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Managementsamenvatting 

Achtergrond en onderzoeksvraag 
De interne markt is een van de pijlers van de Europese Unie. De hoekstenen van deze interne 
markt zijn het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Met de Verordening (EU) 
2018/1724 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten 
voor ondersteuning en probleemoplossing, (ofwel Single Digital Gateway, kort: SDG-verordening) 
wil de EU die interne markt verder verwezenlijken. De verordening is gericht op het verlichten van 
administratieve lasten, tegengaat van discriminatie en verzekeren van de werking van de interne 
markt.  
 
In 2018 en 2019 heeft ICTU, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en in samenwerking met verschillende organisaties, de verwachtingen van de 
impact van de implementatie van de SDG-verordening in kaart gebracht. Parallel aan het 
onderzoek hebben vrijwel alle betrokken organisaties aanvullende (impact)analyses uit gevoerd 
voor hun eigen domein/organisatie. De Belastingdienst werkt momenteel nog een uitvoeringstoets 
van de SDG-verordening uit. Vanwege de verschillen in aanpak van de (impact)analyses per 
organisatie en het feit dat de SDG-verordening nog niet is uitgekristalliseerd heeft ertoe geleid dat 
financiële inschattingen uiteenlopen. Hierdoor is vanuit het OBDO de behoefte ontstaan om de 
meerkosten die de SDG-verordening met zich meebrengt op een vaste gestandaardiseerde wijze in 
kaart te brengen, zodat een vergelijkbaar inzicht ontstaat.  
 
In deze rapportage is antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 
• Wat zijn de additionele kosten van de SDG-verordening in Nederland voor de betreffende 

organisaties? 
 
Aanpak en doel 
In dit onderzoek is een schatting gemaakt van de kosten die de implementatie van de SDG-
verordening met zich meebrengt voor de diverse organisaties in Nederland. Voor de raming van de 
kosten is aangesloten bij hetgeen daarover is opgenomen in de Algemene leidraad voor 
maatschappelijke kosten-batenanalyse1 en de Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-
batenanalyse van de digitale overheid.2 De voorliggende studie is weliswaar geen 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), maar aangezien hier ook een vergelijking wordt 
gemaakt tussen het nulalternatief en het projectalternatief is aangesloten bij deze uitgangspunten. 
Het onderzoek focust op de verwachte additionele kosten als gevolg van de SDG-verordening.  
Eventuele verwachte (maatschappelijke) baten worden buiten beschouwing gelaten. De werkwijzer 
wordt dus gevolgd in zoverre het een kostenberekening betreft.  
 
De opdracht heeft tot doel: 
• Het in kaart brengen van een complete inschatting van de kosten van de implementatie van de 

SDG-verordening in Nederland voor de diverse organisaties.  
• De gevraagde uitkomsten zijn de kosten van een zogenoemde basisimplementatie die binnen 

Nederland uitgevoerd moet worden. Deze kostenberekening moet worden afgezet tegen een 
nulalternatief. Uitgaande van dit nulalternatief wordt in beeld gebracht wat de noodzakelijke 
meerkosten zijn om te kunnen voldoen aan SDG-verordening. 

                                                           
1  CPB & PBL (2013), Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse.  
2  SEO, Ecorys & Van Zutphen Economisch Advies (2019), Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyse van de 

digitale overheid. 
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• Mocht blijken dat voor de implementatie verschillende invoeringsscenario’s blijken te bestaan, 
die realistisch en verschillend qua inschatting van kosten zijn, wordt gevraagd deze 
verschillende scenario’s in te schatten. 

 
De kostenberekening neemt zowel de investeringskosten, als gevolg van de implementatie van de 
SDG-verordening, als de beheerkosten die daaruit volgen mee. De implementatie van de SDG-
verordening zal een investering vergen, bijvoorbeeld voor het vertalen van websites. Daarnaast 
volgen hier ook beheerkosten uit, bijvoorbeeld voor het beheren van websites en links. 
 
Beschouwing  
Scherper beeld 
Ten opzichte van eerdere analyses van ICTU en VNG zijn de investeringen en beheerkosten in 
deze kostenberekening nader uitgewerkt. Dat heeft niet tot volledig nieuwe inzichten geleid, maar 
tot een vollediger en scherper inzicht in activiteiten en kostenposten en hun onderbouwing. De 
diverse organisaties die worden geraakt door de SDG-verordening zijn nog in verschillende mate 
aangehaakt op de nationale coördinatie van de implementatie. Hierdoor verschilt ook de aanwezige 
kennis. Door hier de komende periode meer aandacht aan te besteden kunnen inzichten steeds 
beter worden.  
 
Inzicht in relevante informatiegebieden en procedures 
Zo is de inspanning voor het inrichten van procedures nog niet volledig door partijen in kaart 
gebracht, de kosten hiervan zijn daarmee zeer onzeker. Eerste inzichten worden momenteel 
opgebouwd door bijvoorbeeld de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam waar de 
realisatie van één procedure wordt vormgegeven. Op basis van dergelijke praktijkervaringen die de 
komende periode worden opgedaan binnen diverse partijen kan deze kostenberekening verder 
worden aangescherpt. Momenteel is ook het inzicht in concrete relevante informatiepagina’s en 
procedures nog onvolledig. Dit wordt de komende tijd met het uitwerken vanuit de diverse 
projectgroepen steeds concreter. Met een volwaardig overzicht wordt het mogelijk om de omvang 
van de activiteiten verder aan te scherpen. 
 
Implementing acts Europese Commissie 
De implementatie van de SDG-verordening is met betrekking tot diverse activiteiten ook nog niet 
volwaardig uitgewerkt. Hiervoor wordt door de Europese Commissie nog gewerkt aan diverse 
‘Implementing acts’. (IA’s)’. Deze IA’s gaan de SDG-verordening op verschillende punten nader 
concretiseren hetgeen impact kan hebben op de kosten. Deze onduidelijkheid maakt dat veel 
schattingen van inspanningen en kosten ook de nodige onzekerheid bevatten.  
 
Modelmatige benadering kostenberekening 
Vanwege de onzekerheden is de kostenberekening gebaseerd op een modelmatige benadering 
met bandbreedtes. Dit is een geschikte methode voor een bruikbare kostenraming in deze fase. 
Naarmate inzicht toeneemt kan het model verder worden aangescherpt en zullen bandbreedtes 
afnemen. 
 
Gemeenschappelijke kansen 
Gedeelde inspanningen zoals een gemeenschappelijk CMS bieden een kans om uiteindelijke 
kosten te beperken. Dit vraagt echter nog veel inspanning en consensus van de betrokken 
overheidsorganisaties over zowel werking als deelname. Gedeelde inspanningen zijn mogelijk 
binnen bestuurslagen (zoals lokale overheden) maar ook interbestuurlijk of tussen mogelijk 
uitvoerders. Ten behoeve van deze kostenberekening is hier nog onvoldoende zicht op en ligt het 
nog niet voor de hand om hiermee te rekenen. 
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Centraal en decentraal scenario 
In het centrale scenario is gekozen om voor de informatiegebieden (Annex I) middels de nationale 
webpagina’s, centraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening. 
Ook decentraal dienen webpagina’s en procedures in dit scenario te voldoen aan diverse eisen, 
zoals met betrekking tot het opnemen van een Your Europe-logo, voorgeschreven labels (tags) en 
het integreren van tools (user statistics & feedback). In het decentrale scenario is ervoor gekozen 
om met name decentraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-
verordening. 
 
Maatschappelijke baten 
Tot slot is het van belang om te benadrukken dat dit een kostenberekening is. Zoals in de inleiding 
opgenomen dient de SDG-verordening een maatschappelijk doel. Dat betekent dat er tegenover de 
kosten ook baten voor de maatschappij staan. Deze maatschappelijke baten zijn echter buiten de 
scope van dit onderzoek gebleven. 
 
Resultaten 
De concrete vereisten bij de implementatie van de SDG-verordening zijn nog niet (volledig) 
uitgewerkt. Deze onduidelijkheid maakt dat veel schattingen van inspanningen en kosten ook de 
nodige onzekerheid bevatten. De kostenraming is daarom in een bandbreedte met drie ramingen 
weergegeven: Laag, Midden en Hoog. De lage raming bevat de ondergrens van in het onderzoek 
geïdentificeerde kostenramingen, de hoge raming de bovengrens en de midden raming is het 
gemiddelde van deze twee. Voor alle ramingen zijn zowel investeringskosten als jaarlijkse 
beheerkosten opgenomen.  
 
De kosten zijn per raming naast elkaar zichtbaar gemaakt, zowel voor een centraal scenario als 
een decentraal scenario. In het centrale scenario is gekozen om voor de informatiegebieden 
(Annex I) middels de nationale webpagina’s, centraal zorg te dragen voor het voldoen aan de 
vereisten uit de SDG-verordening. In het decentrale scenario is ervoor gekozen om met name 
decentraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening. 
Onderstaande tabel geeft de resultaten van de kostenschattingen samenvattend weer: 
 

 
De totaal geraamde investeringskosten bedragen voor het centrale scenario in de lage raming 
€124 miljoen met jaarlijks €25 miljoen voor beheer, in de midden raming €295 miljoen investeringen 
met jaarlijks €59 miljoen voor beheer, en in de hoge raming €515 miljoen investeringen met jaarlijks 
€103 miljoen voor beheer. De investeringskosten variëren voor het decentrale scenario van €114 
tot €499 miljoen. De jaarlijkse kosten bevinden zich binnen de bandbreedte van €23 tot €100 
miljoen. De kosten van de scenario’s lopen dus fors uiteen, vooral vanwege de nog zeer onzekere 
kosten voor het inrichten van procedures. 
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Een keuze voor het centrale scenario brengt dus circa €9,5 tot €16,4 miljoen additionele 
investeringen voor het inrichten van CMS-en en aanleveren van standaardteksten met zich mee. 
Tevens zijn er jaarlijks meerkosten, variërend van €1,9 tot €3,3 miljoen. Hier staat tegenover dat 
m.b.t. de informatiegebieden niet versnipperd wordt voldaan aan de SDG-verordening, waardoor 
kwaliteit en volwaardigheid eenvoudiger te garanderen en onderhouden zijn. 
 

Kosten voor één gemiddelde gemeente 
Voor een gemiddelde gemeente zijn de totale additionele investeringskosten geraamd op circa €300.000 in 

de lage raming tot circa €1.300.000 in de hoge raming. Veruit de omvangrijkste kostenpost betreft het 

inrichten van procedures, circa €140.000 in de lage raming tot €1.000.000 in de hoge raming. Tevens zijn 

er additionele jaarlijkse kosten, variërend van totaal circa €60.000 in de lage raming tot ruim €250.000 in 

de hoge raming. De kostenverschillen tussen een centraal en decentraal scenario zijn voor een gemeente 

beperkt. 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Interne markt 
De interne markt is een van de pijlers van de Europese Unie. De hoekstenen van deze interne 
markt zijn het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Mensen en bedrijven 
kunnen dus vrij reizen en zakendoen in alle EU-landen. Hierdoor heeft iedereen het recht om (voor 
werk, studie of pensioen) in een ander EU-land te gaan wonen. Ook krijgt de consument een 
ruimere keuze tegen scherpere prijzen, kan hij in eigen land, in het buitenland en online veiliger 
inkopen doen, en kunnen kleine en grote bedrijven makkelijker en goedkoper over de grens 
zakendoen en concurreren. 
 
Single Digital Gateway 
Met de Verordening (EU) 2018/1724 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, 
procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing, (ofwel Single Digital Gateway, 
kort: SDG-verordening) wil de EU die interne markt verder verwezenlijken. De verordening is 
gericht op het verlichten van administratieve lasten, tegengaat van discriminatie en verzekeren van 
de werking van de interne markt.  
 

Wie wil reizen binnen de Unie, zich in een andere lidstaat wil vestigen, in een andere lidstaat wil gaan 

wonen, of bedrijfsactiviteiten in een andere lidstaat wil ontplooien, krijgt te maken met allerhande regels en 

procedures. Informatie daarover en de mogelijkheden om procedures te doorlopen en problemen op te 

lossen zijn nog voor een groot deel op het niveau van lidstaten ingericht. Fysieke afstand en taalverschillen 

kunnen serieuze belemmeringen vormen. Er zijn al verschillende initiatieven ontplooid om deze te 

overwinnen. De SDG-verordening gaat daarin een stap verder. 

 

De verordening voorziet in de inrichting van één website ( ‘Single Digital Gateway’ of ‘toegangspoort’, 

genoemd) waarop iedereen in de EU kan vinden hoe hij gebruik kan maken van de interne markt door heel 

Europa heen, welke voorschriften en procedures daarvoor in de verschillende EU-landen gelden en hoe hij 

daaraan kan voldoen en die kan doorlopen, waarbij bepaalde procedures via deze SDG online moeten 

kunnen worden doorlopen. De SDG zelf moet worden opgericht door de Europese Commissie en de 

lidstaten gezamenlijk. 

 

Om de content op de SDG en de websites waar de SDG door middel van links naar verwijst te realiseren, 

bevat de verordening drie kernverplichtingen. De verordening deelt verplichtingen toe aan lidstaten. De 

verordening treedt niet in welke instantie of instanties binnen een lidstaat met die verplichtingen zijn belast. 

Dit is een nationale aangelegenheid. Het ligt voor de hand om bij het door Nederland geven van invulling 

aan de verplichtingen uit de verordening aan te sluiten bij de reguliere taken en bevoegdheden die verband 

houden met de onderwerpen, procedures en diensten waar de verplichtingen van de verordening 

betrekking op hebben. 

 

Uit de verordening volgt niet dat het voldoen aan de verordening uitsluitend een overheidsaangelegenheid 

is. Als bepaalde taken en bevoegdheden in Nederland zijn toebedeeld aan private of semi-

overheidsorganisaties, staat niets eraan in de weg dat zij voldoen aan de daarmee verband houdende 

verplichtingen uit de verordening. Echter: uiteindelijk is Nederland als lidstaat verantwoordelijk en 

aansprakelijk als niet wordt voldaan aan de verordening. Dat kan bijvoorbeeld de Europese Commissie 

doen in het kader van een infractieprocedure bij het EU-Hof, maar ook denkbaar is dat een 
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belangenvereniging of particulier een Nederlandse overheidsinstantie op naleving van de verordening 

aanspreekt.3 

 
De impact op organisaties in Nederland 
In 2018 en 2019 heeft ICTU, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en in samenwerking met verschillende organisaties, de verwachtingen van de 
impact van de implementatie van de SDG-verordening in kaart gebracht.  
 
De belangrijkste conclusies uit de impactanalyse4 zijn: 
• De SDG-verordening is voor Nederland vooral een organisatorische uitdaging. 
• Het ambitieniveau waarmee Nederland invulling geeft aan de SDG-verordening bepaalt het 

succes voor onze burgers en bedrijven, en de inspanning die van overheden en 
uitvoeringsorganisaties gevraagd wordt. 

• De bedoeling van de SDG-verordening kan alleen landelijk en Europees worden gerealiseerd, 
op basis van een gemeenschappelijke inspanning. 

• De financiële inschattingen lopen te veel uiteen om een optelsom te kunnen maken voor de 
hele digitale overheid. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ontbreekt nog. 

 
Parallel aan het onderzoek hebben vrijwel alle betrokken organisaties aanvullende 
(impact)analyses uit gevoerd voor hun eigen domein/organisatie. De Belastingdienst werkt 
momenteel nog een uitvoeringstoets van de SDG-verordening uit. 
 
Nog geen inzicht in de meerkosten 
Vanwege de verschillen in aanpak van de (impact)analyses per organisatie en het feit dat de SDG-
verordening nog niet is uitgekristalliseerd heeft ertoe geleid dat financiële inschattingen 
uiteenlopen. Hierdoor is vanuit het OBDO de behoefte ontstaan om de meerkosten die de SDG-
verordening met zich meebrengt op een vaste gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen, zodat 
een vergelijkbaar inzicht ontstaat.  
 
 

1.2 Onderzoeksvraag 

In deze rapportage is antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag: 
• Wat zijn de additionele kosten van de SDG-verordening in Nederland voor de betreffende 

organisaties? 
 
 

1.3 Aanpak 

Kostenberekening 
In dit onderzoek is een schatting gemaakt van de kosten die de implementatie van de SDG-
verordening met zich meebrengt voor de diverse organisaties in Nederland. Voor de raming van de 
kosten is aangesloten bij hetgeen daarover is opgenomen in de Algemene leidraad voor 
maatschappelijke kosten-batenanalyse5 en de Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-
batenanalyse van de digitale overheid.6 De voorliggende studie is weliswaar geen 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), maar aangezien hier ook een vergelijking wordt 
gemaakt tussen het nulalternatief en het projectalternatief is aangesloten bij deze uitgangspunten. 
                                                           
3  Juridische top down analyse, bNC-SDG, juli 2019 
4  Verordening Single Digital Gateway – Impactanalyse, ICTU 2 april 2019 (v1.0) 
5  CPB & PBL (2013), Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse.  
6  SEO, Ecorys & Van Zutphen Economisch Advies (2019), Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyse van de 

digitale overheid. 
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Het onderzoek focust op de verwachte additionele kosten als gevolg van de SDG-verordening. 
Eventuele verwachte (maatschappelijke) baten worden buiten beschouwing gelaten. De werkwijzer 
wordt dus gevolgd in zoverre het een kostenberekening betreft. 
 
De opdracht heeft tot doel: 
• Het in kaart brengen van een complete inschatting van de kosten van de implementatie van de 

SDG-verordening in Nederland voor de diverse organisaties.  
• De gevraagde uitkomsten zijn de kosten van een zogenoemde basisimplementatie die binnen 

Nederland uitgevoerd moet worden. Deze kostenberekening moet worden afgezet tegen een 
nulalternatief. Uitgaande van dit nulalternatief wordt in beeld gebracht wat de noodzakelijke 
meerkosten zijn om te kunnen voldoen aan SDG-verordening. 

• Mocht blijken dat voor de implementatie verschillende invoeringsscenario’s blijken te bestaan, 
die realistisch en verschillend qua inschatting van kosten zijn, wordt gevraagd deze 
verschillende scenario’s in te schatten. 

 
Investeringskosten en beheerkosten 
De kostenberekening neemt zowel de investeringskosten, als gevolg van de implementatie van de 
SDG-verordening, als de beheerkosten die daaruit volgen mee. De implementatie van de SDG-
verordening zal een investering vergen, bijvoorbeeld voor het vertalen van websites. Daarnaast 
volgen hier ook beheerkosten uit, bijvoorbeeld voor het beheren van websites en links. 
 
Fasering  
Het onderzoek was opgesplitst in 2 fasen. De eerste fase bevatte de voorbereidingsfase. Het 
voornaamste doel van deze fase was om tot een concrte afbakening te komen: Wat valt binnen en 
buiten de scope van het onderzoek en hoe pakken we dit aan? De tweede fase was de 
analysefase. Hierin was de daadwerkelijke schatting van de kosten het hoofddoel. 
 

 
Fase 1. Voorbereiding 
1. Informatie verzamelen (impactanalyses en interviews)  

De eerste stap was het verzamelen van informatie om tot een goede afbakening van de impact 
van de SDG-verordening te kunnen komen. Deze informatie is op twee manieren vergaard: 
door het bestuderen van eerdere impactanalyses (van ICTU en VNG) en door middel van 
interviews en workshops met de betrokken partijen. 
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2. Afbakenen onderzoek  

Aan de hand van de vergaarde informatie is bepaald welke verplichtingen uit de SDG-
verordening voortvloeien en hoe we die moesten interpreteren. 
 

3. Schets projectalternatieven  
Twee projectalternatieven zijn uitgewerkt. Eén waarin de verschillende overheden individueel 
de implementatie van de SDG-verordening aanpakken en één alternatief waarin dit collectief 
gebeurt. 

 
Fase 2. Analyse 
1. Data verzamelen en valideren  

Aan het begin van de tweede fase is de data verzameld die nodig is om een inschatting te 
maken van de kosten. Hierbij is gebruik gemaakt van bronnenonderzoek, interviews met de 
betrokken partijen en eigen expertise en ervaring van het onderzoeksteam. 
 

2. Analyse en gevoeligheidsanalyse  
In deze stap is de daadwerkelijke kostenberekening gemaakt. Per overheidslaag ontstond 
inzicht in de geschatte kosten. Ook is een gevoeligheidsanalyse gemaakt van de belangrijkste 
kostenelementen. 
 

3. Toetsing resultaten  
De conceptresultaten van de analyse zijn diverse malen besproken met de 
begeleidingscommissie. Aan de hand hiervan zijn de conceptresultaten aangescherpt. 
 

