hoeverre videotex een geschikt medium is voor de verspreiding van dit
soort overheidsinformatie. Het aantal bestellingen van ca. 1200 per
maand is boven verwachting. De proef is succesvol afgesloten en de
Voorlichtingsraad heeft besloten om videotex permanent in de dienstver–
lening op te nemen. In de nieuwe spots van Postbus 51 op televisie, in
alle nieuwe brochures en in Teletekst wordt verwezen naar de
mogelijkheid van het elektronisch bestellen van het materiaal.
5.6. Databank persberichten Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft een videotexdatabank met
persberichten, die telkens worden ververst, en met ca. 230 pagina's
informatie over alle voor de agrarische sector geldende regelingen en
subsidies. Raadpleegbaar via Videotex Nederland.
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5.7. Belbaan
Belbaan is een experimentele vacaturelijn op videotex. De dienst is
opgezet door de Arbeidsvoorzieningsorganisatie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid in samenwerking met het Uitzendbureau Start en het
softwarebureau Cens. Belbaan bevat actuele vacatures in de regio
Haarlem-Amsterdam en is oproepbaar via Videotex Nederland. Vindt de
gebruiker een baan naar zijn of haar gading dan kan hij/zij telefonisch
contact opnemen met het betreffende arbeidsbureau of de betrokken
vestiging van Start.
Binnenkort wordt de dienst geëvalueerd en zal worden besloten om
het experiment te stoppen of om de dienst landelijk uit te breiden.
5.8. RDW
De Rijksdienst voor het Wegverkeer hanteert via Viditel besloten
videotexsystemen voor de centrale registratie van rijbewijzen, de kente–
kenregistratie van motorvoertuigen en de afmelding door garages van
gekeurde auto's (APK).
5.9. Eerste Kamer
In augustus 1991 gaat het videotex-informatiesysteem van de Eerste
Kamer van start. Deze dienst, die door het PDC in Viditel is opgezet, zal
gedeeltelijk besloten en gedeeltelijk openbaar zijn.
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6. BEKNOPT OVERZICHT VAN DE VOOR VIDEOTEX RELEVANTE
EUROPESE PROGRAMMA'S
Vanuit het oogpunt van videotextoepassingen zijn drie programma's
gedeeltelijk belangrijk: Telematica (onderdeel van de R&D-activiteiten),
Impact en Transeuropese Netwerken (onderdelen van de activiteiten
buiten het kaderprogramma).
Telematica
Doel:
Prenormatief onderzoek en het totstandbrengen van de interoperabi–
liteit van telematicasystemen op transeuropees niveau voor een aantal
sectoren van algemeen belang voor de periode 1990 - 1994.
Programma:
Het programma telematicasystemen op terreinen van algemeen belang
kent zeven programma-onderdelen:
a. ENS (European Nervous System)
b. DRIVE (transportdiensten)
c. AIM (telematicasystemen in de gezondheidszorg)
d. DELTA (flexibel en afstandsonderwijs)
e. ORA (telematica in plattelandsgebieden)
f. Linguïstisch onderzoek
g. Bibliotheekwezen
Status:
Voor de eerste vijf gebieden is een oproep voor voorstellen gepubli–
ceerd in het Official Journal van 13 juni 1991. Einddatum voor het
indienen van projectvoorstellen: 16 september 1991. Voor de overige
twee gebieden zal een tweede oproep uitgaan.
IMPACT Information Market Policy Actions
Doel:
IMPACT is gericht op het totstandbrengen van een interne markt voor
informatiediensten. Dit is een vervolg op IMPACT I waarvoor 36 mln ECU
werd uitgetrokken.
Programma:
IMPACT kent vier programmapunten:
(1) verbetering van het inzicht in de markt
(2) opheffing van juridische en bestuursrechtelijke belemmeringen
(3) verbetering van de gebruikersvriendelijkheid en verspreiding van
het informatiebewustzijn
(4) ondersteuning van strategische initiatieven op informatiegebied.
Wat videotex betreft is het vermelden waard dat onder actielijn 3 een
papapluproject valt om de haalbaarheid te testen van een Europese kiosk
die het MKB een eenvoudige toegang zal bieden tot professionele
audiotex–, videotex– en ASCII-informatiediensten.
Status:
Wordt nog door de Raad behandeld. Waarschijnlijk wordt IMPACT II
eind van dit jaar aangenomen.
TEN Transeuropese Netwerken
Doel:
Onderlinge aansluiting van de transeuropese netwerken op terreinen
als transport, telecommunicatie en telematicadiensten, energiedistributie.
Programma:
Het is de bedoeling dat een werkprogramma voor TEN wordt
opgesteld.
Status:
Ontwerpresolutie die door de Interne-Marktraad besproken moet
worden.
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