4. Rapportage en afronding  
De resultaten en de analyse zijn verwerkt in deze rapportage. 

 
Betrokken partijen 
Uit de impactanalyse die in opdracht van BZK is gemaakt door ICTU bleek dat zo’n 60 landelijke 
overheidsorganisaties, alle gemeenten, alle provincies en alle waterschappen geraakt worden door 
de SDG-verordening. Er is voor gekozen om niet alle partijen te spreken tijdens het onderzoek. 
Voor de waterschappen, gemeenten en provincies is gekozen om met de vertegenwoordigende 
koepelorganisaties te spreken als vertegenwoordigers van deze organisaties. Daarnaast is ervoor 
gekozen om met die partijen te spreken die op basis van eerste inzichten de meeste relevante 
informatiegebieden en procedures voor de SDG-verordening vertegenwoordigen. Inzichten hieruit 
zijn altijd getoetst op basis van de aanwezige expertise binnen het onderzoeksteam en zoveel 
mogelijk onderbouwd met beschikbare data. Op deze manier is met een passende inspanning een 
zo specifiek mogelijke kosteninschatting gemaakt.  
 
De volgende partijen zijn voorafgaand aan deze tussenrapportage geïnterviewd: 
• Interprovinciaal Overleg (IPO) 
• Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 
• Unie van Waterschappen (UvW) 
• Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 
• Sociale Verzekeringsbank 
• Kamer van Koophandel (KvK) 
• Belastingdienst 
• Dienst Publiek en Communicatie, Ministerie van Algemene Zaken (DPC) 
• Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 
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Op basis van de input vanuit de organisaties die zijn geïnterviewd, is, door middel van extrapolatie, 
ook een schatting gemaakt voor de partijen die niet bij dit onderzoek zijn betrokken. Uit de 
interviews bleken uiteenlopende kennisniveaus aanwezig bij de verschillende organisaties over de 
SDG-verordening en de impact op deze organisaties. 
 
 

1.4 Leeswijzer 

Deze rapportage is het vervolg op de tussenrapportage van 8 juni 2020, waarin de afbakening voor 
de kostenberekening uiteen is gezet. De inzichten hieruit zijn ook in deze rapportage opgenomen. 
In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de uitgangspunten en constateringen uit 
de afbakening, het nulalternatief, de projectalternatieven, de structuur van de kostenberekening, de 
kosten en ten slotte het resultaat van de kostenberekening en een beschouwing.  
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2 Uitgangspunten en constateringen7 

De SDG-verordening is niet overal specifiek omschreven en bevat hierdoor enige 
interpretatieruimte. In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten en relevante constateringen 
omschreven die worden gehanteerd voor de analyse en kostenberekening (fase 2). 
Allereerst wordt ingegaan op algemene uitgangspunten voor het onderzoek. Vervolgens is 
een voorstel met betrekking tot de afbakening van het onderzoek opgenomen. 
 
 

2.1 Algemene uitgangspunten 

Aan de bepaling van de kosten van implementatie van de SDG, ligt een aantal algemene 
uitgangspunten ten grondslag. Hiervoor is aangesloten bij de Grondbeginselen basisimplementatie 
Single Digital Gateway-verordening, opgesteld door het bNC SDG8: 
• Nederland kiest voor een stapsgewijze implementatie van de SDG-verordening. Dit wordt 

richting gegeven door de basisimplementatie waar alle Nederlandse dienstverleners aan 
moeten voldoen en dat vervolgens elke organisatie zelf kan bepalen of, en zo ja hoe, zij hierop 
uitbreiden; 

• De implementatie kan per dienstverlener verschillen, ook in snelheid en ambitieniveau, met de 
basisimplementatie als minimum.  

• De SDG-verordening borduurt als nieuwe Europese regelgeving voor een groot gedeelte voort 
op in Nederland reeds geldende wetten en regels zoals de AWB, Dienstenwet en de AVG. De 
SDG-verordening sluit ook aan op staand Nederlands beleid rondom hergebruik van gegevens 
en de digitale overheid. (Hierover verschijnt een juridische analyse)  

• Bestaande generieke bouwblokken worden zo veel als mogelijk gebruikt om invulling te geven 
aan de te behalen implementatiedoelen. Daar waar noodzakelijk kunnen nieuwe generieke 
oplossingen ontwikkeld worden, om op een eenduidige en makkelijke wijze te voldoen aan de 
SDG-eisen.  

 
Dit betekent dat de SDG-verordening in Nederland volledig, maar sober en doelmatig wordt 
geïmplementeerd. Nederland houdt zich dus aan de wettelijke voorschriften, waarbij  wordt 
gekozen voor pragmatische oplossingen, die de uitvoerbaarheid verhogen en de kosten zoveel 
mogelijk beperken. 
 
 

2.2 Afbakening 

Gedurende het onderzoek (fase 1: december 2019/januari 2020; fase 2: maart – mei 2020) zijn 
door Ecorys en PBLQ diverse partijen geïnterviewd (zie paragraaf 1.3). Om een concrete 
kostenberekening uit te kunnen voeren, is de volgende afbakening vastgesteld: 
 
Engels als officiële tweede taal 
De SDG-verordening verplicht de lidstaten de in Annex I van de verordening opgenomen 
informatiegebieden evenals de procedures uit Annex II aan te bieden “in een officiële taal van de 
Unie die door een zo groot mogelijk aantal grensoverschrijdende gebruikers grotendeels wordt 

                                                           
7  Dit hoofdstuk bevat enkele afwijkingen ten opzichte van de eerder opgestelde tussenrapportage in de bijlage zijn de 

belangrijkste verschillen kort benoemd 
8  Grondbeginselen basisimplementatie Single Digital Gateway -verordening, hoofdstuk 3 Algemene uitgangspunten, bNC-

SDG 
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begrepen”. Uitgangspunt in het onderzoek is een vertaling naar het Engels, deze taal wordt het 
meest gesproken binnen de Europese Unie en wordt op veel websites al aangeboden. 
 
Annex I. Informatiegebieden 
Centraal in de analyse van de SDG-verordening staan Annex I en II. Annex I somt de 
informatiegebieden op waarop de SDG-verordening van toepassing is. Lidstaten moeten hiervoor 
informatie verschaffen over de rechten, verplichtingen en regels die voortvloeien uit het Unierecht 
en het nationale recht. Deze informatie is van belang voor burgers en bedrijven bij de uitoefening 
van hun rechten in de interne markt.  
 
Algemene informatie 
“Vanzelfsprekend dient dit te geschieden met in achtneming van doel en strekking van de 
verordening: eenvoudige toegang voor burgers en bedrijven tot relevante informatie over hun 
rechten en plichten in relatie tot het vrij verkeer/de interne markt, die non-discriminatoir moeten 
worden toegepast. Het ligt in de rede per informatiegebied/procedure te bezien welke 
bestaande/beschikbare diensten/producten het in Nederland betreft en hiervan een overzicht op te 
stellen. Hierbij is het niet nodig uitputtend te zijn; het gaat er om de meest noodzakelijke elementen 
te benoemen (ov. 7, 16). Terzake bestaat dus zekere manoeuvreerruimte”.9 
 
Een basisimplementatie van de SDG-verordening is het uitgangspunt. In het onderzoek is bij Annex 
I uitgegaan van een verplichting aan de lidstaten tot het aanbieden van algemene informatie.  
 
Kwaliteitsnormen 
Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de vertaling van hun informatie. In de SDG-verordening 
worden geen uitspraken gedaan over de wijze van vertalen. De Europese Commissie biedt een 
vertaalmogelijkheid aan lidstaten (organisaties kunnen dus zelf kiezen om hier wel of geen gebruik 
van te maken). Wel worden kwaliteitsnormen omschreven waaraan moet worden voldaan10. Voor 
informatiegebieden gelden in hoofdlijnen de volgende kwaliteitsnormen: 
• Gebruiksvriendelijk (waaronder een duidelijke structuur en presentatie en in duidelijke en 

begrijpelijke taal) 
• Accuraat en volledig (waaronder naam van de bevoegde/verantwoordelijke instantie, 

contactgegevens voor ondersteuning en probleemoplossing en zo nodig met verwijzingen en 
links) 

• Actueel (inclusief datum van publicatie/actualisatie) 
 
Voor procedures gelden in hoofdlijnen de volgende kwaliteitsnormen: 
• De relevante stappen, de toelichting hierop en eventuele uitzonderingen (waaronder wijzen van 

authenticatie, identificatie en ondertekening, aard en vorm van te verstrekken bewijzen en de 
verschuldigde vergoedingen en onlinebetaalmethode) 

• De naam van de bevoegde/verantwoordelijk instantie met inbegrip van haar contactgegevens 
• De rechtsmiddelen en beroepsmogelijkheden (waaronder eventuele regels bij het uitblijven van 

een antwoord en de rechtsgevolgen daarvan) 
• De eventuele uiterste termijnen of anders de gemiddelde of indicatieve tijd die de bevoegde 

instantie nodig heeft om de procedure af te ronden 
• Eventuele aanvullende talen waarin de procedure kan worden uitgevoerd. 
 
Het is onduidelijk of de inzet van een vertaalmodule, op een informatiegebied waarin in de 
Nederlandse taal wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen, tot een voldoende kwaliteitsniveau in de 

                                                           
9  Juridische top down analyse, bNC-SDG, juli 2019 
10  Artikelen 9, 10 en 11 van de SDG-verordening 
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Engelse taal leidt. De inzet van een vertaalmodule brengt daarmee een risico met zich mee (net als 
een vertaler met een lage kwaliteit) en is geen uitgangspunt in de kostenberekening. 
 
Annex II. Procedures 
In Annex II worden procedures opgesomd waarvoor de SDG-verordening de verplichting aan 
lidstaten oplegt om deze procedures volledig te digitaliseren en toegankelijk te maken voor 
grensoverschrijdende gebruikers. Deze verplichting is echter niet absoluut en een lidstaat kan in 
specifieke gevallen worden vrijgesteld hiervan. Bijvoorbeeld als procedures niet bestaan binnen de 
lidstaat of procedures fysieke aanwezigheid vereisen.11 
 
Berichtenbox als geaccepteerde technische oplossing 
Volgens artikel 6, lid 2 van de SDG-verordening worden procedures als volledig online beschouwd 
wanneer: 
a) de identificatie van gebruikers, de verstrekking van informatie en ondersteunend bewijs, de 

ondertekening en de definitieve indiening allemaal elektronisch op afstand kunnen worden 
verricht, via een dienstverleningskanaal dat gebruikers op gebruiksvriendelijke en 
gestructureerde wijze in staat stelt de procedurele vereisten na te leven; 

b) de gebruikers een automatische ontvangstbevestiging krijgen, tenzij het resultaat van de 
procedure onmiddellijk wordt geleverd; 

c) het resultaat van de procedure elektronisch wordt geleverd of — indien nodig om te voldoen 
aan toepasselijke Unie- of nationale wetgeving — fysiek wordt geleverd; en 

d) de gebruikers een elektronische kennisgeving van de afronding van de procedure ontvangen 
 
Een uitgangspunt voor de kostenberekening is een sobere en doelmatige (basis)implementatie. 
Passend hierbij is het gebruik en/of ombouwen van bestaande voorzieningen. Bijvoorbeeld het voor 
EU-burgers openstellen van de Berichtenbox voor bedrijven. Deze Berichtenbox voor bedrijven 
dient als gevolg van de eIDAS-verordening alle erkende eID’s van andere lidstaten toe te laten. Met 
een procedure via de Berichtenbox voor bedrijven kan mogelijk worden voldaan aan 
eerdergenoemde voorwaarden. Met de Berichtenbox voor bedrijven is het op dit moment al 
mogelijk voor dienstaanbieders digitaal een aanvraag te doen voor alle procedures die onder de 
dienstenrichtlijn vallen en deze ook digitaal af te wikkelen. Daarmee vormt de Berichtenbox voor 
bedrijven mogelijk een alternatieve technische oplossing voor het doorlopen van procedures welke 
tot hetzelfde resultaat leidt, zonder discriminerende belemmeringen. Indien voor deze technische 
oplossing wordt gekozen en deze in stand blijft, is nog onzeker of additionele kosten benodigd zijn. 
Hiervoor dient eerst meer duidelijkheid te ontstaan over het Federatief Berichtenstelsel (FBS). 
Vooralsnog wordt hiervoor een PM post in de kostenberekening worden opgenomen. 
 
Ook de gevolgen voor de bedrijfsvoering als gevolg van alternatieve technische oplossingen voor 
betalingen  
Diverse organisaties bieden in hun procedures, waar relevant, als enige digitale 
betalingsmogelijkheid iDeal aan. iDeal is echter niet algemeen beschikbaar binnen de Europese 
Unie. In dat geval zal een ander betaalmiddel beschikbaar gesteld moeten worden dat binnen de 
EU algemeen gebruikt en grensoverschrijdend is, zoals een creditcard of digitaal factureren. Indien 
een alternatieve technische oplossing voor het doorlopen van dit deel van procedures, naast een 
eventuele technische impact, ook impact heeft op de bedrijfsvoering van een organisatie wordt dit 
opgenomen in de resultaten van het onderzoek. 
 
Inzage- en rectificatierecht als onderdeel van de AVG en ’once only’-principe 
In overweging 47 van de SDG-verordening wordt inzage concreet omschreven: 

                                                           
11  Artikel 6, lid 1, 3 en 4 van de SDG-verordening 
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“Het gebruik van het bij deze verordening ingestelde technische systeem moet vrijwillig blijven en 
de gebruiker moet de mogelijkheid behouden om bewijs over te leggen op andere manieren dan via 
dit technische systeem. De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om het bewijs vooraf in te zien 
en het recht om ervoor te kiezen om niet over te gaan tot de uitwisseling van bewijs indien hij bij 
inzage van het uit te wisselen bewijs ontdekt dat de informatie niet accuraat of verouderd is of 
verder gaat dan wat nodig is voor de desbetreffende procedure. De gegevens voor inzage mogen 
niet langer worden opgeslagen dan technisch gezien noodzakelijk is.” 
 
De AVG bevat echter al de veel privacy-rechten, waaronder: 
• Recht op inzage, het recht van mensen om onder meer een kopie te ontvangen van 

persoonsgegevens die worden verwerkt. 
• Recht op vergetelheid, het recht om ‘vergeten’ te worden.  
• Recht op rectificatie en aanvulling, het recht om persoonsgegevens die worden verwerkt te 

laten wijzigen. 
 
Eventuele kosten voor inzage en rectificatierechten zijn niet opgenomen in de kostenberekening.  
 
Vertalen van administratieve formulieren is niet noodzakelijk 
In artikel 19 van de SDG-verordening wordt concreet ingegaan op administratieve formulieren: 
“Dat betekent niet dat de lidstaten hun administratieve formulieren in verband met de procedure of 
het resultaat van de procedure in die taal moeten vertalen. De lidstaten worden echter wel 
aangemoedigd om technische oplossingen te gebruiken die de gebruikers in staat stellen om de 
procedures in zo veel mogelijk gevallen in die taal te doorlopen, met inachtneming van de regels 
van de lidstaten inzake het gebruik van talen.” 
 
Indien administratieve formulieren niet zijn vertaald, zijn meerdere oplossingen mogelijk om een 
procedure toegankelijk te maken. Allereerst is een generieke toelichting op de procedure al 
opgelegd vanuit Annex I. Een basisimplementatie van de SDG-verordening is het uitgangspunt. 
Kosten voor de vertaling van formulieren of het opstellen van een aparte Engelstalige toelichting op 
de velden (naam = name, adres = adress, etc.) van het formulier zijn beiden oplossingsrichtingen, 
uitgangspunt blijft sober en doelmatig. Mogelijk moeten formulieren om andere 
(toegankelijkheids)redenen wel aangepast worden, bijvoorbeeld in het geval van automatische 
aanvulling voor alleen Nederlandse adressen. Indien blijkt dat deze aanpassingen significante 
additionele kosten met zich meebrengen, krijgt het een plek in de kostenberekening. 
 
Annex III. Diensten voor ondersteuning en probleemoplossing 
Uit Annex III volgt dat burgers en bedrijven zich moeten kunnen richten tot diensten voor 
ondersteuning en probleemoplossing, indien zij vragen hebben over, of problemen hebben met, de 
onder Annex I bedoelde informatiegebieden of Annex II bedoelde procedures. Annex III van de 
SDG-verordening legt nagenoeg geen additionele diensten12 op aan Nederland. In Nederland zijn 
die diensten voor ondersteuning en probleemoplossing al aanwezig en digitaal te benaderen. De 
voornaamste toevoeging is dat informatie over en links naar de diensten opgenomen dienen te zijn 

                                                           
12  De SDG dient ook toegang te bieden tot informatie over en links naar diensten voor ondersteuning en probleemoplossing. 

Dat zijn de diensten benoemd in annex III. Daarin zijn 7 diensten opgenomen die op grond van EU-richtlijnen en 
verordeningen zijn ingesteld, te weten: (1) één-loketten, ingevolge Rl EU 2006/123(Dienstenrichtlijn), in NL Het 
Ondernemersplein; (2) productcontactpunten, ingevolge Vo EU 764/2008, in NL de Centrale Dienst voor in en Uitvoer 
(CDIU); (3) productcontact-punten voor de bouw, ingevolge Vo EU 305/2011, in NL het Contactpunt Bouwproducten; (4) 
nationale assistentiecentra voor beroepskwalificaties, ingevolge Rl EU 2005/36, in NL het Nuffic; (5) nationale 
contactpunten voor grensoverschrijdende gezondheidszorg, ingevolge Rl EU 2011/24, in NL ondergebracht bij het 
Centraal Administratiekantoor (CAK); (6) diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), ingevolge Vo EU 2016 589, in NL 
ondergebracht bij het UWV; (7) online beslechting consumentengeschillen, ingevolge Vo EU 524/2013, in NL de 
huurcommissie, Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Stichting Klachten en Geschillen 
Zorgverzekeringen (SKGZ) en de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) 
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in de toegangspoort (Your Europe) en deze in het Engels beschikbaar dienen te zijn. Annex III 
wordt in het verdere onderzoek buiten beschouwing gelaten. 
 
Onderzoek gaat uit van 100% compliance met SDG-verordening 
In dit onderzoek is uitgegaan van 100% compliance met de SDG-verordening. Binnen sommige 
organisaties speelt de discussie hoe die organisatie om moet gaan met diensten die een zeer 
beperkt aantal grensoverschrijdende gebruikers hebben. Voor die diensten lijken de kosten voor 
het voldoen aan de SDG-verordening relatief hoog in verhouding tot het aantal gebruikers dat er 
profijt van heeft. De SDG-verordening biedt echter geen ruimte om dergelijke afwegingen te maken 
en verplicht de lidstaten de genoemde procedures en informatiegebieden toegankelijk te maken 
voor grensoverschrijdende gebruikers, ongeacht het aantal gebruikers. Om die reden wordt in het 
onderzoek uitgegaan van 100% compliance met de SDG-verordening. 
 
‘Once only’-principe niet meegenomen in kostenberekening 
In samenspraak met het bNC SDG is afgesproken om de kosten die voortvloeien uit het ‘once 
only’-principe niet mee te nemen in de kostenberekening. De (Europese) uitwerking van dit principe 
is in zulke mate nog niet uitgewerkt zodat een reële kosteninschatting hiervan op dit moment niet te 
maken is. 
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3 Nulalternatief 

Voor een zuivere analyse van de kosten van nieuwe regelgeving, zoals de SDG-verordening, 
is het van belang om een onderscheid te maken tussen kosten die organisaties al moeten 
maken om te voldoen aan andere regelgeving én de additionele kosten (ook wel 
meerkosten) die organisaties moeten maken om te voldoen aan de SDG-verordening. 
Daarvoor is het van belang om een onderscheid te maken tussen de ontwikkelingen in het 
nulalternatief (situatie zonder SDG) en het projectalternatief (situatie met SDG). In dit 
hoofdstuk is een uitwerking gemaakt van het nulalternatief.  
 
 

3.1 Definitie nulalternatief 

Voor de definities van het nulalternatief en het projectalternatief is aangesloten bij de Algemene 
leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse13 en de Werkwijzer voor maatschappelijke 
kosten-batenanalyse van de digitale overheid.14 Het onderzoek is weliswaar geen 
maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), maar aangezien hierin ook een vergelijking wordt 
gemaakt tussen het nulalternatief en het projectalternatief is aangesloten bij deze uitgangspunten. 
 
De algemene MKBA-leidraad stelt over het nulalternatief het volgende:  
“Het nulalternatief is de meest waarschijnlijk te achten ontwikkeling […] in het geval de te 
beoordelen maatregel niet wordt uitgevoerd. Het nulalternatief wordt in de eerste plaats bepaald 
door de ontwikkeling van exogene factoren. Hiernaast omvat het nulalternatief bestaand beleid, 
voorgenomen maatregelen (althans als de uitvoering daarvan vrijwel onontkoombaar is) en kleinere 
ingrepen die het probleem deels oplossen of mitigeren maar geen zelfstandig beleidsalternatief 
vormen.” 
 
 

3.2 Uitwerking nulalternatief SDG 

In deze paragraaf is een nadere uitwerking gemaakt van het nulalternatief voor SDG-verordening. 
Onderdeel van het nulalternatief zijn bestaand beleid, voorgenomen maatregelen (als de uitvoering 
daarvan vrijwel onontkoombaar is) en kleinere ingrepen die het probleem (dat SDG-verordening 
beoogt op te lossen) deels oplossen. 
 
Met betrekking tot het bestaande beleid zijn verschillende wetten en regelingen relevant, die 
samenhangen met de SDG-verordening. Voorbeelden hiervan zijn de Europese Dienstenrichtlijn 
(door Nederland vastgelegd in de Dienstenwet) en de Europese eIDAS-verordening. Deze worden 
hieronder kort toegelicht.  
 
Europese Dienstenrichtlijn 
De Europese Dienstenrichtlijn draagt eraan bij dat alle Europese ondernemers makkelijker in 
andere EU-landen hun diensten kunnen aanbieden. In de regeling zijn de volgende onderwerpen 
geregeld:15 
1. Welke diensten en dienstverleners wel en welke niet onder de Dienstenwet vallen. 

                                                           
13  CPB & PBL (2013), Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse 
14  SEO, Ecorys & Van Zutphen Economisch Advies (2019), Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyse van de 

digitale overheid 
15  Zie bv. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstenrichtlijn/dienstenrichtlijn-vastgelegd-in-dienstenwet.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstenrichtlijn/dienstenrichtlijn-vastgelegd-in-dienstenwet
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2. Voorwaarden aan de manier waarop de overheid vergunningen afgeeft (bv. het versturen van 
een bevestiging als een ondernemer een vergunning aanvraagt). 

3. Het recht voor ondernemers om zaken met de overheid elektronisch af te handelen (bv. een 
elektronische aanvraag van een vergunning).  

4. Samenwerking tussen alle Europese toezichthouders.  
5. Wederzijdse erkenning van certificaten en verklaringen.  
6. Het recht op informatie van zowel ondernemers als hun afnemers (bv. informatie over de regels 

waaraan ondernemers moeten voldoen om een dienst te mogen aanbieden). 
 
De Europese Dienstenrichtlijn is in 2010 ingevoerd in Nederland. Alle Nederlandse 
overheidsorganisatie (die onder de Dienstenrichtlijn vallen) moeten voldoen aan de bovenstaande 
eisen. Hiervoor zijn verschillende voorzieningen ingeregeld: 
• Overheidsorganisaties bieden informatie aan over de regels waaraan ondernemers moeten 

voldoen. Via de website https://business.gov.nl wordt Europese ondernemers een centraal punt 
geboden waar zij overheidsinformatie over zaken doen kunnen vinden (zie nummer 6).  

• Alle relevante Nederlandse overheden hebben op dit moment een aansluiting op de 
Berichtenbox voor Bedrijven waardoor het mogelijk is voor ondernemers om digitaal een 
aanvraag te doen voor alle procedures die onder de Dienstenrichtlijn vallen (zie nummer 3).  

 
In Bijlage 2: Vergelijking op hoofdlijnen van de Dienstenwet met de SDG-verordening, is een 
vergelijkende analyse van de Europese Dienstenrichtlijn en de SDG-verordening opgenomen.  
 
Europese eIDAS-verordening 
Met Europese eIDAS-verordening regelt de Europese Unie dat het gemakkelijker en veiliger wordt 
voor burgers en bedrijven om in Europa online zaken te regelen. Deze verordening is op 29 
september 2018 ingegaan. De verordening stelt dat overheidsorganisaties erkende Europese eID-
middelen moeten accepteren om EU-burgers toegang te bieden tot digitale dienstverlening. 
Praktisch gezien betekent dit dat overheidsorganisaties die dienstverlening aanbieden achter DigiD 
en/of eHerkenning ook erkende Europese eID-middelen moeten accepteren om toegang te geven 
tot deze dienstverlening. Eventuele kosten hiervoor vallen onder het nulalternatief en worden niet 
meegenomen in de kostenberekening voor de SDG-verordening. 
 
Overige regelgeving 
Andere relevante wetten zijn:  
• Algemene wet bestuursrecht 
• Wet digitale overheid 
• Bekendmakingswet 
• Wet open overheid 
• Algemene verordening gegevensbescherming 
• Alle EU-verordeningen en -richtlijnen waar de diensten voor ondersteuning en 

probleemoplossing in Annex III onder vallen16 
 

                                                           
16 De SDG dient ook toegang te bieden tot informatie over en links naar diensten voor ondersteuning en probleemoplossing.  
Dat zijn de diensten benoemd in annex III. Daarin zijn 7 diensten opgenomen die op grond van EU-richtlijnen en verordeningen 
zijn ingesteld, te weten: (1) één-loketten, ingevolge Rl EU 2006/123(Dienstenrichtlijn), in NL Het Ondernemersplein; (2) 
productcontactpunten, ingevolge Vo EU 764/2008, in NL de Centrale Dienst voor in en Uitvoer (CDIU); (3) productcontact-
punten voor de bouw, ingevolge Vo EU 305/2011, in NL het Contactpunt Bouwproducten; (4) nationale assistentiecentra voor 
beroepskwalificaties, ingevolge Rl EU 2005/36, in NL het Nuffic; (5) nationale contactpunten voor grensoverschrijdende 
gezondheidszorg, ingevolge Rl EU 2011/24, in NL ondergebracht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK); (6) diensten voor 
arbeidsvoorziening (EURES), ingevolge Vo EU 2016 589, in NL ondergebracht bij het UWV; (7) online beslechting 
consumentengeschillen, ingevolge Vo EU 524/2013, in NL de huurcommissie, Stichting Geschillencommissies voor 
Consumentenzaken (SGC), de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) en de Stichting Klachteninstituut 
Financiële Dienstverlening (Kifid) 

https://business.gov.nl/
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Ook de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en NLDigibeter zijn voor het nulalternatief relevante 
ontwikkelingen. Eventuele kosten voor deze wetten en dit vastgestelde beleid vallen onder het 
nulalternatief en worden niet meegenomen in de kostenberekening voor de SDG-verordening. 
 
Overige voorzieningen 
Er bestaan al enkele portalen waar burgers en ondernemers veel informatie kunnen vinden 
(https://www.rijksoverheid.nl, https://www.government.nl/, 
https://www.overheid.nl/producten_en_diensten en https://ondernemersplein.kvk.nl, 
https://business.gov.nl/). Daarnaast is er ook veel informatie te vinden op websites van 
uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze informatievoorziening 
maakt deel uit van het nulalternatief. 
 
 

3.3 Kosten in het nulalternatief 

Voor de kostenberekening wordt de vergelijking gemaakt tussen  
• Verplichtingen en voorzieningen zonder SDG-verplichting (nulalternatief, beschreven in dit 

hoofdstuk); en  
• Verplichtingen en voorzieningen met een SDG-verplichting (projectalternatief, beschreven in het 

volgende hoofdstuk).  
 
In het projectalternatief wordt gekeken in hoeverre de SDG-verordening extra werkzaamheden en 
vereiste functionaliteiten met zich meebrengen ten opzichte van de huidige situatie. De additionele 
kosten die deze werkzaamheden en functionaliteiten tot gevolg hebben zijn dan de zogenaamde 
kosten van de SDG-verordening. 
 

Tabel 1 SDG-verordening verplichtingen en uitwerking daarvan in nulalternatief en projectalternatief 

Huidige situatie Nulalternatief Projectalternatief Verschil 

Informatiegebieden, Annex I 

Informatie in Nederlands 

en deels Engels 

Nederlandstalige en 

Engelstalige portalen al 

beschikbaar 

Voldoen aan 

Dienstenrichtlijn, 

informatie in Nederlands 

en Engels in het 

Ondernemersdomein 

Volledig en volgens 

kwaliteitsnormen SDG 

informatie in Nederlands 

en Engels 

Volledig en volgens 

kwaliteitsnormen SDG 

informatie in Nederlands 

en Engels in het 

Burgerdomein 

Procedures, Annex II 

Deel te doorlopen in 

Nederlands en Engels 

Nederlandstalige en 

Engelstalige portalen al 

beschikbaar 

Voldoen aan 

Dienstenrichtlijn en 

eIDAS 

Volledig te doorlopen en 

volgens kwaliteitsnorm 

SDG procedures in 

Nederlands en Engels  

Additionele Engelstalige 

procedures  

Engelstalige formulieren 

(of Engelstalige 

toelichtende oplegger) 

Eventueel extra 

betalingsoptie naast 

iDeal 

 

 

Diensten voor ondersteuning en probleemoplossing, Annex III 

Volledig beschikbaar Diensten volledig 

beschikbaar  

Dientsten volledig 

beschikbaar, informatie 

over en links naar 

diensten opgenomen in 

toegangspoort (Your 

Informatie over en links 

naar diensten 

opgenomen in 

toegangspoort en 

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.overheid.nl/producten_en_diensten
https://ondernemersplein.kvk.nl/
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Huidige situatie Nulalternatief Projectalternatief Verschil 

Europe) en volgens 

kwaliteitsnorm in 

Nederlands en Engels 

volgens kwaliteitsnorm 

in Engels 

 
Voor een zuivere analyse van de kosten van de SDG-verordening is het van belang om een 
onderscheid te maken tussen kosten die organisaties al moeten maken om te voldoen aan andere 
regelgeving, het nulalternatief, én de additionele kosten (ook wel meerkosten) die organisaties 
moeten maken om te voldoen aan de SDG-verordening. Zo bevat het nulalternatief de huidige 
systemen en al beschikbare of voorziene informatiepagina’s in zowel Nederlands als Engels. Ook 
bevat het nulalternatief voor de kostenberekening het voldoen aan de Dienstenrichtlijn en de 
eIDAS-verordening.  
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4 Projectalternatieven en architectuur 

4.1 Structuur 

De Nederlandse implementatie van de SDG-verordening is 
gestructureerd in drie uitvoeringsprojecten: Informeren, 
Procedures en Uitwisselen Bewijs (´Once only principe´). De 
hier volgende beschrijvingen hebben we gebaseerd op de 
voorbereidende werkzaamheden van ICTU die samen met 
DPC, KvK, AvB, VNG, departementen, uitvoeringsorganisaties, 
provincies, gemeenten en waterschappen twee Project-Start-
Architectuur-schema´s hebben ontwikkeld ten behoeve van het project SDG-Informeren. Bij een 
volledige uitvoering van de SDG-verordening zal ook het aanbod van de Annex II procedures 
behoren evenals het kunnen ontvangen en aanbieden van de diverse bewijsstukken. Daarnaast 
volgt uit Annex III dat burgers en bedrijven zich moeten kunnen richten tot diensten voor 
ondersteuning en probleemoplossing indien zij vragen hebben over, of problemen hebben met, de 
onder Annex I bedoelde informatiegebieden of Annex II bedoelde procedures. Annex III van de 
SDG-verordening legt geen additionele diensten op aan Nederland. In Nederland zijn de in deze 
annex benoemde “diensten voor ondersteuning en probleemoplossing” al aanwezig en digitaal te 
benaderen. De enige toevoeging is dat informatie over en links naar de diensten opgenomen zijn in 
de toegangspoort (Your Europe) en deze in het Engels beschikbaar dienen te zijn. 
 
Een verplichting van de verordening (volgend uit artikelen 6 en 13) is het digitaliseren van 
procedures zoals genoemd in Annex II. Uitgangspunt voor onze kostenberekening is dat daar waar 
al digitaal in bedoelde procedures is voorzien, deze decentraal zijn aangeboden en via het spoor 
van Informeren naar Procedures per organisatie te benaderen zijn voor bezoekers van het Your 
Europe Portaal. Het aanbieden van bewijsstukken ten behoeve van in- of output is daarmee 
verondersteld ook via een lokale voorziening te worden ingevuld of via voorzieningen als de 
Berichtenbox voor bedrijven.  
 
De wijze waarop de informatie (zoals bedoeld in Annex I) ontsloten wordt, is in verschillende 
scenario´s te vatten. Op hoofdlijnen onderscheiden we er twee: 
• Centraal informeren 
• Decentraal informeren 
 
Voor elk van deze varianten geldt dat een deel van de achterliggende architectuur al bestaand is en 
dus geen meerkosten met zich mee brengt (nulalternatief). Ook geldt dat processen voor een deel 
hetzelfde zijn ongeacht welk scenario van toepassing is. Daarnaast geldt dat er, afhankelijk van de 
keuze voor het te ontwikkelen scenario, additionele inspanningen en kosten optreden als gevolg 
van de SDG-verordening. Dit laatste leidt tot structurele of initiële kosten zoals aangegeven in de 
tekst.  
 
 

4.2 Informeren Centraal  

In het centrale scenario wordt op de nationale toegangspoort voorzien in de volledige 
beschrijvingen van SDG-gerelateerde producten van centrale en decentrale overheden. Het 
centrale scenario, waarbij de bedoelde informatie centraal wordt aangeboden en beheerd is op 
hoofdlijnen weergegeven in volgend schema: 
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1. Nationale Toegangspoort 
Om aan de informatiebehoefte van zowel grensoverschrijdende als ook Nederlandse gebruikers te 
voldoen ontstaat in deze variant een Nationale toegangspoort, bestaande uit twee webportalen, 
beiden in het Engels en het Nederlands. Deze worden gerealiseerd door de bestaande portalen: 
rijksoverheid.nl of government.nl, en ondernemersplein.kvk.nl of business.gov.nl.  
 
De productinformatie van de centrale overheden (ministeries, agentschappen en 
uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid) kan via de bestaande redacties van DPC en DOP via 
generieke teksten worden aangeboden. Hierbij worden ook de links naar gedetailleerde 
productpagina’s van uitvoeringsorganisaties en agentschappen opgenomen. Dit gebeurt 
handmatig.  
 
De kwaliteit van de productbeschrijvingen van centrale overheden ligt bij de uitvoeringsorganisaties 
en agentschappen zelf, waarbij voldaan moet worden aan de kwaliteitseisen volgend uit de SDG-
verordening. (leidend tot initiële en structurele kosten). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van 
de bestaande afstemmingskanalen van DPC, KvK en AvB.  
 
Nieuw als gevolg van deze landelijke inrichting is dat de informatie op deze nationale portalen 
wordt uitgebreid met volledige informatie van lokale overheden, naast de al beschikbare informatie 
van centrale overheden, om aan de SDG-informatie te voldoen. Dit wordt in de volgende paragraaf 
beschreven.  
 
2. Generieke teksten (decentrale overheden) 
In de centrale variant zal de generieke productinformatie van decentrale overheden door de 
redacties van DPC en DOP worden uitgewerkt. Hiertoe moeten de redacties uitgebreid worden tot 
landelijke redacties voor decentrale overheden. Zij schrijven centrale teksten over rechten en 
plichten, wettelijke grondslagen, toepasselijke standaarden, uitleg over de procedures en 
benodigde bewijs voor medebewind, en standaardproducten van lokale overheden (initiële kosten 
en structurele kosten). Deze centrale teksten worden de basis voor de productpagina’s van lokale 
overheden op de nationale toegangspoort. Hierbij gaan de koepelorganisaties een belangrijke rol 
spelen, te weten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) 
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en Unie van Waterschappen (UvW). De generieke teksten worden ingebracht in de 
Samenwerkende Catalogi op het niveau van UPL-producten (initiële kosten en structurele 
kosten).  
 
Omdat het correcte gebruik van SC (en soms de kwaliteit van SC dan wel de Uniforme 
productnamenlijst) door decentrale overheden lastig blijkt, is het de bedoeling dat 
implementatiebegeleiding wordt geboden. Deze centraal gestuurde teams voorzien decentrale 
overheden via regio-bijeenkomsten en/of op hun eigen locatie van uitgebreide voorlichting en 
mogelijk ook praktische hulp. Dit naar voorbeeld van de implementatie (portaal) Basisregistratie 
Ondergrond (BRO) (initiële kosten). 
 
In aanvulling op het tonen van generieke productinformatie op de nationale webpagina’s, wordt ook 
metadata van decentrale overheden toegevoegd. Hier gaat het om links naar specifieke teksten of 
productpagina’s.   
 
3. Samenwerkende Catalogi ++  
De bestaande Samenwerkende Catalogi worden uitgebreid met een content model gebaseerd op 
de kwaliteitsaspecten van de SDG-verordening, en om meertaligheid te faciliteren, en wordt 
daarmee het ‘SC++’ (initiële kosten). Het SC++ vormt het gezamenlijk bronbestand voor product- 
en dienstenbeschrijvingen en zal naast het bestaande SC gaan functioneren. Aanlevering aan 
SC++ vraagt ook de nodige wijzigingen van het CMS van lokale overheden (initiële kosten). Het 
beheer van lokale informatie in dit bronregister kent twee opties, welke in de onderstaande 
paragrafen worden beschreven (4A en 4B).  
 
4A. Productinformatie decentrale overheden via een nieuw te ontwikkelen PDC-interface  
Optie 1 maakt gebruik van een nieuw te ontwikkelen gemeenschappelijke PDC-interface (initiële 
kosten). Dit biedt lokale overheden de mogelijkheid om op basis van de centrale teksten de eigen 
specifieke elementen toe te voegen en daarmee op één plaats de content te beheren via de PDC-
interface. Dit vraagt een aanpassing aan het CMS van lokale overheden om de XML-feed van 
SC++ over te nemen, specifiek een uitbreiding om het SC++ contentmodel te kunnen ondersteunen 
(initiële kosten).  
 
4B. Productinformatie decentrale overheden via bestaande PDC-oplossingen  
Optie 2 houdt het gebruik van de door de PDC of content leveranciers ontwikkelde PDC-
oplossingen in stand. Deze oplossingen moeten wel aangepast worden aan het nieuwe SC++ 
contentmodel (initiële kosten). Verder houdt de tweede optie voor gemeenten in dat deze 
oplossingsrichting meer blijft bij wat zij gewend zijn. Een nadeel is dat het gemeentelijke CMS het 
bronbestand blijft, met een afslag naar de SC++, waardoor een dubbelboekhouding ontstaat.  
 
5. SC++ naar de Nationale Toegangspoort  
De decentrale aanvullingen worden vanuit de SC++ geladen en op de Nationale toegangspoort 
getoond als onderdeel van de productpagina van de desbetreffende, decentrale overheid. Het 
resultaat is dat het portaal volledige informatie van “één overheid” toont en niet beperkt is tot 
informatie van en over centrale overheden. (initiële kosten en structurele kosten). Hierbij kan het 
portaal op de betreffende productpagina doorlinken naar online procedures (aanvraagformulieren) 
van decentrale overheden, indien zij een link hiertoe hebben aangeleverd aan het SC++.  
 
6. Aanlevering van links  
Door deze inrichting wordt de aanlevering van links aan het SDG Link repository als onderdeel van 
Your Europe vereenvoudigd. Voor een eerste aanlevering volstaat een handmatige aanlevering 
(formulier in de back-end van het Your Europe portaal) vanuit DPC en DOP (initiële kosten). 
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Gemeenten kunnen, indien gewenst, ook zelf handmatig links aanleveren aan het Your Europe 
portaal. Indien zij hiervan gebruik willen maken, is het aan de lokale overheden zelf om te 
investeren in het voldoen aan alle eisen van de SDG-verordening (initiële kosten). 
 
7. Monitoring gebruikersstatistieken  
Ten behoeve van de gebruikersstatistieken zal de Nationale toegangspoort een user statistics 
component inpassen. Vanuit deze centrale component kunnen de statistieken geautomatiseerd met 
de Commissie uitgewisseld worden, via de statistics repository. Het daarvoor geschikte PiwikPro 
platform van DPC staat open voor gebruik door alle rijksoverheidsorganisaties voor hun websites 
en applicaties. In essentie betekent dit, dat het gebruikersgedrag op websites van rijksoverheden 
direct door DPC gemonitord wordt. Ten behoeve van de SDG zal gebruik van deze component 
uitgebreid moeten worden naar alle uitvoeringsorganisaties en agentschappen alsmede het 
opnemen van een SDG-identifier op de SDG-relevante webpagina’s (Initiële kosten). DOP kent 
een geheel eigen platform voor het verzamelen van gebruikersstatistieken. Dat is geïntegreerd met 
de websites die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Er wordt geen gezamenlijk platform 
ontwikkeld voor zowel DPC als DOP.  
 
8. Monitoring gebruikersfeedback  
Een aanvullende eis volgend uit de SDG-Verordening is het verzamelen van gebruikersfeedback, 
gebruik makend van een door de Commissie ter beschikking gestelde tool of een daaraan 
equivalente eigen, reeds in gebruik zijnde, tool. Bij deze optie wordt uitgegaan van het gebruik van 
de door de Commissie ontwikkelde user feedback tool op de portalen en de product pagina’s van 
uitvoeringsorganisaties en agentschappen. Daarnaast wordt hieronder een drietal andere tools 
ontwikkeld, te weten de ‘common feedback tool’ (CFB), de ‘single market obstacles tool’ (SMO) en 
de ‘common assistance service finder’ (CASF) (initiële kosten). 
 
9. Monitoring gebruik SC 
Met deze optie opgevoerde SC++ is centrale, overheidsbrede monitoring van de volledigheid van 
de productcatalogus mogelijk. Dus SC-monitoring gegevens, samen met gebruikersstatistieken die 
op de portalen centraal ter beschikking staan, vormen een geconsolideerde basis voor rapportage 
naar de Commissie en vooral voor toezicht en handhaving op nationaal niveau. Decentraal is geen 
aanpassing meer nodig. 
 
 

4.3 Informeren Decentraal 

In het decentrale scenario toont de nationale toegangspoort gebruikers de algemeen generiek 
geldende beschrijving van de producten, en voor de producten van decentrale overheden de 
hyperlink naar de webpagina waar het product in detail wordt beschreven. De variant waarbij de 
bedoelde informatie decentraal wordt aangeboden en beheerd is op hoofdlijnen weergegeven in 
volgend schema: 
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1. Nationale Toegangspoort 
Gelijk aan het centrale scenario wordt de Nationale toegangspoort gerealiseerd door de bestaande 
portalen rijksoverheid.nl of government.nl, en ondernemersplein.kvk.nl of business.gov.nl. Ook in 
dit scenario wordt via de bestaande redacties van DPC en DOP de productinformatie van de 
centrale overheden aangeboden op de portalen, gelijk aan het centrale scenario.  
 
Een wijziging in het decentrale scenario ten opzichte van het centrale scenario, is dat de portalen 
doorverwijzen naar gedetailleerde productpagina´s van decentrale overheden en centrale 
uitvoeringsorganisaties. Dit is vergelijkbaar met de huidige oplossing voor de Dienstenwet. De 
informatie wordt dus niet ingebracht via SC++ als in het centrale scenario. De benodigde 
aanpassingen en daarmee gemoeide investeringen worden in de onderstaande paragrafen 
beschreven. 
 
2. Generieke teksten (decentrale overheden) 
In de decentrale variant wordt, net als in het centrale scenario, de generieke productinformatie van 
decentrale overheden door de redacties van DPC en DOP uitgewerkt. Dit vraagt een gelijke 
investering zoals beschreven in het centrale scenario (initiële en structurele kosten). In het 
decentrale scenario worden de generieke teksten de basis voor de verzamelpagina´s voor 
producten van de lokale overheden op de nationale toegangspoort. Na keuze van de gebruiker 
voor een specifieke lokale overheid wordt de gebruiker doorverwezen van de verzamelpagina naar 
een lokale website. Dit gebeurt op basis van een link naar de productpagina van een specifieke 
decentrale overheid (initiële kosten). In de plaat staat dit benoemd als metadata. De inhoud en het 
gebruik van deze generieke teksten stemmen DPC en DOP met de decentrale overheden af. 
Hierbij worden de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG), 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) betrokken.  
 
Omdat het correcte gebruik van SC (en soms de kwaliteit van SC dan wel de Uniforme 
productnamenlijst) door decentrale overheden lastig blijkt, zouden zogeheten ‘vliegende brigades’ 
ingericht kunnen worden. Deze centraal gestuurde teams voorzien decentrale overheden via regio-
bijeenkomsten en/of op hun eigen locatie van uitgebreide voorlichting en mogelijk ook praktische 
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hulp. Dit naar voorbeeld van de implementatie (portaal) Basisregistratie Ondergrond (BRO) (initiële 
kosten). 
 
3. Productinformatie decentrale overheden 
Om het beheer bij lokale overheden mogelijk te maken zijn aanpassingen van de Content 
Management Systemen (CMS) van lokale overheden (via leveranciers) nodig (initiële kosten). De 
decentrale productbeschrijvingen op de websites van decentrale overheden blijft wat betreft vorm 
en opmaak, maar ook vertaling en voldoen aan de kwaliteitseisen uit de SDG-verordening aan de 
overheden zelf overgelaten (initiële kosten). 
 
4. Samenwerkende Catalogi naar de nationale toegangspoort 
Metagegevens van de decentrale productbeschrijvingen worden via het bestaande PDC-koppelvlak 
aan de Samenwerkende Catalogi geleverd. Dit vergt geen extra inspanningen ten opzichte van de 
huidige situatie. De portalen lezen de links van Samenwerkende Catalogi in en tonen deze op de 
Nationale Toegangspoort. Dit is vergelijkbaar aan de huidige oplossing voor de Dienstenwet.  
 
5. Aanlevering van links 
De hoeveelheid van links die genotificeerd en actueel gehouden moeten worden is groot: 21.300 
links. Dit maakt een handmatige aanlevering via de webinterface van het SDG link repository 
buitengewoon arbeidsintensief. Daarom wordt in deze variant uitgegaan van een geautomatiseerde 
aanlevering vanuit de SC (initiële kosten). 
 
6. Monitoring gebruikersstatistieken  
De Nationale toegangspoort zal gebruik gaan maken van een user statistics component. De twee 
platformen die op dit moment in gebruik zijn, namelijk die van DPC en DOP, zouden technisch ook 
voor de websites van lokale overheden gebruikt kunnen worden, waardoor het gebruikersgedrag op 
websites van decentrale overheden direct door DPC en DOP gemonitord kan worden. Vanuit de 
centrale component kunnen de statistieken geautomatiseerd met de Commissie uitgewisseld 
worden via de statistics repository. Ten behoeve van de SDG-verordening zal gebruik van deze 
component uitgebreid moeten worden naar alle uitvoeringsorganisaties en agentschappen, 
alsmede het opnemen van een SDG-identifier op de SDG-relevante webpagina’s. Dit vraagt ook 
een uitbreiding van de opdracht van DPC. Daarnaast moet de user statistics component worden 
ingebracht bij de productpagina’s van decentrale overheden (initiële kosten).  
 
7. Monitoring gebruikersfeedback 
Een aanvullende eis van de SDG-verordening is het verzamelen van user feedback, gebruik 
makend van een door de Commissie ter beschikking gestelde tool of equivalent eigen tool. In deze 
variant wordt de door de Commissie ontwikkelde user feedback tool geïmplementeerd op de 
portalen alsook op de product pagina’s van uitvoeringsorganisaties en agentschappen. Hierbij 
wordt ook verondersteld dat het user feedback tool van de commissie ook ingebed wordt in alle 
lokale (SDG)productpagina’s. Ook hiervoor is aanpassing in de CMS nodig. De uitbreiding van 
adoptie is echter wel door de bestaande opdracht van DPC gedekt. Daarnaast wordt hieronder een 
drietal andere tools ontwikkeld, te weten de ‘common feedback tool’ (CFB), de ‘single market 
obstacles tool’ (SMO) en de ‘common assistance service finder’ (CASF) (initiële kosten). 
 
In deze ‘Informeren Decentraal’ optie blijven de productbeschrijvingen van decentrale overheden 
grotendeels decentraal en buiten zicht van de landelijke inrichting. Het toezicht blijft hierdoor 
beperkt tot het ‘bestaan’ van een productpagina en kan geen inzicht geven op de volledigheid van 
de daarop getoonde informatie. Toezicht op de volledigheidsaspecten van SDG-verordening moet 
dus handmatig gebeuren of het toezicht blijft beperkt tot reactie op gebruikersreacties in het user 
feedback tool van de commissie. 
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5 Structuur kostenberekening 

Om de kosten overzichtelijk in kaart te brengen worden vier niveaus onderscheiden waarop 
verschillende organisaties activiteiten dienen te ontplooien om de invoering van de SDG-
verordening te verwezenlijken: 
• Your Europe, één Europese digitale toegangspoort 
• Nationale webpagina’s, twee centrale nationale webpagina’s, één voor burgers en één voor 

ondernemers 
• Samenwerkende catalogi, landelijke virtuele catalogus met metadata over informatie en 

procedures bij (decentrale) overheden17 
• Bronnen, de webpagina’s met informatie en procedures van decentrale overheden, 

uitvoeringsorganisaties en overige partijen. 
 
 

5.1 Your Europe  

Eén Europese digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten. De Europese 
Commissie draagt zorg voor de oprichting en het beheer van een gemeenschappelijke 
gebruikersinterface (geïntegreerd is in het portaal ‘Uw Europa’) die toegang biedt tot relevante 
webpagina’s van de Unie en de lidstaten. Nederland levert hiervoor relevante links aan 
(notificeren).  
 
De relevante links kunnen (deels) automatisch opgehaald worden door een ‘crawler’ van de 
Europese Commissie. Indien de nationale webpagina’s alle links naar specifieke informatie en 
procedures bij decentrale overheden en uitvoeringsorganisaties bevatten, is het voldoende alleen 
de link van de nationale webpagina’s aan te leveren en vindt de crawler vanzelf de overige 
relevante pagina’s. Voorwaarde hiervoor is dat deze webpagina’s voldoen aan kwaliteitscriteria, 
bijvoorbeeld voor tot het Your Europe-logo en labels (tags). 
 
Organisaties 
De volgende organisaties vervullen hierin een rol: 
• Dienst Publiek en Communicatie (DPC), onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken 

(AZ) 
• Digitaal Ondernemersplein (DOP), in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties gehost door de Kamer van Koophandel (KvK) 
 
Activiteiten 
• Aanleveren Your Europe: DPC en DOP leveren de relevante links naar informatie, procedures 

en diensten voor respectievelijk burgers en ondernemers in het Nederlands en Engels aan. 
  

                                                           
17  Samenwerkende Catalogi koppelt de productcatalogi van verschillende overheidsorganisaties. De koppeling van 

productcatalogi door Samenwerkende Catalogi maakt het ‘no wrong door’- principe mogelijk. Dit bekent dat over 
organisatiegrenzen heen gezocht kan worden naar producten en diensten. Het is de standaard (specificatie) voor het 
publiceren en uitwisselen van metadata over producten en diensten binnen de overheid, zoals bijvoorbeeld het aanvragen 
van een vergunning of het aanvragen van een reisdocument. Deze data is voor iedereen doorzoekbaar door middel van 
de Zoekdienst van KOOP op basis van een API. De eindgebruiker ziet de zoekdienst niet, maar gebruikt de portalen 
Overheid.nl en Ondernemersplein.nl. Zowel Overheid.nl als het Digitaal Ondernemersplein haalt de productinformatie uit 
de zoekdienst. Daarnaast kan de eindgebruiker via de desbetreffende overheidswebsites informatie via Samenwerkende 
Catalogi opvragen. 
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5.2 Nationale webpagina’s 

De webpagina’s overheid.nl / government.nl en ondernemersplein.kvk.nl / business.gov.nl bieden 
momenteel Nederlandstalige en Engelstalige wegwijzers naar informatie en diensten van 
overheden voor respectievelijk burgers en ondernemers. Nederland draagt zorg voor deze 
webpagina’s voor burgers en ondernemers, waarop informatie over en relevante links naar 
informatie, procedures en diensten worden gepubliceerd. 
 
Organisaties 
De volgende organisaties vervullen hierin een rol: 
• Dienst Publiek en Communicatie (DPC), onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken 

(AZ) 
• Digitaal Ondernemersplein (DOP), onderdeel van de Kamer van Koophandel (KvK) 
• Antwoord voor bedrijven (Avb), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(RVO) 
 
Activiteiten 
• Generieke teksten opstellen: DPC en DOP stellen generieke teksten over relevante informatie, 

procedures en diensten voor respectievelijk burgers en ondernemers. 
• Generieke teksten vertalen: In het Engels vertalen van de opgestelde generieke teksten.  
• Publiceren: Op de nationale webpagina’s publiceren van de Nederlandstalige en Engelstalige 

teksten, bijbehorende links, opnemen van Your Europe-logo en -links en voorgeschreven labels 
(tags). 

• Links ophalen SC (decentraal): In het decentraal scenario worden links naar relevante 
informatiepagina’s en procedures van decentrale overheden opgehaald uit SC en getoond op 
de nationale webpagina’s. 

• Standaardteksten en links ophalen SC++ (centraal): In het centraal scenario worden naast links 
ook standaardteksten van decentrale overheden opgehaald uit SC++ en getoond op de 
nationale webpagina’s. 

• Koppeling web-hulpmiddelen EC (user statistics & feedback): Integreren van een door de 
Europese Commissie ontwikkelde feedback tool in de nationale webpagina’s.  

• Coördinatie en promotie: Promotie, lobby en kennisdeling met overheden, agentschappen en 
uitvoeringsorganisaties over de gezamenlijke implementatie van de SDG-verordening.  
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N.B. De activiteiten met betrekking tot eventuele doorontwikkeling en bouw van benodigde 
functionaliteiten en techniek bij DPC worden de komende periode onderzocht (bijvoorbeeld de 
realisatie van de toegangspoort voor burgers en een koppeling met SC). Eventuele kosten hiervoor 
zijn niet opgenomen in deze kostenberekening. Naar verwachting van DPC zullen deze kosten in 
het decentrale en centrale scenario vergelijkbaar van omvang zijn. 
 
 

5.3 Samenwerkende Catalogi 

Samenwerkende Catalogi is een landelijke virtuele catalogus die momenteel metadata bevat over  
informatie, procedures en diensten bij decentrale overheden. Voor het ondernemersdeel is hieraan 
al invulling gegeven, mede op basis van de Dienstenwet. De virtuele catalogus wordt op orde 
gebracht en uitgebreid met metadata over informatie, procedures en diensten voor burgers bij 
decentrale overheden. In het centraal scenario worden, aanvullend op metadata over links van 
standaard producten, ook standaardteksten van decentrale overheden opgenomen in SC++. 
 
Organisaties 
De volgende organisatie vervult hierin een rol: 
• Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
Activiteiten 
• SC: Inrichten en beheren van Samenwerkende Catalogi. 
• SC++ (centraal): Inrichten en beheren van een uitgebreidere Samenwerkende Catalogi++, 

inclusief het aanpassen van de Uniforme Productnamenlijst (UPL). 
 

 
 
 

5.4 Bronnen 

De bronnen voor informatie, procedures en diensten zijn de webpagina’s van decentrale 
overheden, uitvoeringsorganisaties en overige partijen. Hieraan is momenteel deels (Engelstalig) 
invulling gegeven door deze organisaties. Nederland draagt zorg voor Engelstalige invulling van 
deze webpagina’s, zodat alle voor de SDG-verordening relevante informatie en procedures voor 
burgers en ondernemers zijn gepubliceerd. 
 
Organisaties 
De volgende organisaties vervullen hierin een rol: 
• Decentrale overheden: Provincies, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten 
• Uitvoeringsorganisaties: Agentschappen en zelfstandige bestuursorganen 
• Overige partijen: private instanties, waaronder bijvoorbeeld (zorg)verzekeraars en 

pensioenfondsen 
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Activiteiten 
• Check kwaliteitscriteria en kleine aanpassingen: Een controle van webpagina’s op 

beschikbaarheid van informatie en procedures en het voldoen daarvan aan de 
kwaliteitsnormen, zoals voorgeschreven in de SDG-verordening18. Inclusief eventuele kleine 
aanpassingen aan deze webpagina’s om te voldoen aan deze kwaliteitsnormen (denk hierbij 
aan het opnemen van datum van publicatie/actualisatie). Inclusief het opnemen van het Your 
Europe-logo en -links en voorgeschreven labels (tags). 

• Engelstalige website opstellen: Diverse organisaties beschikken momenteel nog niet over een 
Engelstalige website. Een Engelstalige navigatiestructuur waarin de informatie en procedures 
een plek krijgen is niet een vereiste uit de SDG-verordening en daarmee niet noodzakelijk, 
echter het lijkt wel wenselijk om te voorkomen dat informatie nauwelijks vindbaar is vanuit de 
websites van organisaties zelf. Inclusief het opnemen van Your Europe-logo en -link. 

• Productinformatie opstellen19: Het door decentrale overheden opstellen van de relevante 
teksten ten behoeve van informatiepagina’s. 

• Procedures omschrijven: Het door decentrale overheden opstellen van de relevante teksten ten 
behoeve van procedures, waaronder een omschrijving van de procedure volgens de 
kwaliteitsnormen uit de SDG-verordening voorafgaand aan eventuele inlog. 

• Teksten vertalen: In het Engels vertalen van de opgestelde teksten. 
• Publiceren: Op de webpagina’s van de organisaties publiceren van de Engelstalige informatie 

en testen van de webpagina. Inclusief het opnemen van Your Europe-logo en -link en 
voorgeschreven labels (tags). 

• Procedures inrichten: Engelstalig en niet-discriminerend inrichten van relevante digitale 
procedures bij organisaties. Inclusief het opnemen van Your Europe-logo en voorgeschreven 
labels (tags). 

• Links aanleveren SC: In het decentraal scenario leveren decentrale overheden links naar 
Nederlandstalige19 en Engelstalige relevante informatiepagina’s en procedures bij SC aan. 

• Standaardteksten aanleveren SC++ (centraal): In het centraal scenario leveren decentrale 
overheden, naast links, ook standaardteksten bij SC++ aan. 

• Koppeling web-hulpmiddelen EC (user statistics & feedback): Integreren van een door de 
Europese Commissie ontwikkelde feedback tool in de webpagina’s van organisaties.  

• Coördinatie en promotie: Coördinatie van de benodigde activiteiten bij alle organisaties.  
 

                                                           
18  Artikelen 9, 10 en 11 van de SDG-verordening 
19  (Deels) nulalternatief, ook zonder de SDG-verordening zullen organisaties beschikken over relevante (Nederlandstalige) 

teksten voor informatie en procedures 
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PM 
De volgende ondersteunende activiteiten brengen mogelijk ook additionele kosten met zich mee. 
Aangezien deze kosten(omvang) erg onzeker zijn, zijn deze in de kostenberekening als PM 
opgenomen. 
• Een deel van de activiteiten kan uitgevoerd worden door externe partijen. Het aanbesteden van 

deze activiteiten brengt mogelijk kosten met zich mee, in deze kostenberekening is deze 
activiteit en bijbehorende kosten niet opgenomen. 

• Organisaties dienen ook zorg te dragen dat procedures en contact in de backoffice 
Engelstalig afgehandeld kan worden. Dit brengt mogelijk additionele kosten met zich mee 
(bijvoorbeeld training in de Engelse taal en in het specifiek relevante termen), in deze 
kostenberekening is deze activiteit en bijbehorende kosten niet opgenomen. 

• Een aandachtspunt is dat sommige organisaties momenteel informatie gebundeld (meerdere 
informatiegebieden, bijvoorbeeld in de vorm van klantreizen) op één pagina presenteren. Dit 
brengt mogelijk additionele kosten met zich mee (om deze pagina’s te scheiden zodat een 
webpagina per informatiegebied ontstaat), in deze kostenberekening is deze activiteit en 
bijbehorende kosten niet opgenomen. 

 



 

 

 
32 

  

Kostenberekening implementatie SDG-verordening 

6 Kosten 

6.1 Resultaten 

De concrete vereisten bij de implementatie van de SDG-verordening zijn nog niet (volledig) 
uitgewerkt. Deze onduidelijkheid maakt dat veel schattingen van inspanningen en kosten ook de 
nodige onzekerheid bevatten. De kostenraming is daarom in een bandbreedte met drie ramingen 
weergegeven: Laag, Midden en Hoog. De lage raming bevat de ondergrens van in het onderzoek 
geïdentificeerde kostenramingen, de hoge raming de bovengrens en de midden raming is het 
gemiddelde van deze twee. Voor alle ramingen zijn zowel investeringskosten als jaarlijkse 
beheerkosten opgenomen. Deze zijn per raming naast elkaar zichtbaar gemaakt, voor het centrale 
en het decentrale scenario. 
 
In het centrale scenario is gekozen om voor de informatiegebieden (Annex I) middels de nationale 
webpagina’s, centraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening. 
Ook lokaal dienen webpagina’s en procedures in dit scenario te voldoen aan deze eisen, zoals met 
betrekking tot het opnemen van een Your Europe-logo, voorgeschreven labels (tags) en het 
integreren van tools (user statistics & feedback). De totaal geraamde investeringskosten bedragen 
voor het centrale scenario in de lage raming €124 miljoen met jaarlijks €25 miljoen voor beheer, in 
de midden raming €295 miljoen investeringen met jaarlijks €59 miljoen voor beheer en in de hoge 
raming €515 miljoen investeringen met jaarlijks €103 miljoen voor beheer. De kosten van de 
scenario’s lopen dus fors uiteen, vooral vanwege de nog zeer onzekere kosten voor het inrichten 
van procedures.  
 
In het decentrale scenario is ervoor gekozen om met name decentraal zorg te dragen voor het 
voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening. De investeringskosten variëren dan van €114 tot 
€499 miljoen. De jaarlijkse kosten bevinden zich binnen de bandbreedte van €23 tot €100 miljoen.  
 
De tabellen op de volgende pagina’s geven een gedetailleerd overzicht van de kostenramingen.  
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Samenvatting kosten 
Samenvattend ontstaat het volgende beeld: 
 

 
Een keuze voor het centrale scenario brengt circa €9,5 tot €16,4 miljoen additionele investeringen 
voor het inrichten van CMS-en en aanleveren van standaardteksten met zich mee. Tevens zijn er 
jaarlijks meerkosten, variërend van €1,9 tot 3,3 miljoen. Hier staat tegenover dat m.b.t. de 
informatiegebieden niet versnipperd wordt voldaan aan de SDG-verordening, waardoor kwaliteit en 
volwaardigheid eenvoudiger te garanderen en onderhouden zijn.  
 
In de volgende paragrafen is een nadere toelichting opgenomen op de gehanteerde volumes en 
individuele kostenposten. 
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Kosten voor één gemiddelde gemeente 
In volgende tabel is de kostenberekening voor één gemiddelde gemeente gepresenteerd. Voor een gemiddelde gemeente zijn de totale additionele investeringskosten geraamd op 
circa €300.000 in de lage raming tot circa €1.300.000 in de hoge raming. Veruit de omvangrijkste kostenpost betreft het inrichten van procedures, circa €140.000 in de lage raming 
tot €1.000.000 in de hoge raming. Daarna volgen het omschrijven van procedures en kosten voor interne coördinatie. Tevens zijn er additionele jaarlijkse kosten, variërend van totaal 
circa €60.000 in de lage raming tot ruim €250.000 in de hoge raming. De kostenverschillen tussen een centraal en decentraal scenario zijn voor een gemeente beperkt. 
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6.2 Nadere toelichting volumes en loonkosten 

Om de kosten te berekenen is uitgegaan van de volgende volumes voor organisaties, aantal 
organisaties zonder Engelstalige website, aantal informatiepagina’s en aantal procedures. 
 
Alle 355 gemeenten, 21 waterschappen en 12 provincies worden geraakt door de SDG-
verordening. Van de uitvoeringsorganisaties en overige partijen zijn door de Projectgroep 
Informeren 19 organisaties geïdentificeerd die worden geraakt door de verordening. Op basis van 
een steekproef is in dit onderzoek een inschatting gemaakt van het aandeel van deze organisaties 
dat nog niet over een Engelstalige website beschikt. Dit aandeel Engelstalige websites wordt 
uitsluitend gehanteerd voor de kostenberekening van het opstellen van een Engelstalige website. 
 
Tabel 2 Aantal organisaties en aandeel zonder Engelstalige website  

 Aantal Aandeel zonder 
Engelstalige website20 

Gemeenten 355 83% 

Waterschappen 21 71% 

Provincies 12 100% 

Uitvoeringsorganisaties 19 0% 

Totaal t.b.v. kostenberekening 463 320 (aantal) 

 
Op basis van de interviews en inzichten uit de Projectgroep Informeren is het aantal relevante 
informatiepagina’s en bijbehorende procedures geschat. Informatie en procedures kunnen op 
verschillen te vinden zijn, bijvoorbeeld gemeentelijke samenwerkingsverbanden en 
omgevingsdiensten. In de kostenberekening wordt veronderstelt dat per gemeente informatie- en 
procedure webpagina’s één keer worden geven. 
 
Tabel 3 Aantal relevante informatiepagina's  

 Laag Midden Hoog 

Gemeenten 70 85 100 

Waterschappen 10 15 20 

Provincies 100 125 150 

Uitvoeringsorganisaties 100 150 200 

Totaal t.b.v. 
kostenberekening 

280 375 470 

 
Tabel 4 Aantal relevante procedures  

 Laag Midden Hoog 

Gemeenten 70 85 100 

Waterschappen 10 15 20 

Provincies 100 125 150 

Uitvoeringsorganisaties 200 300 400 

Totaal t.b.v. 
kostenberekening 

380 525 670 

 
Voor totale loonkosten worden direct productieve uren gehanteerd, inclusief overhead en exclusief 
btw. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ‘Handleiding overheidstarieven 2020’. 
 

                                                           
20  Schatting op basis van steekproef 
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Tabel 5 Loonkosten 

Loonkosten Laag Midden Hoog 

Schaal 9/10 €64 per uur / €91.000 

per fte 

€66,50 per uur / €94.500 €69 per uur / €98.000 

Schaal 13/14 €95 per uur / €135.000 

per fte 

€99,50 per uur / 

€141.000 per fte 

€104 per uur / €147.000 

per fte 
Bron: Handleiding overheidstarieven 2020 

 
6.3 Nadere toelichting kostenposten 

Aanleveren Your Europe  
DPC en DOP hebben de kosten voor het aanleveren van relevante links naar informatie, 
procedures en diensten opgenomen in een integraal investeringsvoorstel voor de realisatie van de 
nationale webpagina’s. 
 
Tabel 6 Kosten aanleveren Your Europe 

Your Europe Laag Midden Hoog 

Aanleveren Zie inspanning 

‘nationale webpagina’s’ 

Zie inspanning 

‘nationale webpagina’s’ 

Zie inspanning 

‘nationale webpagina’s’ 

 
Nationale webpagina’s (generieke teksten opstellen, generieke teksten vertalen, publiceren, links 
ophalen SC (decentraal), standaardteksten en links ophalen SC++ (centraal), koppeling web-
hulpmiddelen EC (user statistics & feedback), coördinatie en promotie) 
In de kostenberekening opgenomen kosten betreffen de integrale investeringsvoorstellen van DPC 
en DOP voor Engelstalige centrale webpagina’s voor burgers en ondernemers, waarop informatie 
over en relevante links naar informatie, procedures en diensten worden gepubliceerd. 
 
De implementatie van de SDG-verordening is nog niet volwaardig uitgewerkt. Hiervoor wordt nog 
gewerkt aan diverse ‘Implementing acts’. Deze onzekerheid maakt dat schattingen van 
inspanningen en kosten ook de nodige onzekerheid bevatten. De investeringsvoorstellen van DPC 
en DOP zijn in de hoge raming daarom opgehoogd met een onzekerheidsopslag van 25%. 
 
Tabel 7 Kosten nationale webpagina's 

Nationale webpagina’s Laag Midden Hoog 

Burgers (DPC) € 1.050.000 € 1.181.000 € 1.313.000 

Ondernemers (DOP) € 828.000 € 932.000 € 1.035.000 
Bron: DPC en DOP 

 
Samenwerkende Catalogi 
De huidige SC is, mede naar aanleiding van de Dienstenwet, al gevuld met metadata ten behoeve 
van het ondernemersdeel. Dit blijkt echter nog niet volledig op orde en daarnaast zal het ook gevuld 
moeten worden met metadata ten behoeve van het burgerdeel. Een (Centrale) inspanning is nodig 
om er zorg voor te dragen dat alle decentrale overheden correct en volledig hun metadata 
aanleveren. Deze inspanning is opgenomen in de investeringsvoorstellen van DOP en DPC.  
 
In het centraal scenario wordt SC de metadata uitgebreid met standaardteksten, SC++. Logius 
heeft de kosten voor de ontwikkeling hiervan in een eerste raming ingeschat. De inspanning is 
gericht op het bepalen van standaarden, aanpassen van documentatie, validatie, monitoringtool, 
zoekdienst, servicedesk en aansluitondersteuning en ketentesten uitvoeren. 
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De implementatie van de SDG-verordening is nog niet volwaardig uitgewerkt. Hiervoor wordt nog 
gewerkt aan diverse ‘Implementing acts’. Deze onzekerheid maakt dat schattingen van 
inspanningen en kosten ook de nodige onzekerheid bevatten. De raming van Logius is in de hoge 
raming daarom opgehoogd met een onzekerheidsopslag van 25%. 
 
Tabel 8 Kosten samenwerkende catalogi 

 Laag Midden Hoog 

SC Zie inspanning 

‘nationale webpagina’s’ 

Zie inspanning 

‘nationale webpagina’s’ 

Zie inspanning 

‘nationale webpagina’s’ 

SC++ € 350.000 € 394.000 € 438.000 
Bron: Logius 

 
Bronnen 
Check kwaliteitscriteria en kleine aanpassingen 
De inspanning om de gehele website te controleren en kleine aanpassingen door te voeren wordt 
op basis van inschattingen uit de interviews geraamd op 50 tot 100 uur per organisatie, uitgevoerd 
door een werknemer met functieschaal 9 tot 10. 
 
Tabel 9 Kosten check kwaliteitscriteria en kleine aanpassingen 

 Laag Midden Hoog 

Check kwaliteitscriteria 

en kleine aanpassingen 

463 organisaties,  

50 uur per organisatie,  

€64 per uur 

Totaal €1.482.000 

463 organisaties,  

75 uur per organisatie,  

€66,50 per uur 

Totaal €2.309.000 

463 organisaties,  

100 uur per organisatie,  

€69 per uur 

Totaal €3.195.000 

 
Engelstalige website opstellen 
Uitgangspunt is sober en doelmatig. Het ontbreken van een Engelstalige navigatiestructuur is 
mogelijk, maar voor de meeste organisaties niet wenselijk. Op basis van inschattingen uit de 
interviews zijn de inspanningen en kosten geraamd.  
 
Een sobere variant is naar verwachting mogelijk binnen €16.000. Een doelmatige Engelstalige 
website vraagt echter een uitgebreidere investering. 
 
De inspanning om een Engelstalige navigatiestructuur (dus niet de individuele informatiepagina’s) 
redactioneel te vullen wordt geraamd op 20 tot 40 uur per organisatie, uitgevoerd door een 
werknemer met functieschaal 9 tot 10. 
 
De kosten voor het inrichten van de Engelstalige webpagina wordt geraamd op €16.000 voor een 
zeer minimaal ingericht CMS met tweetaligheid tot €50.000 voor een volwaardig, maar sober en 
doelmatige inrichting. 
 
Tabel 10 Kosten inrichten Engelstalige webpagina 

 Laag Midden Hoog 

Redactie 320 organisaties,  

20 uur per organisatie,  

€64 per uur 

Totaal €409.000 

320 organisaties,  

30 uur per organisatie,  

€66,50 per uur 

Totaal €638.000 

320 organisaties,  

40 uur per organisatie,  

€69 per uur 

Totaal €883.000 

Inrichting CMS 320 organisaties,  

€16.000 per organisatie 

Totaal €5.118.000 

320 organisaties,  

€33.000 per organisatie 

€10.556.000 

320 organisaties,  

€50.000 per organisatie 

€13.082.000 
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Productinformatie opstellen 
De inspanning om een informatiepagina redactioneel op te stellen wordt op basis van inschattingen 
uit de interviews geraamd op 5 uur per informatiepagina, inclusief eventuele controle, uitgevoerd 
door een werknemer met functieschaal 9 tot 10. 
 
Deze activiteit is (deels) onderdeel van het nulalternatief. Ook zonder de SDG-verordening zullen 
organisaties beschikken over relevante (Nederlandstalige) teksten voor de informatiegebieden. 
 
Tabel 11 Kosten productinformatie opstellen 

   Laag Midden Hoog 

Productinformatie 
opstellen 

  26.000 

informatiepagina’s,  

5 uur per pagina,  

€64 per uur 

Totaal €8.435.000 

32.000 

informatiepagina’s,  

5 uur per pagina  

€66,50 per uur 

Totaal €10.687.000 

38.000 

informatiepagina’s,  

5 uur per pagina,  

€69 per uur 

Totaal €13.082 

 
Procedures omschrijven 

De inspanning om een procedurepagina redactioneel op te stellen wordt op basis van inschattingen 
uit de interviews geraamd op 9 uur per procedurepagina, inclusief eventuele controle, uitgevoerd 
door een werknemer met functieschaal 9 tot 10. Dit is inclusief de procedureomschrijving die de 
SDG-verordening voorafgaand aan eventuele inlog vereist en eventueel afwijkende procedures 
voor niet-Nederlanders. 
 
Tabel 12 Kosten procedures omschrijven 

 Laag Midden Hoog 

Procedures 
omschrijven 

26.000 

procedurepagina’s,  

9 uur per pagina,  

€64 per uur 

Totaal €15.241.000 

32.000 

procedurepagina’s,  

9 uur per pagina 

 €66,50 per uur 

Totaal €19.326.000 

38.000 

procedurepagina’s,  

9 uur per pagina,  

€69 per uur 

Totaal €23.673.000 

 
Teksten vertalen 
De kosten voor vertaling worden ingeschat op €0,19 per woord. Voor informatiepagina’s hanteren 
we gemiddeld circa 500 te vertalen woorden en voor procedures circa 1.000 te vertalen woorden. 
 
De algemene begroting van de Europese Unie dekt de kosten van de vertaling van informatie, 
uitleg en instructies21, in deze kostenberekening zijn echter alle relevante kosten zo goed mogelijk 
in kaart gebracht. Daarbij is geen onderscheid gemaakt in welke partij deze kosten draagt 
(financiering).22 
 
Tabel 13 Kosten teksten vertalen 

 Laag Midden Hoog 

Teksten vertalen 
informatiepagina’s 

26.000 

informatiepagina’s,  

500 woorden per 

pagina,  

€0,19 per woord 

32.000 

informatiepagina’s,  

500 woorden per 

pagina,  

€0,19 per woord 

38.000 

informatiepagina’s,  

500 woorden per 

pagina,  

€0,19 per woord 

                                                           
21  Artikel 32 (1c.) van de SDG-verordening 
22  Dit geldt voor alle in dit onderzoek gepresenteerde kosten  
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 Laag Midden Hoog 

Teksten vertalen 
procedures 

26.000 

informatiepagina’s,  

1.000 woorden per 

pagina,  

€0,19 per woord 

32.000 

informatiepagina’s,  

1.000 woorden per 

pagina,  

€0,19 per woord 

38.000 

informatiepagina’s,  

1.000 woorden per 

pagina,  

€0,19 per woord 

 Totaal €7.527.000 Totaal €9.181.000 Totaal €10.836.000 

 
Publiceren 
De inspanning voor het publiceren van informatiepagina’s wordt geraamd op 1 uur per 
informatiepagina, uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 9 tot 10. 
 
Tabel 14 Kosten publiceren informatiepagina's 

 Laag Midden Hoog 

Publiceren 26.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina,  

€64 per uur 

Totaal €1.687.000 

32.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina  

€66,50 per uur 

Totaal €2.137.000 

38.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina,  

€69 per uur 

Totaal €2.616.000 

 
Procedures inrichten 
De inspanning voor het inrichten van procedures is nog niet volledig door partijen in kaart gebracht, 
de kosten hiervan zijn dan ook zeer onzeker. Eerste inzichten worden momenteel opgebouwd door 
bijvoorbeeld de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam waar de realisatie van één 
procedure wordt vormgegeven. 
 
De kosten worden voorlopig geraamd op €2.000 tot €10.000 per procedure. 
 
Tabel 15 Kosten procedures inrichten 

 Laag Midden Hoog 

Procedures inrichten 26.000 procedures, 

€2.000  

Totaal €52.920.000 

32.000 procedures,  

€6.000 per procedure 

Totaal €193.740.000 

38.000 procedures,  

€10.000 per procedure 

Totaal €381.200.000 

 
Links aanleveren SC 

De inspanning voor het aanleveren van links aan SC wordt op basis van de interviews geraamd op 
1 uur per informatiepagina en procedure, uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 9 tot 
10. 
 
Tabel 16 Kosten links aanleveren SC 

 Laag Midden Hoog 

Links 
informatiepagina’s 
aanleveren 

26.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina,  

€64 per uur 

32.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina  

€66,50 per uur 

38.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina,  

€69 per uur 

Links procedures 
aanleveren 

26.000 procedures,  

1 uur per pagina,  

€64 per uur 

32.000 procedures,  

1 uur per pagina  

€66,50 per uur 

38.000 procedures,  

1 uur per pagina,  

€69 per uur 

 Totaal €3.380.000 Totaal €4.285.000 Totaal €5.247.000 
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Standaardteksten aanleveren SC++ (centraal) 
In het centraal scenario dient het CMS van organisaties ten behoeve van het aanleveren van 
standaardteksten en aansluiten op SC++. te worden aangepast. De kosten hiervoor worden 
geraamd op €6.000 tot €14.000 per organisatie. 
 
De inspanning voor het aanleveren van standaardteksten aan SC++ wordt op basis van de 
interviews geraamd op 1 uur per informatiepagina en procedure, uitgevoerd door een werknemer 
met functieschaal 9 tot 10. 
 
Tabel 17 Kosten standaardteksten aanleveren SC++ 

 Laag Midden Hoog 

CMS aanpassen en 
aansluiten op SC++ 

388 organisaties,  

€6.000 per organisatie 

388 organisaties, 

€10.000 per organisatie 

388 organisaties, 

€14.000 per organisatie 

Links 
informatiepagina’s 
aanleveren 

26.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina,  

€64 per uur 

32.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina 

 €66,50 per uur 

38.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina,  

€69 per uur 

Links procedures 
aanleveren 

26.000 procedures,  

1 uur per pagina,  

€64 per uur 

32.000 procedures,  

1 uur per pagina  

€66,50 per uur 

38.000 procedures,  

1 uur per pagina,  

€69 per uur 

 Totaal €9.089.000 Totaal €12.449.000 Totaal €15.926.000 

 
Koppeling webhulpmiddelen EC (user statistics & feedback) 
De inspanning voor het koppelen van de informatie- en procedurepagina’s met de web-
hulpmiddelen van de Europese Commissie wordt geraamd op 1 uur per pagina, uitgevoerd door 
een werknemer met functieschaal 9 tot 10. De specificaties van deze web-hulpmiddelen zijn 
bepalend voor de benodigde inspanning, echter momenteel is hier nog weinig over bekend. 
 
Tabel 18 Kosten koppeling webhulpmiddelen EC 

 Laag Midden Hoog 

Koppeling 
informatiepagina’s met 
web-hulpmiddelen 

26.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina,  

€64 per uur 

32.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina,  

€66.50 per uur 

38.000 

informatiepagina’s,  

1 uur per pagina, 

 €69 per uur 

Koppeling 
procedurepagina’s met 
web-hulpmiddelen 

26.000 procedures,  

1 uur per procedure,  

€64 per uur 

32.000 procedures,  

1 uur per procedure,  

€66.50 per uur 

38.000 procedures,  

1 uur per procedure,  

€69 per uur 

 Totaal €3.380.000 Totaal €4.285.000 Totaal €5.247.000 

 
Coördinatie en promotie 
De inspanning voor coördinatie wordt geraamd op 0,2 tot 0,5 fte per organisatie, uitgevoerd door 
een werknemer met functieschaal 13 tot 14. Hier bovenop wordt nog rekening gehouden met 0,5 
fte aan implementatieondersteuning per koepelorganisatie (IPO, VNG en UvW), uitgevoerd door 
een werknemer met functieschaal 13 tot 14.  
 
Tabel 19 Kosten coördinatie en promotie 

 Laag Midden Hoog 

Coördinatie 463 organisaties, 0,2 fte 

per organisatie, 

€135.000 per fte 

463 organisaties, 0,35 

fte per organisatie, 

€141.000 per fte 

463 organisaties, 0,5 fte 

per organisatie, 

€147.000 per fte 
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 Laag Midden Hoog 

Promotie 3 koepelorganisaties, 

0,5 fte per organisatie, 

€135.000 per fte 

3 koepelorganisaties, 

0,5 fte per organisatie, 

€141.000 per fte 

3 koepelorganisaties, 

0,5 fte per organisatie, 

€147.000 per fte 

 Totaal €12.704.000 Totaal €23.061.000 Totaal €34.251.000 

 
Jaarlijks doorontwikkeling en beheer 
In deze fase van projectvoorbereiding is een gedetailleerde raming en onderbouwing van 
inspanningen voor doorontwikkeling en beheer nog niet mogelijk. Om toch een inschatting te geven 
is in overleg met geïnterviewde partijen. en op basis van expertoordeel van de onderzoekers een 
grove en algemene inschatting gemaakt. In de kostenberekening worden de jaarlijkse kosten voor 
doorontwikkeling en beheer daarom geraamd op 20% van de investeringskosten. Ook de 
redactionele werkzaamheden worden in de kostenberekening eens in de vijf jaar verondersteld 
terug te komen. Ook dat leidt tot een jaarlijkse kostenpost van 20% van de investeringskosten. 
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7 Beschouwing  

Scherper beeld 
Ten opzichte van eerdere analyses van ICTU en VNG zijn de investeringen en beheerkosten in 
deze kostenberekening nader uitgewerkt. Dat heeft niet tot volledig nieuwe inzichten geleid, maar 
tot een vollediger en scherper inzicht in activiteiten en kostenposten en hun onderbouwing. De 
diverse organisaties die worden geraakt door de SDG-verordening zijn nog in verschillende mate 
aangehaakt op de nationale coördinatie van de implementatie. Hierdoor verschilt ook de aanwezige 
kennis. Door hier de komende periode meer aandacht aan te besteden kunnen inzichten steeds 
beter worden.  
 
Inzicht in relevante informatiegebieden en procedures 
Zo is de inspanning voor het inrichten van procedures nog niet volledig door partijen in kaart 
gebracht, de kosten hiervan zijn daarmee zeer onzeker. Eerste inzichten worden momenteel 
opgebouwd door bijvoorbeeld de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam waar de 
realisatie van één procedure wordt vormgegeven. Op basis van dergelijke praktijkervaringen die de 
komende periode worden opgedaan binnen diverse partijen kan deze kostenberekening verder 
worden aangescherpt. 
 
Momenteel is ook het inzicht in concrete relevante informatiepagina’s en procedures nog 
onvolledig. Dit wordt de komende tijd met het uitwerken vanuit de diverse projectgroepen steeds 
concreter. Met een volwaardig overzicht wordt het mogelijk om de omvang van de activiteiten 
verder aan te scherpen. 
 
Implementing acts Europese Commissie 
De implementatie van de SDG-verordening is met betrekking tot diverse activiteiten ook nog niet 
volwaardig uitgewerkt. Hiervoor wordt door de Europese Commissie nog gewerkt aan diverse 
‘Implementing acts’. (IA’s)’. Deze IA’s gaan de SDG-verordening op verschillende punten nader 
concretiseren hetgeen impact kan hebben op de kosten. Deze onduidelijkheid maakt dat veel 
schattingen van inspanningen en kosten ook de nodige onzekerheid bevatten.  
 
Modelmatige benadering kostenberekening 
Vanwege de onzekerheden is de kostenberekening gebaseerd op een modelmatige benadering 
met bandbreedtes. Dit is een geschikte methode voor een bruikbare kostenraming in deze fase. 
Naarmate inzicht toeneemt kan het model verder worden aangescherpt en zullen bandbreedtes 
afnemen. 
 
Gemeenschappelijke kansen 
Gedeelde inspanningen zoals een gemeenschappelijk CMS bieden een kans om uiteindelijke 
kosten te beperken. Dit vraagt echter nog veel inspanning en consensus van de betrokken 
overheidsorganisaties over zowel werking als deelname. Gedeelde inspanningen zijn mogelijk 
binnen bestuurslagen (zoals lokale overheden) maar ook interbestuurlijk of tussen mogelijk 
uitvoerders. Ten behoeve van deze kostenberekening is hier nog onvoldoende zicht op en ligt het 
nog niet voor de hand om hiermee te rekenen. 
 
Centraal en decentraal scenario 
In het centrale scenario is gekozen om voor de informatiegebieden (Annex I) middels de nationale 
webpagina’s, centraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening. 
Ook decentraal dienen webpagina’s en procedures in dit scenario te voldoen aan diverse eisen, 
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zoals met betrekking tot het opnemen van een Your Europe-logo, voorgeschreven labels (tags) en 
het integreren van tools (user statistics & feedback). In het decentrale scenario is ervoor gekozen 
om met name decentraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-
verordening. 
 
Maatschappelijke baten 
Tot slot is het van belang om te benadrukken dat dit een kostenberekening is. Zoals in de inleiding 
opgenomen dient de SDG-verordening een maatschappelijk doel. Dat betekent dat er tegenover de 
kosten ook baten voor de maatschappij staan. Deze maatschappelijke baten zijn echter buiten de 
scope van dit onderzoek gebleven. 
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Bijlage 1: Wijzigingen t.o.v. tussenrapportage 

Sinds de tussenrapportage zijn enkele uitgangspunten voor de afbakening gewijzigd.  
• Inmiddels is (in het decentrale scenario) geen sprake meer van door decentrale overheden 

middels een REST API ophalen en tonen van generieke teksten. Eventuele ontwikkel- en 
beheerkosten hiervoor komen in deze rapportage daarom niet meer terug.  

• De geïdentificeerde kostenpost promotie is uitgebreid met kosten voor coördinatie van SDG-
gerelateerde activiteiten binnen organisaties.  

• Naast investeringen wordt ook rekening gehouden met jaarlijkse kosten voor doorontwikkeling 
en beheer. 
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Bijlage 2: Vergelijking op hoofdlijnen van de 
Dienstenwet met de SDG-verordening 

Tabel 20 Vergelijking op hoofdlijnen van de Dienstenwet met de SDG-verordening 

Vergelijking  Dienstenwet  SDG 
   

 Reikwijdte   Het digitaal ontsluiten van eisen en 

vergunningstelsels tbv vrijheid van vestiging en 

vrij verkeer van diensten cf richtlijn. 

 

NB: deze tabelgaat over de verplichtingen uit 

de DW op het gebied van 

informatievoorziening; de DW gaat verder dan 

dat alleen. 

Het wegnemen van ‘discriminatie’ en hierdoor 

vloeiend laten functioneren van de interne markt: 

vrij verkeer van personen, goederen, diensten en 

kapitaal binnen de EU (ook in digitale zin). 

 

 

 Wie  Dienstverleners/dienstverrichters en afnemers 

zowel zakelijk als particulier. 

Inwoners en ondernemers uit andere EU-landen 

die gebruik willen maken van informatie en 

procedures die relevant zijn voor het functioneren 

binnen de Europese ‘interne markt’ in alle facetten; 

dat wil zeggen: die relevant zijn als een inwoner of 

ondernemer zich beweegt in het vrije verkeer van 

personen, goederen, diensten of kapitaal binnen 

de Unie.   

 

NB: De in bijlage 1 benoemde diensten voor de 

SDG zijn grotendeels hetzelfde als in de DW, met 

de SDG komen er vooral voor het burgerdomein 

meer verplichtingen bij.  

 Taal De informatie en (informatie over) procedures 

aanbieden in het Engels is geen harde 

verplichting, slechts een 

‘inspanningsverplichting’ voor de lidstaat. 

Lagere overheden hebben geen taalplicht. 

Het aanbieden van informatie en (informatie over) 

procedures in een veelgebruikte Europese taal (in 

NL is primair gekozen voor het Engels) is een 

harde verplichting. 

  

 Informatie Informatie voor dienstverrichters deels bij het 

centraal loket, deels bij bevoegde instantie.  

Via ‘centrale toegangspoort’ (gateway) 

rechtstreeks naar de juiste informatiebron. 

 

NB: in de SDG-verordening worden meer eisen 

gesteld aan de (kwaliteit van de) informatie (zie 

hieronder). 

 Kwaliteitscriteria 
van te verstrekken 
informatie  

De informatie is (artikelen 9 en 20 DW): 

• actueel,  

• duidelijk en  

• ondubbelzinnig  

De informatie over rechten, verplichtingen en 

regels (artikel 9 SDG Verordening): 

• is gebruiksvriendelijk,  

• is accuraat en volledig zodat hun gebruikers 

rechten kunnen uitoefenen,  

• omvat verwijzingen en links naar 

rechtshandelingen, technische specificaties en 

richtsnoeren 

• omvat de naam van de verantwoordelijke voor 

de informatie 
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Vergelijking  Dienstenwet  SDG 
   

• omvat contactgegevens van relevante 

diensten voor ondersteuning 

• vermeldt de datum van de laatste actualisatie 

• heeft duidelijke structuur en presentatie zodat 

gebruikers snel de benodigde informatie 

vinden 

• is voortdurend actueel 

• is geschreven in duidelijke en begrijpelijke taal 

afgestemd op de behoefte van de gebruiker 

• is toegankelijk in een officiële taal van de Unie 

met groot bereik (Engels) 

 

De informatie over procedures (artikel 10 SDG 

Verordening): 

• is voldoende volledig, duidelijk en 

gebruikersvriendelijk en bevat de volgende 

elementen: 

• de relevante stappen van de procedure, met 

inbegrip van eventuele uitzonderingen 

• de naam en contactgegevens van de 

bevoegde instantie die verantwoordelijk is voor 

de procedure 

• de voor de procedure geaccepteerde wijzen 

van authenticatie, identificatie en 

ondertekening 

• de aard en vorm van te verstrekken bewijzen 

• de rechtsmiddelen en beroepsmogelijkheden  

• de verschuldigde vergoedingen en 

onlinebetaalmethode 

• termijnen en benodigde tijd voor afronding 

• rechtsgevolgen van uitblijven van antwoord 

• eventuele aanvullende talen waarin de 

procedure kan worden uitgevoerd 

 

De informatie over diensten voor ondersteuning en 

probleemoplossing (artikel 11 SDG Verordening) is 

een duidelijke en gebruikersvriendelijke uitleg van:  

• aard, doel en verachte resultaten van de 

geboden dienst 

• contactgegevens van de entiteiten die 

verantwoordelijk zijn voor de dienst 

• verschuldigde vergoedingen en 

onlinebetaalmethode 

• termijnen en benodigde tijd 

• eventuele aanvullende talen waarin het 

verzoek kan worden ingediend en die in latere 

contacten kunnen worden gebruikt 
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Vergelijking  Dienstenwet  SDG 
   

Informatie over onlineprocedures (artikel 13, 

tweede lid onder a SDG Verordening) bevat: 

• instructies voor de afhandeling van de 

procedure in een officiële taal van de Unie 

(Engels) 

 

 Procedures Dienstverrichters moeten via het centraal loket 

stukken kunnen verzenden, en/of inlichtingen 

kunnen ontvangen van de bevoegde instantie. 

Procedures moeten volledig elektronisch en op 

afstand kunnen worden doorlopen. 

Alle procedures uit bijlage II moeten volledig online 

kunnen worden doorlopen door Europese 

ondernemers en burgers. Daarnaast moeten alle 

online-procedures die van belang zijn voor de 

interne markt (maar die niet in bijlage II staan), niet 

alleen voor de eigen inwoners maar ook voor 

andere EU-ingezetenen (non-discriminatoir) 

toegankelijk worden gemaakt.  

 

NB: in de SDG-verordening worden eisen gesteld 

aan de kwaliteit van de procedures (zie hieronder). 

Kwaliteitscriteria 
van de procedures 

 Annex II – procedure is volledig online wanneer 

(artikel 6, tweede lid SDG Verordening): 

• identificatie van gebruikers, verstrekking van 

informatie en bewijs, ondertekening en 

definitieve indiening elektronisch op afstand 

kunnen worden verricht, via een 

dienstverleningskanaal dat gebruiker op 

gebruiksvriendelijke en gestructureerde wijze 

in staat stelt de procedurele vereisten na te 

leven 

• gebruikers een automatische 

ontvangstbevestiging krijgen, tenzij.. 

• het resultaat elektronisch wordt geleverd of – 

indien nodig – fysiek wordt geleverd 

• de gebruikers een elektronische kennisgeving 

van de afronding van de procedure ontvangen 

 

Annex I – procedures (online toegankelijke en af te 

handelen procedures voor niet-

grensoverschrijdende gebruikers moeten non-

discriminatoir worden aangeboden - artikel 13 

SDG Verordening): 

• toegang tot instructies voor de afhandeling in 

het Engels 

• mogelijkheid om vereiste informatie te 

verstrekken, ook als de structuur van deze 

informatie afwijkt van gebruikelijk in de lidstaat 

• elektronisch identificeren en authentiseren en 

documenten elektronisch 

ondertekenen/verzegelen 

• bewijzen verstrekken en resultaat van de 

procedure ontvangen in elektronische vorm 
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Vergelijking  Dienstenwet  SDG 
   

• online betalen van de verschuldigde 

vergoeding, non-discriminatoir 

• accepteren van gedigitaliseerde kopieën van 

ID-bewijzen wanneer dat in de lidstaat ook 

wordt geaccepteerd 

•  

Annex III – procedures (artikel 16 SDG 

Verordening): 

• diensten worden binnen een redelijke termijn 

uitgevoerd (complexiteit afhankelijk) 

• gebruikers worden vooraf geïnformeerd over 

de verlenging van een termijn (redenen en 

nieuwe termijn) 

• online betalen van verschuldigde vergoeding, 

non-discriminatoir 

 Wederzijdse 
erkenning/ 
Uitwisseling van 
bewijs (OOP) 

Voor een beperkt aantal diensten cf. richtlijn 

geldt de verplichting tot wederzijdse erkenning 

van bewijsstukken ten behoeve van 

ondernemers. Daarvoor is het Interne Markt 

Informatiesysteem (IMI) beschikbaar. 

Voor de procedures uit bijlage II én de diensten die 

al onder de Dienstenwet vielen geldt onder de 

SDG dat de digitale uitwisseling van bewijsstukken 

op verzoek van de burger en ondernemer 

gefaciliteerd moet gaan worden.  

 Hulpdiensten en 
assistentie 

‘Eén-loket’ waarin procedures en formaliteiten 

kunnen worden afgewikkeld door 

dienstverrichters cf art. 6 DRL, in de DW 

geïmplementeerd als centraal loket. Hierin is 

informatie toegankelijk voor dienstverrichters en 

zakelijke afnemers.  

 

NB: Daarnaast geïmplementeerd als 

ConsuWijzer tbv informatie voor de consument. 

Bijlage III bevat de diensten die aangeboden 

moeten worden. Daaronder de ‘Eén-loketten’ die 

volgen uit de Dienstenrichtlijn. De andere diensten 

volgen uit andere Richtlijnen of Verordeningen en 

zien onder meer op de bouwsector, de erkenning 

van beroepskwalificaties en de rechten van 

patiënten bij grensoverschrijdende 

gezondheidszorg.  

 Fysieke 
verplaatsingseisen  

Onder de Dienstenrichtlijn zijn fysieke 

verplaatsingseisen slechts toegestaan (conform 

artikel 8 lid 2) wanneer nodig ter controle van: 

locatie; uitrusting; persoonlijke integriteit; 

personeelsleden. 

Onder de SDG zijn fysieke verplaatsingseisen 

slechts toegestaan (conform artikel 6 lid 3) 

wanneer noodzakelijk en objectief gerechtvaardigd 

door dwingende redenen van algemeen belang 

(openbare veiligheid, volksgezondheid of 

fraudebestrijding) en wanneer dit doel niet volledig 

online bereikt kan worden. Dit mag niet tot 

discriminatie van grensoverschrijdende gebruikers 

leiden. Eventuele fysieke verplaatsingseisen 

moeten door Lidstaten gemeld en verantwoord 

worden (artikel 6 lid 4). 
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Bijlage 3: Gesprekpartners 

Tabel 21 Gesprekspartners 

Naam Vertegenwoordigende instantie 

IPO-overleg IPO 

Rudolf Roeleven 

VNG Maurice van Erven 

Aisia Okma 

Nicole de Keijzer Unie van Waterschappen 

Michiel van Waning DUO 

Fransje Verheij 
Sociale Verzekeringsbank 

Kempe Kruisbrink 

Laurens den Ouden 

KvK Pieter Kalkdijk 

Froukje Swinkels 

Henk Hemstra RDW 

Niels Groenhart ICTU 

Menno Gmelig Meijling ICTU 

Marjolein Timmer 
DPC 

Ronald van Oosterom 

Martijn Hartog 
Belastingdienst 

Arije van Schaik-Colijn 
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	Managementsamenvatting
	Achtergrond en onderzoeksvraag
	De interne markt is een van de pijlers van de Europese Unie. De hoekstenen van deze interne markt zijn het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Met de Verordening (EU) 2018/1724 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing, (ofwel Single Digital Gateway, kort: SDG-verordening) wil de EU die interne markt verder verwezenlijken. De verordening is gericht op het verlichten van administratieve lasten, tegengaat van discriminatie en verzekeren van de werking van de interne markt. 
	In 2018 en 2019 heeft ICTU, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met verschillende organisaties, de verwachtingen van de impact van de implementatie van de SDG-verordening in kaart gebracht. Parallel aan het onderzoek hebben vrijwel alle betrokken organisaties aanvullende (impact)analyses uit gevoerd voor hun eigen domein/organisatie. De Belastingdienst werkt momenteel nog een uitvoeringstoets van de SDG-verordening uit. Vanwege de verschillen in aanpak van de (impact)analyses per organisatie en het feit dat de SDG-verordening nog niet is uitgekristalliseerd heeft ertoe geleid dat financiële inschattingen uiteenlopen. Hierdoor is vanuit het OBDO de behoefte ontstaan om de meerkosten die de SDG-verordening met zich meebrengt op een vaste gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen, zodat een vergelijkbaar inzicht ontstaat. 
	In deze rapportage is antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag:
	 Wat zijn de additionele kosten van de SDG-verordening in Nederland voor de betreffende organisaties?
	Aanpak en doel
	In dit onderzoek is een schatting gemaakt van de kosten die de implementatie van de SDG-verordening met zich meebrengt voor de diverse organisaties in Nederland. Voor de raming van de kosten is aangesloten bij hetgeen daarover is opgenomen in de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse en de Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyse van de digitale overheid. De voorliggende studie is weliswaar geen maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), maar aangezien hier ook een vergelijking wordt gemaakt tussen het nulalternatief en het projectalternatief is aangesloten bij deze uitgangspunten. Het onderzoek focust op de verwachte additionele kosten als gevolg van de SDG-verordening.  Eventuele verwachte (maatschappelijke) baten worden buiten beschouwing gelaten. De werkwijzer wordt dus gevolgd in zoverre het een kostenberekening betreft. 
	De opdracht heeft tot doel:
	 Het in kaart brengen van een complete inschatting van de kosten van de implementatie van de SDG-verordening in Nederland voor de diverse organisaties. 
	 De gevraagde uitkomsten zijn de kosten van een zogenoemde basisimplementatie die binnen Nederland uitgevoerd moet worden. Deze kostenberekening moet worden afgezet tegen een nulalternatief. Uitgaande van dit nulalternatief wordt in beeld gebracht wat de noodzakelijke meerkosten zijn om te kunnen voldoen aan SDG-verordening.
	 Mocht blijken dat voor de implementatie verschillende invoeringsscenario’s blijken te bestaan, die realistisch en verschillend qua inschatting van kosten zijn, wordt gevraagd deze verschillende scenario’s in te schatten.
	De kostenberekening neemt zowel de investeringskosten, als gevolg van de implementatie van de SDG-verordening, als de beheerkosten die daaruit volgen mee. De implementatie van de SDG-verordening zal een investering vergen, bijvoorbeeld voor het vertalen van websites. Daarnaast volgen hier ook beheerkosten uit, bijvoorbeeld voor het beheren van websites en links.
	Beschouwing 
	Scherper beeld
	Ten opzichte van eerdere analyses van ICTU en VNG zijn de investeringen en beheerkosten in deze kostenberekening nader uitgewerkt. Dat heeft niet tot volledig nieuwe inzichten geleid, maar tot een vollediger en scherper inzicht in activiteiten en kostenposten en hun onderbouwing. De diverse organisaties die worden geraakt door de SDG-verordening zijn nog in verschillende mate aangehaakt op de nationale coördinatie van de implementatie. Hierdoor verschilt ook de aanwezige kennis. Door hier de komende periode meer aandacht aan te besteden kunnen inzichten steeds beter worden. 
	Inzicht in relevante informatiegebieden en procedures
	Zo is de inspanning voor het inrichten van procedures nog niet volledig door partijen in kaart gebracht, de kosten hiervan zijn daarmee zeer onzeker. Eerste inzichten worden momenteel opgebouwd door bijvoorbeeld de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam waar de realisatie van één procedure wordt vormgegeven. Op basis van dergelijke praktijkervaringen die de komende periode worden opgedaan binnen diverse partijen kan deze kostenberekening verder worden aangescherpt. Momenteel is ook het inzicht in concrete relevante informatiepagina’s en procedures nog onvolledig. Dit wordt de komende tijd met het uitwerken vanuit de diverse projectgroepen steeds concreter. Met een volwaardig overzicht wordt het mogelijk om de omvang van de activiteiten verder aan te scherpen.
	Implementing acts Europese Commissie
	De implementatie van de SDG-verordening is met betrekking tot diverse activiteiten ook nog niet volwaardig uitgewerkt. Hiervoor wordt door de Europese Commissie nog gewerkt aan diverse ‘Implementing acts’. (IA’s)’. Deze IA’s gaan de SDG-verordening op verschillende punten nader concretiseren hetgeen impact kan hebben op de kosten. Deze onduidelijkheid maakt dat veel schattingen van inspanningen en kosten ook de nodige onzekerheid bevatten. 
	Modelmatige benadering kostenberekening
	Vanwege de onzekerheden is de kostenberekening gebaseerd op een modelmatige benadering met bandbreedtes. Dit is een geschikte methode voor een bruikbare kostenraming in deze fase. Naarmate inzicht toeneemt kan het model verder worden aangescherpt en zullen bandbreedtes afnemen.
	Gemeenschappelijke kansen
	Gedeelde inspanningen zoals een gemeenschappelijk CMS bieden een kans om uiteindelijke kosten te beperken. Dit vraagt echter nog veel inspanning en consensus van de betrokken overheidsorganisaties over zowel werking als deelname. Gedeelde inspanningen zijn mogelijk binnen bestuurslagen (zoals lokale overheden) maar ook interbestuurlijk of tussen mogelijk uitvoerders. Ten behoeve van deze kostenberekening is hier nog onvoldoende zicht op en ligt het nog niet voor de hand om hiermee te rekenen.
	Centraal en decentraal scenario
	In het centrale scenario is gekozen om voor de informatiegebieden (Annex I) middels de nationale webpagina’s, centraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening. Ook decentraal dienen webpagina’s en procedures in dit scenario te voldoen aan diverse eisen, zoals met betrekking tot het opnemen van een Your Europe-logo, voorgeschreven labels (tags) en het integreren van tools (user statistics & feedback). In het decentrale scenario is ervoor gekozen om met name decentraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening.
	Maatschappelijke baten
	Tot slot is het van belang om te benadrukken dat dit een kostenberekening is. Zoals in de inleiding opgenomen dient de SDG-verordening een maatschappelijk doel. Dat betekent dat er tegenover de kosten ook baten voor de maatschappij staan. Deze maatschappelijke baten zijn echter buiten de scope van dit onderzoek gebleven.
	Resultaten
	De concrete vereisten bij de implementatie van de SDG-verordening zijn nog niet (volledig) uitgewerkt. Deze onduidelijkheid maakt dat veel schattingen van inspanningen en kosten ook de nodige onzekerheid bevatten. De kostenraming is daarom in een bandbreedte met drie ramingen weergegeven: Laag, Midden en Hoog. De lage raming bevat de ondergrens van in het onderzoek geïdentificeerde kostenramingen, de hoge raming de bovengrens en de midden raming is het gemiddelde van deze twee. Voor alle ramingen zijn zowel investeringskosten als jaarlijkse beheerkosten opgenomen. 
	De kosten zijn per raming naast elkaar zichtbaar gemaakt, zowel voor een centraal scenario als een decentraal scenario. In het centrale scenario is gekozen om voor de informatiegebieden (Annex I) middels de nationale webpagina’s, centraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening. In het decentrale scenario is ervoor gekozen om met name decentraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening. Onderstaande tabel geeft de resultaten van de kostenschattingen samenvattend weer:
	De totaal geraamde investeringskosten bedragen voor het centrale scenario in de lage raming €124 miljoen met jaarlijks €25 miljoen voor beheer, in de midden raming €295 miljoen investeringen met jaarlijks €59 miljoen voor beheer, en in de hoge raming €515 miljoen investeringen met jaarlijks €103 miljoen voor beheer. De investeringskosten variëren voor het decentrale scenario van €114 tot €499 miljoen. De jaarlijkse kosten bevinden zich binnen de bandbreedte van €23 tot €100 miljoen. De kosten van de scenario’s lopen dus fors uiteen, vooral vanwege de nog zeer onzekere kosten voor het inrichten van procedures.
	Een keuze voor het centrale scenario brengt dus circa €9,5 tot €16,4 miljoen additionele investeringen voor het inrichten van CMS-en en aanleveren van standaardteksten met zich mee. Tevens zijn er jaarlijks meerkosten, variërend van €1,9 tot €3,3 miljoen. Hier staat tegenover dat m.b.t. de informatiegebieden niet versnipperd wordt voldaan aan de SDG-verordening, waardoor kwaliteit en volwaardigheid eenvoudiger te garanderen en onderhouden zijn.
	Kosten voor één gemiddelde gemeente
	Voor een gemiddelde gemeente zijn de totale additionele investeringskosten geraamd op circa €300.000 in de lage raming tot circa €1.300.000 in de hoge raming. Veruit de omvangrijkste kostenpost betreft het inrichten van procedures, circa €140.000 in de lage raming tot €1.000.000 in de hoge raming. Tevens zijn er additionele jaarlijkse kosten, variërend van totaal circa €60.000 in de lage raming tot ruim €250.000 in de hoge raming. De kostenverschillen tussen een centraal en decentraal scenario zijn voor een gemeente beperkt.
	1 Inleiding
	1.1 Achtergrond

	Interne markt
	De interne markt is een van de pijlers van de Europese Unie. De hoekstenen van deze interne markt zijn het vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal. Mensen en bedrijven kunnen dus vrij reizen en zakendoen in alle EU-landen. Hierdoor heeft iedereen het recht om (voor werk, studie of pensioen) in een ander EU-land te gaan wonen. Ook krijgt de consument een ruimere keuze tegen scherpere prijzen, kan hij in eigen land, in het buitenland en online veiliger inkopen doen, en kunnen kleine en grote bedrijven makkelijker en goedkoper over de grens zakendoen en concurreren.
	Single Digital Gateway
	Met de Verordening (EU) 2018/1724 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing, (ofwel Single Digital Gateway, kort: SDG-verordening) wil de EU die interne markt verder verwezenlijken. De verordening is gericht op het verlichten van administratieve lasten, tegengaat van discriminatie en verzekeren van de werking van de interne markt. 
	Wie wil reizen binnen de Unie, zich in een andere lidstaat wil vestigen, in een andere lidstaat wil gaan wonen, of bedrijfsactiviteiten in een andere lidstaat wil ontplooien, krijgt te maken met allerhande regels en procedures. Informatie daarover en de mogelijkheden om procedures te doorlopen en problemen op te lossen zijn nog voor een groot deel op het niveau van lidstaten ingericht. Fysieke afstand en taalverschillen kunnen serieuze belemmeringen vormen. Er zijn al verschillende initiatieven ontplooid om deze te overwinnen. De SDG-verordening gaat daarin een stap verder.
	De verordening voorziet in de inrichting van één website ( ‘Single Digital Gateway’ of ‘toegangspoort’, genoemd) waarop iedereen in de EU kan vinden hoe hij gebruik kan maken van de interne markt door heel Europa heen, welke voorschriften en procedures daarvoor in de verschillende EU-landen gelden en hoe hij daaraan kan voldoen en die kan doorlopen, waarbij bepaalde procedures via deze SDG online moeten kunnen worden doorlopen. De SDG zelf moet worden opgericht door de Europese Commissie en de lidstaten gezamenlijk.
	Om de content op de SDG en de websites waar de SDG door middel van links naar verwijst te realiseren, bevat de verordening drie kernverplichtingen. De verordening deelt verplichtingen toe aan lidstaten. De verordening treedt niet in welke instantie of instanties binnen een lidstaat met die verplichtingen zijn belast. Dit is een nationale aangelegenheid. Het ligt voor de hand om bij het door Nederland geven van invulling aan de verplichtingen uit de verordening aan te sluiten bij de reguliere taken en bevoegdheden die verband houden met de onderwerpen, procedures en diensten waar de verplichtingen van de verordening betrekking op hebben.
	Uit de verordening volgt niet dat het voldoen aan de verordening uitsluitend een overheidsaangelegenheid is. Als bepaalde taken en bevoegdheden in Nederland zijn toebedeeld aan private of semi-overheidsorganisaties, staat niets eraan in de weg dat zij voldoen aan de daarmee verband houdende verplichtingen uit de verordening. Echter: uiteindelijk is Nederland als lidstaat verantwoordelijk en aansprakelijk als niet wordt voldaan aan de verordening. Dat kan bijvoorbeeld de Europese Commissie doen in het kader van een infractieprocedure bij het EU-Hof, maar ook denkbaar is dat een belangenvereniging of particulier een Nederlandse overheidsinstantie op naleving van de verordening aanspreekt.
	De impact op organisaties in Nederland
	In 2018 en 2019 heeft ICTU, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in samenwerking met verschillende organisaties, de verwachtingen van de impact van de implementatie van de SDG-verordening in kaart gebracht. 
	De belangrijkste conclusies uit de impactanalyse zijn:
	 De SDG-verordening is voor Nederland vooral een organisatorische uitdaging.
	 Het ambitieniveau waarmee Nederland invulling geeft aan de SDG-verordening bepaalt het succes voor onze burgers en bedrijven, en de inspanning die van overheden en uitvoeringsorganisaties gevraagd wordt.
	 De bedoeling van de SDG-verordening kan alleen landelijk en Europees worden gerealiseerd, op basis van een gemeenschappelijke inspanning.
	 De financiële inschattingen lopen te veel uiteen om een optelsom te kunnen maken voor de hele digitale overheid. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) ontbreekt nog.
	Parallel aan het onderzoek hebben vrijwel alle betrokken organisaties aanvullende (impact)analyses uit gevoerd voor hun eigen domein/organisatie. De Belastingdienst werkt momenteel nog een uitvoeringstoets van de SDG-verordening uit.
	Nog geen inzicht in de meerkosten
	Vanwege de verschillen in aanpak van de (impact)analyses per organisatie en het feit dat de SDG-verordening nog niet is uitgekristalliseerd heeft ertoe geleid dat financiële inschattingen uiteenlopen. Hierdoor is vanuit het OBDO de behoefte ontstaan om de meerkosten die de SDG-verordening met zich meebrengt op een vaste gestandaardiseerde wijze in kaart te brengen, zodat een vergelijkbaar inzicht ontstaat. 
	1.2 Onderzoeksvraag

	In deze rapportage is antwoord gegeven op de volgende onderzoeksvraag:
	 Wat zijn de additionele kosten van de SDG-verordening in Nederland voor de betreffende organisaties?
	1.3 Aanpak

	Kostenberekening
	In dit onderzoek is een schatting gemaakt van de kosten die de implementatie van de SDG-verordening met zich meebrengt voor de diverse organisaties in Nederland. Voor de raming van de kosten is aangesloten bij hetgeen daarover is opgenomen in de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse en de Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyse van de digitale overheid. De voorliggende studie is weliswaar geen maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), maar aangezien hier ook een vergelijking wordt gemaakt tussen het nulalternatief en het projectalternatief is aangesloten bij deze uitgangspunten. Het onderzoek focust op de verwachte additionele kosten als gevolg van de SDG-verordening. Eventuele verwachte (maatschappelijke) baten worden buiten beschouwing gelaten. De werkwijzer wordt dus gevolgd in zoverre het een kostenberekening betreft.
	De opdracht heeft tot doel:
	 Het in kaart brengen van een complete inschatting van de kosten van de implementatie van de SDG-verordening in Nederland voor de diverse organisaties. 
	 De gevraagde uitkomsten zijn de kosten van een zogenoemde basisimplementatie die binnen Nederland uitgevoerd moet worden. Deze kostenberekening moet worden afgezet tegen een nulalternatief. Uitgaande van dit nulalternatief wordt in beeld gebracht wat de noodzakelijke meerkosten zijn om te kunnen voldoen aan SDG-verordening.
	 Mocht blijken dat voor de implementatie verschillende invoeringsscenario’s blijken te bestaan, die realistisch en verschillend qua inschatting van kosten zijn, wordt gevraagd deze verschillende scenario’s in te schatten.
	Investeringskosten en beheerkosten
	De kostenberekening neemt zowel de investeringskosten, als gevolg van de implementatie van de SDG-verordening, als de beheerkosten die daaruit volgen mee. De implementatie van de SDG-verordening zal een investering vergen, bijvoorbeeld voor het vertalen van websites. Daarnaast volgen hier ook beheerkosten uit, bijvoorbeeld voor het beheren van websites en links.
	Fasering 
	Het onderzoek was opgesplitst in 2 fasen. De eerste fase bevatte de voorbereidingsfase. Het voornaamste doel van deze fase was om tot een concrte afbakening te komen: Wat valt binnen en buiten de scope van het onderzoek en hoe pakken we dit aan? De tweede fase was de analysefase. Hierin was de daadwerkelijke schatting van de kosten het hoofddoel.
	/
	Fase 1. Voorbereiding
	1. Informatie verzamelen (impactanalyses en interviews) De eerste stap was het verzamelen van informatie om tot een goede afbakening van de impact van de SDG-verordening te kunnen komen. Deze informatie is op twee manieren vergaard: door het bestuderen van eerdere impactanalyses (van ICTU en VNG) en door middel van interviews en workshops met de betrokken partijen.
	2. Afbakenen onderzoek Aan de hand van de vergaarde informatie is bepaald welke verplichtingen uit de SDG-verordening voortvloeien en hoe we die moesten interpreteren.
	3. Schets projectalternatieven Twee projectalternatieven zijn uitgewerkt. Eén waarin de verschillende overheden individueel de implementatie van de SDG-verordening aanpakken en één alternatief waarin dit collectief gebeurt.
	Fase 2. Analyse
	1. Data verzamelen en valideren Aan het begin van de tweede fase is de data verzameld die nodig is om een inschatting te maken van de kosten. Hierbij is gebruik gemaakt van bronnenonderzoek, interviews met de betrokken partijen en eigen expertise en ervaring van het onderzoeksteam.
	2. Analyse en gevoeligheidsanalyse In deze stap is de daadwerkelijke kostenberekening gemaakt. Per overheidslaag ontstond inzicht in de geschatte kosten. Ook is een gevoeligheidsanalyse gemaakt van de belangrijkste kostenelementen.
	3. Toetsing resultaten De conceptresultaten van de analyse zijn diverse malen besproken met de begeleidingscommissie. Aan de hand hiervan zijn de conceptresultaten aangescherpt.
	4. Rapportage en afronding De resultaten en de analyse zijn verwerkt in deze rapportage.
	Betrokken partijen
	Uit de impactanalyse die in opdracht van BZK is gemaakt door ICTU bleek dat zo’n 60 landelijke overheidsorganisaties, alle gemeenten, alle provincies en alle waterschappen geraakt worden door de SDG-verordening. Er is voor gekozen om niet alle partijen te spreken tijdens het onderzoek. Voor de waterschappen, gemeenten en provincies is gekozen om met de vertegenwoordigende koepelorganisaties te spreken als vertegenwoordigers van deze organisaties. Daarnaast is ervoor gekozen om met die partijen te spreken die op basis van eerste inzichten de meeste relevante informatiegebieden en procedures voor de SDG-verordening vertegenwoordigen. Inzichten hieruit zijn altijd getoetst op basis van de aanwezige expertise binnen het onderzoeksteam en zoveel mogelijk onderbouwd met beschikbare data. Op deze manier is met een passende inspanning een zo specifiek mogelijke kosteninschatting gemaakt. 
	De volgende partijen zijn voorafgaand aan deze tussenrapportage geïnterviewd:
	 Interprovinciaal Overleg (IPO)
	 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
	 Unie van Waterschappen (UvW)
	 Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
	 Sociale Verzekeringsbank
	 Kamer van Koophandel (KvK)
	 Belastingdienst
	 Dienst Publiek en Communicatie, Ministerie van Algemene Zaken (DPC)
	 Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
	Op basis van de input vanuit de organisaties die zijn geïnterviewd, is, door middel van extrapolatie, ook een schatting gemaakt voor de partijen die niet bij dit onderzoek zijn betrokken. Uit de interviews bleken uiteenlopende kennisniveaus aanwezig bij de verschillende organisaties over de SDG-verordening en de impact op deze organisaties.
	1.4 Leeswijzer

	Deze rapportage is het vervolg op de tussenrapportage van 8 juni 2020, waarin de afbakening voor de kostenberekening uiteen is gezet. De inzichten hieruit zijn ook in deze rapportage opgenomen. In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op de uitgangspunten en constateringen uit de afbakening, het nulalternatief, de projectalternatieven, de structuur van de kostenberekening, de kosten en ten slotte het resultaat van de kostenberekening en een beschouwing. 
	2 Uitgangspunten en constateringen
	De SDG-verordening is niet overal specifiek omschreven en bevat hierdoor enige interpretatieruimte. In dit hoofdstuk zijn de uitgangspunten en relevante constateringen omschreven die worden gehanteerd voor de analyse en kostenberekening (fase 2). Allereerst wordt ingegaan op algemene uitgangspunten voor het onderzoek. Vervolgens is een voorstel met betrekking tot de afbakening van het onderzoek opgenomen.
	2.1 Algemene uitgangspunten

	Aan de bepaling van de kosten van implementatie van de SDG, ligt een aantal algemene uitgangspunten ten grondslag. Hiervoor is aangesloten bij de Grondbeginselen basisimplementatie Single Digital Gateway-verordening, opgesteld door het bNC SDG:
	 Nederland kiest voor een stapsgewijze implementatie van de SDG-verordening. Dit wordt richting gegeven door de basisimplementatie waar alle Nederlandse dienstverleners aan moeten voldoen en dat vervolgens elke organisatie zelf kan bepalen of, en zo ja hoe, zij hierop uitbreiden;
	 De implementatie kan per dienstverlener verschillen, ook in snelheid en ambitieniveau, met de basisimplementatie als minimum. 
	 De SDG-verordening borduurt als nieuwe Europese regelgeving voor een groot gedeelte voort op in Nederland reeds geldende wetten en regels zoals de AWB, Dienstenwet en de AVG. De SDG-verordening sluit ook aan op staand Nederlands beleid rondom hergebruik van gegevens en de digitale overheid. (Hierover verschijnt een juridische analyse) 
	 Bestaande generieke bouwblokken worden zo veel als mogelijk gebruikt om invulling te geven aan de te behalen implementatiedoelen. Daar waar noodzakelijk kunnen nieuwe generieke oplossingen ontwikkeld worden, om op een eenduidige en makkelijke wijze te voldoen aan de SDG-eisen. 
	Dit betekent dat de SDG-verordening in Nederland volledig, maar sober en doelmatig wordt geïmplementeerd. Nederland houdt zich dus aan de wettelijke voorschriften, waarbij  wordt gekozen voor pragmatische oplossingen, die de uitvoerbaarheid verhogen en de kosten zoveel mogelijk beperken.
	2.2 Afbakening

	Gedurende het onderzoek (fase 1: december 2019/januari 2020; fase 2: maart – mei 2020) zijn door Ecorys en PBLQ diverse partijen geïnterviewd (zie paragraaf 1.3). Om een concrete kostenberekening uit te kunnen voeren, is de volgende afbakening vastgesteld:
	Engels als officiële tweede taal
	De SDG-verordening verplicht de lidstaten de in Annex I van de verordening opgenomen informatiegebieden evenals de procedures uit Annex II aan te bieden “in een officiële taal van de Unie die door een zo groot mogelijk aantal grensoverschrijdende gebruikers grotendeels wordt begrepen”. Uitgangspunt in het onderzoek is een vertaling naar het Engels, deze taal wordt het meest gesproken binnen de Europese Unie en wordt op veel websites al aangeboden.
	Annex I. Informatiegebieden
	Centraal in de analyse van de SDG-verordening staan Annex I en II. Annex I somt de informatiegebieden op waarop de SDG-verordening van toepassing is. Lidstaten moeten hiervoor informatie verschaffen over de rechten, verplichtingen en regels die voortvloeien uit het Unierecht en het nationale recht. Deze informatie is van belang voor burgers en bedrijven bij de uitoefening van hun rechten in de interne markt. 
	Algemene informatie
	“Vanzelfsprekend dient dit te geschieden met in achtneming van doel en strekking van de verordening: eenvoudige toegang voor burgers en bedrijven tot relevante informatie over hun rechten en plichten in relatie tot het vrij verkeer/de interne markt, die non-discriminatoir moeten worden toegepast. Het ligt in de rede per informatiegebied/procedure te bezien welke bestaande/beschikbare diensten/producten het in Nederland betreft en hiervan een overzicht op te stellen. Hierbij is het niet nodig uitputtend te zijn; het gaat er om de meest noodzakelijke elementen te benoemen (ov. 7, 16). Terzake bestaat dus zekere manoeuvreerruimte”.
	Een basisimplementatie van de SDG-verordening is het uitgangspunt. In het onderzoek is bij Annex I uitgegaan van een verplichting aan de lidstaten tot het aanbieden van algemene informatie. 
	Kwaliteitsnormen
	Organisaties zijn zelf verantwoordelijk voor de vertaling van hun informatie. In de SDG-verordening worden geen uitspraken gedaan over de wijze van vertalen. De Europese Commissie biedt een vertaalmogelijkheid aan lidstaten (organisaties kunnen dus zelf kiezen om hier wel of geen gebruik van te maken). Wel worden kwaliteitsnormen omschreven waaraan moet worden voldaan. Voor informatiegebieden gelden in hoofdlijnen de volgende kwaliteitsnormen:
	 Gebruiksvriendelijk (waaronder een duidelijke structuur en presentatie en in duidelijke en begrijpelijke taal)
	 Accuraat en volledig (waaronder naam van de bevoegde/verantwoordelijke instantie, contactgegevens voor ondersteuning en probleemoplossing en zo nodig met verwijzingen en links)
	 Actueel (inclusief datum van publicatie/actualisatie)
	Voor procedures gelden in hoofdlijnen de volgende kwaliteitsnormen:
	 De relevante stappen, de toelichting hierop en eventuele uitzonderingen (waaronder wijzen van authenticatie, identificatie en ondertekening, aard en vorm van te verstrekken bewijzen en de verschuldigde vergoedingen en onlinebetaalmethode)
	 De naam van de bevoegde/verantwoordelijk instantie met inbegrip van haar contactgegevens
	 De rechtsmiddelen en beroepsmogelijkheden (waaronder eventuele regels bij het uitblijven van een antwoord en de rechtsgevolgen daarvan)
	 De eventuele uiterste termijnen of anders de gemiddelde of indicatieve tijd die de bevoegde instantie nodig heeft om de procedure af te ronden
	 Eventuele aanvullende talen waarin de procedure kan worden uitgevoerd.
	Het is onduidelijk of de inzet van een vertaalmodule, op een informatiegebied waarin in de Nederlandse taal wordt voldaan aan de kwaliteitsnormen, tot een voldoende kwaliteitsniveau in de Engelse taal leidt. De inzet van een vertaalmodule brengt daarmee een risico met zich mee (net als een vertaler met een lage kwaliteit) en is geen uitgangspunt in de kostenberekening.
	Annex II. Procedures
	In Annex II worden procedures opgesomd waarvoor de SDG-verordening de verplichting aan lidstaten oplegt om deze procedures volledig te digitaliseren en toegankelijk te maken voor grensoverschrijdende gebruikers. Deze verplichting is echter niet absoluut en een lidstaat kan in specifieke gevallen worden vrijgesteld hiervan. Bijvoorbeeld als procedures niet bestaan binnen de lidstaat of procedures fysieke aanwezigheid vereisen.
	Berichtenbox als geaccepteerde technische oplossing
	Volgens artikel 6, lid 2 van de SDG-verordening worden procedures als volledig online beschouwd wanneer:
	a) de identificatie van gebruikers, de verstrekking van informatie en ondersteunend bewijs, de ondertekening en de definitieve indiening allemaal elektronisch op afstand kunnen worden verricht, via een dienstverleningskanaal dat gebruikers op gebruiksvriendelijke en gestructureerde wijze in staat stelt de procedurele vereisten na te leven;
	b) de gebruikers een automatische ontvangstbevestiging krijgen, tenzij het resultaat van de procedure onmiddellijk wordt geleverd;
	c) het resultaat van de procedure elektronisch wordt geleverd of — indien nodig om te voldoen aan toepasselijke Unie- of nationale wetgeving — fysiek wordt geleverd; en
	d) de gebruikers een elektronische kennisgeving van de afronding van de procedure ontvangen
	Een uitgangspunt voor de kostenberekening is een sobere en doelmatige (basis)implementatie. Passend hierbij is het gebruik en/of ombouwen van bestaande voorzieningen. Bijvoorbeeld het voor EU-burgers openstellen van de Berichtenbox voor bedrijven. Deze Berichtenbox voor bedrijven dient als gevolg van de eIDAS-verordening alle erkende eID’s van andere lidstaten toe te laten. Met een procedure via de Berichtenbox voor bedrijven kan mogelijk worden voldaan aan eerdergenoemde voorwaarden. Met de Berichtenbox voor bedrijven is het op dit moment al mogelijk voor dienstaanbieders digitaal een aanvraag te doen voor alle procedures die onder de dienstenrichtlijn vallen en deze ook digitaal af te wikkelen. Daarmee vormt de Berichtenbox voor bedrijven mogelijk een alternatieve technische oplossing voor het doorlopen van procedures welke tot hetzelfde resultaat leidt, zonder discriminerende belemmeringen. Indien voor deze technische oplossing wordt gekozen en deze in stand blijft, is nog onzeker of additionele kosten benodigd zijn. Hiervoor dient eerst meer duidelijkheid te ontstaan over het Federatief Berichtenstelsel (FBS). Vooralsnog wordt hiervoor een PM post in de kostenberekening worden opgenomen.
	Ook de gevolgen voor de bedrijfsvoering als gevolg van alternatieve technische oplossingen voor betalingen 
	Diverse organisaties bieden in hun procedures, waar relevant, als enige digitale betalingsmogelijkheid iDeal aan. iDeal is echter niet algemeen beschikbaar binnen de Europese Unie. In dat geval zal een ander betaalmiddel beschikbaar gesteld moeten worden dat binnen de EU algemeen gebruikt en grensoverschrijdend is, zoals een creditcard of digitaal factureren. Indien een alternatieve technische oplossing voor het doorlopen van dit deel van procedures, naast een eventuele technische impact, ook impact heeft op de bedrijfsvoering van een organisatie wordt dit opgenomen in de resultaten van het onderzoek.
	Inzage- en rectificatierecht als onderdeel van de AVG en ’once only’-principe
	In overweging 47 van de SDG-verordening wordt inzage concreet omschreven:
	“Het gebruik van het bij deze verordening ingestelde technische systeem moet vrijwillig blijven en de gebruiker moet de mogelijkheid behouden om bewijs over te leggen op andere manieren dan via dit technische systeem. De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om het bewijs vooraf in te zien en het recht om ervoor te kiezen om niet over te gaan tot de uitwisseling van bewijs indien hij bij inzage van het uit te wisselen bewijs ontdekt dat de informatie niet accuraat of verouderd is of verder gaat dan wat nodig is voor de desbetreffende procedure. De gegevens voor inzage mogen niet langer worden opgeslagen dan technisch gezien noodzakelijk is.”
	De AVG bevat echter al de veel privacy-rechten, waaronder:
	 Recht op inzage, het recht van mensen om onder meer een kopie te ontvangen van persoonsgegevens die worden verwerkt.
	 Recht op vergetelheid, het recht om ‘vergeten’ te worden. 
	 Recht op rectificatie en aanvulling, het recht om persoonsgegevens die worden verwerkt te laten wijzigen.
	Eventuele kosten voor inzage en rectificatierechten zijn niet opgenomen in de kostenberekening. 
	Vertalen van administratieve formulieren is niet noodzakelijk
	In artikel 19 van de SDG-verordening wordt concreet ingegaan op administratieve formulieren:
	“Dat betekent niet dat de lidstaten hun administratieve formulieren in verband met de procedure of het resultaat van de procedure in die taal moeten vertalen. De lidstaten worden echter wel aangemoedigd om technische oplossingen te gebruiken die de gebruikers in staat stellen om de procedures in zo veel mogelijk gevallen in die taal te doorlopen, met inachtneming van de regels van de lidstaten inzake het gebruik van talen.”
	Indien administratieve formulieren niet zijn vertaald, zijn meerdere oplossingen mogelijk om een procedure toegankelijk te maken. Allereerst is een generieke toelichting op de procedure al opgelegd vanuit Annex I. Een basisimplementatie van de SDG-verordening is het uitgangspunt. Kosten voor de vertaling van formulieren of het opstellen van een aparte Engelstalige toelichting op de velden (naam = name, adres = adress, etc.) van het formulier zijn beiden oplossingsrichtingen, uitgangspunt blijft sober en doelmatig. Mogelijk moeten formulieren om andere (toegankelijkheids)redenen wel aangepast worden, bijvoorbeeld in het geval van automatische aanvulling voor alleen Nederlandse adressen. Indien blijkt dat deze aanpassingen significante additionele kosten met zich meebrengen, krijgt het een plek in de kostenberekening.
	Annex III. Diensten voor ondersteuning en probleemoplossing
	Uit Annex III volgt dat burgers en bedrijven zich moeten kunnen richten tot diensten voor ondersteuning en probleemoplossing, indien zij vragen hebben over, of problemen hebben met, de onder Annex I bedoelde informatiegebieden of Annex II bedoelde procedures. Annex III van de SDG-verordening legt nagenoeg geen additionele diensten op aan Nederland. In Nederland zijn die diensten voor ondersteuning en probleemoplossing al aanwezig en digitaal te benaderen. De voornaamste toevoeging is dat informatie over en links naar de diensten opgenomen dienen te zijn in de toegangspoort (Your Europe) en deze in het Engels beschikbaar dienen te zijn. Annex III wordt in het verdere onderzoek buiten beschouwing gelaten.
	Onderzoek gaat uit van 100% compliance met SDG-verordening
	In dit onderzoek is uitgegaan van 100% compliance met de SDG-verordening. Binnen sommige organisaties speelt de discussie hoe die organisatie om moet gaan met diensten die een zeer beperkt aantal grensoverschrijdende gebruikers hebben. Voor die diensten lijken de kosten voor het voldoen aan de SDG-verordening relatief hoog in verhouding tot het aantal gebruikers dat er profijt van heeft. De SDG-verordening biedt echter geen ruimte om dergelijke afwegingen te maken en verplicht de lidstaten de genoemde procedures en informatiegebieden toegankelijk te maken voor grensoverschrijdende gebruikers, ongeacht het aantal gebruikers. Om die reden wordt in het onderzoek uitgegaan van 100% compliance met de SDG-verordening.
	‘Once only’-principe niet meegenomen in kostenberekening
	In samenspraak met het bNC SDG is afgesproken om de kosten die voortvloeien uit het ‘once only’-principe niet mee te nemen in de kostenberekening. De (Europese) uitwerking van dit principe is in zulke mate nog niet uitgewerkt zodat een reële kosteninschatting hiervan op dit moment niet te maken is.
	3 Nulalternatief
	Voor een zuivere analyse van de kosten van nieuwe regelgeving, zoals de SDG-verordening, is het van belang om een onderscheid te maken tussen kosten die organisaties al moeten maken om te voldoen aan andere regelgeving én de additionele kosten (ook wel meerkosten) die organisaties moeten maken om te voldoen aan de SDG-verordening. Daarvoor is het van belang om een onderscheid te maken tussen de ontwikkelingen in het nulalternatief (situatie zonder SDG) en het projectalternatief (situatie met SDG). In dit hoofdstuk is een uitwerking gemaakt van het nulalternatief. 
	3.1 Definitie nulalternatief

	Voor de definities van het nulalternatief en het projectalternatief is aangesloten bij de Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten-batenanalyse en de Werkwijzer voor maatschappelijke kosten-batenanalyse van de digitale overheid. Het onderzoek is weliswaar geen maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), maar aangezien hierin ook een vergelijking wordt gemaakt tussen het nulalternatief en het projectalternatief is aangesloten bij deze uitgangspunten.
	De algemene MKBA-leidraad stelt over het nulalternatief het volgende: 
	“Het nulalternatief is de meest waarschijnlijk te achten ontwikkeling […] in het geval de te beoordelen maatregel niet wordt uitgevoerd. Het nulalternatief wordt in de eerste plaats bepaald door de ontwikkeling van exogene factoren. Hiernaast omvat het nulalternatief bestaand beleid, voorgenomen maatregelen (althans als de uitvoering daarvan vrijwel onontkoombaar is) en kleinere ingrepen die het probleem deels oplossen of mitigeren maar geen zelfstandig beleidsalternatief vormen.”
	3.2 Uitwerking nulalternatief SDG

	In deze paragraaf is een nadere uitwerking gemaakt van het nulalternatief voor SDG-verordening. Onderdeel van het nulalternatief zijn bestaand beleid, voorgenomen maatregelen (als de uitvoering daarvan vrijwel onontkoombaar is) en kleinere ingrepen die het probleem (dat SDG-verordening beoogt op te lossen) deels oplossen.
	Met betrekking tot het bestaande beleid zijn verschillende wetten en regelingen relevant, die samenhangen met de SDG-verordening. Voorbeelden hiervan zijn de Europese Dienstenrichtlijn (door Nederland vastgelegd in de Dienstenwet) en de Europese eIDAS-verordening. Deze worden hieronder kort toegelicht. 
	Europese Dienstenrichtlijn
	De Europese Dienstenrichtlijn draagt eraan bij dat alle Europese ondernemers makkelijker in andere EU-landen hun diensten kunnen aanbieden. In de regeling zijn de volgende onderwerpen geregeld:
	1. Welke diensten en dienstverleners wel en welke niet onder de Dienstenwet vallen.
	2. Voorwaarden aan de manier waarop de overheid vergunningen afgeeft (bv. het versturen van een bevestiging als een ondernemer een vergunning aanvraagt).
	3. Het recht voor ondernemers om zaken met de overheid elektronisch af te handelen (bv. een elektronische aanvraag van een vergunning). 
	4. Samenwerking tussen alle Europese toezichthouders. 
	5. Wederzijdse erkenning van certificaten en verklaringen. 
	6. Het recht op informatie van zowel ondernemers als hun afnemers (bv. informatie over de regels waaraan ondernemers moeten voldoen om een dienst te mogen aanbieden).
	De Europese Dienstenrichtlijn is in 2010 ingevoerd in Nederland. Alle Nederlandse overheidsorganisatie (die onder de Dienstenrichtlijn vallen) moeten voldoen aan de bovenstaande eisen. Hiervoor zijn verschillende voorzieningen ingeregeld:
	 Overheidsorganisaties bieden informatie aan over de regels waaraan ondernemers moeten voldoen. Via de website https://business.gov.nl wordt Europese ondernemers een centraal punt geboden waar zij overheidsinformatie over zaken doen kunnen vinden (zie nummer 6). 
	 Alle relevante Nederlandse overheden hebben op dit moment een aansluiting op de Berichtenbox voor Bedrijven waardoor het mogelijk is voor ondernemers om digitaal een aanvraag te doen voor alle procedures die onder de Dienstenrichtlijn vallen (zie nummer 3). 
	In Bijlage 2: Vergelijking op hoofdlijnen van de Dienstenwet met de SDG-verordening, is een vergelijkende analyse van de Europese Dienstenrichtlijn en de SDG-verordening opgenomen. 
	Europese eIDAS-verordening
	Met Europese eIDAS-verordening regelt de Europese Unie dat het gemakkelijker en veiliger wordt voor burgers en bedrijven om in Europa online zaken te regelen. Deze verordening is op 29 september 2018 ingegaan. De verordening stelt dat overheidsorganisaties erkende Europese eID-middelen moeten accepteren om EU-burgers toegang te bieden tot digitale dienstverlening. Praktisch gezien betekent dit dat overheidsorganisaties die dienstverlening aanbieden achter DigiD en/of eHerkenning ook erkende Europese eID-middelen moeten accepteren om toegang te geven tot deze dienstverlening. Eventuele kosten hiervoor vallen onder het nulalternatief en worden niet meegenomen in de kostenberekening voor de SDG-verordening.
	Overige regelgeving
	Andere relevante wetten zijn: 
	 Algemene wet bestuursrecht
	 Wet digitale overheid
	 Bekendmakingswet
	 Wet open overheid
	 Algemene verordening gegevensbescherming
	 Alle EU-verordeningen en -richtlijnen waar de diensten voor ondersteuning en probleemoplossing in Annex III onder vallen
	Ook de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en NLDigibeter zijn voor het nulalternatief relevante ontwikkelingen. Eventuele kosten voor deze wetten en dit vastgestelde beleid vallen onder het nulalternatief en worden niet meegenomen in de kostenberekening voor de SDG-verordening.
	Overige voorzieningen
	Er bestaan al enkele portalen waar burgers en ondernemers veel informatie kunnen vinden (https://www.rijksoverheid.nl, https://www.government.nl/, https://www.overheid.nl/producten_en_diensten en https://ondernemersplein.kvk.nl, https://business.gov.nl/). Daarnaast is er ook veel informatie te vinden op websites van uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en waterschappen. Deze informatievoorziening maakt deel uit van het nulalternatief.
	3.3 Kosten in het nulalternatief

	Voor de kostenberekening wordt de vergelijking gemaakt tussen 
	 Verplichtingen en voorzieningen zonder SDG-verplichting (nulalternatief, beschreven in dit hoofdstuk); en 
	 Verplichtingen en voorzieningen met een SDG-verplichting (projectalternatief, beschreven in het volgende hoofdstuk). 
	In het projectalternatief wordt gekeken in hoeverre de SDG-verordening extra werkzaamheden en vereiste functionaliteiten met zich meebrengen ten opzichte van de huidige situatie. De additionele kosten die deze werkzaamheden en functionaliteiten tot gevolg hebben zijn dan de zogenaamde kosten van de SDG-verordening.
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	Voldoen aan Dienstenrichtlijn, informatie in Nederlands en Engels in het Ondernemersdomein
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	Nederlandstalige en Engelstalige portalen al beschikbaar
	Voldoen aan Dienstenrichtlijn en eIDAS
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	Dientsten volledig beschikbaar, informatie over en links naar diensten opgenomen in toegangspoort (Your Europe) en volgens kwaliteitsnorm in Nederlands en Engels
	Informatie over en links naar diensten opgenomen in toegangspoort en volgens kwaliteitsnorm in Engels
	Voor een zuivere analyse van de kosten van de SDG-verordening is het van belang om een onderscheid te maken tussen kosten die organisaties al moeten maken om te voldoen aan andere regelgeving, het nulalternatief, én de additionele kosten (ook wel meerkosten) die organisaties moeten maken om te voldoen aan de SDG-verordening. Zo bevat het nulalternatief de huidige systemen en al beschikbare of voorziene informatiepagina’s in zowel Nederlands als Engels. Ook bevat het nulalternatief voor de kostenberekening het voldoen aan de Dienstenrichtlijn en de eIDAS-verordening. 
	4 Projectalternatieven en architectuur
	4.1 Structuur

	De Nederlandse implementatie van de SDG-verordening is gestructureerd in drie uitvoeringsprojecten: Informeren, Procedures en Uitwisselen Bewijs (´Once only principe´). De hier volgende beschrijvingen hebben we gebaseerd op de voorbereidende werkzaamheden van ICTU die samen met DPC, KvK, AvB, VNG, departementen, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en waterschappen twee Project-Start-Architectuur-schema´s hebben ontwikkeld ten behoeve van het project SDG-Informeren. Bij een volledige uitvoering van de SDG-verordening zal ook het aanbod van de Annex II procedures behoren evenals het kunnen ontvangen en aanbieden van de diverse bewijsstukken. Daarnaast volgt uit Annex III dat burgers en bedrijven zich moeten kunnen richten tot diensten voor ondersteuning en probleemoplossing indien zij vragen hebben over, of problemen hebben met, de onder Annex I bedoelde informatiegebieden of Annex II bedoelde procedures. Annex III van de SDG-verordening legt geen additionele diensten op aan Nederland. In Nederland zijn de in deze annex benoemde “diensten voor ondersteuning en probleemoplossing” al aanwezig en digitaal te benaderen. De enige toevoeging is dat informatie over en links naar de diensten opgenomen zijn in de toegangspoort (Your Europe) en deze in het Engels beschikbaar dienen te zijn.
	Een verplichting van de verordening (volgend uit artikelen 6 en 13) is het digitaliseren van procedures zoals genoemd in Annex II. Uitgangspunt voor onze kostenberekening is dat daar waar al digitaal in bedoelde procedures is voorzien, deze decentraal zijn aangeboden en via het spoor van Informeren naar Procedures per organisatie te benaderen zijn voor bezoekers van het Your Europe Portaal. Het aanbieden van bewijsstukken ten behoeve van in- of output is daarmee verondersteld ook via een lokale voorziening te worden ingevuld of via voorzieningen als de Berichtenbox voor bedrijven. 
	De wijze waarop de informatie (zoals bedoeld in Annex I) ontsloten wordt, is in verschillende scenario´s te vatten. Op hoofdlijnen onderscheiden we er twee:
	 Centraal informeren
	 Decentraal informeren
	Voor elk van deze varianten geldt dat een deel van de achterliggende architectuur al bestaand is en dus geen meerkosten met zich mee brengt (nulalternatief). Ook geldt dat processen voor een deel hetzelfde zijn ongeacht welk scenario van toepassing is. Daarnaast geldt dat er, afhankelijk van de keuze voor het te ontwikkelen scenario, additionele inspanningen en kosten optreden als gevolg van de SDG-verordening. Dit laatste leidt tot structurele of initiële kosten zoals aangegeven in de tekst. 
	4.2 Informeren Centraal 

	In het centrale scenario wordt op de nationale toegangspoort voorzien in de volledige beschrijvingen van SDG-gerelateerde producten van centrale en decentrale overheden. Het centrale scenario, waarbij de bedoelde informatie centraal wordt aangeboden en beheerd is op hoofdlijnen weergegeven in volgend schema:
	1. Nationale Toegangspoort
	Om aan de informatiebehoefte van zowel grensoverschrijdende als ook Nederlandse gebruikers te voldoen ontstaat in deze variant een Nationale toegangspoort, bestaande uit twee webportalen, beiden in het Engels en het Nederlands. Deze worden gerealiseerd door de bestaande portalen: rijksoverheid.nl of government.nl, en ondernemersplein.kvk.nl of business.gov.nl. 
	De productinformatie van de centrale overheden (ministeries, agentschappen en uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid) kan via de bestaande redacties van DPC en DOP via generieke teksten worden aangeboden. Hierbij worden ook de links naar gedetailleerde productpagina’s van uitvoeringsorganisaties en agentschappen opgenomen. Dit gebeurt handmatig. 
	De kwaliteit van de productbeschrijvingen van centrale overheden ligt bij de uitvoeringsorganisaties en agentschappen zelf, waarbij voldaan moet worden aan de kwaliteitseisen volgend uit de SDG-verordening. (leidend tot initiële en structurele kosten). Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de bestaande afstemmingskanalen van DPC, KvK en AvB. 
	Nieuw als gevolg van deze landelijke inrichting is dat de informatie op deze nationale portalen wordt uitgebreid met volledige informatie van lokale overheden, naast de al beschikbare informatie van centrale overheden, om aan de SDG-informatie te voldoen. Dit wordt in de volgende paragraaf beschreven. 
	2. Generieke teksten (decentrale overheden)
	In de centrale variant zal de generieke productinformatie van decentrale overheden door de redacties van DPC en DOP worden uitgewerkt. Hiertoe moeten de redacties uitgebreid worden tot landelijke redacties voor decentrale overheden. Zij schrijven centrale teksten over rechten en plichten, wettelijke grondslagen, toepasselijke standaarden, uitleg over de procedures en benodigde bewijs voor medebewind, en standaardproducten van lokale overheden (initiële kosten en structurele kosten). Deze centrale teksten worden de basis voor de productpagina’s van lokale overheden op de nationale toegangspoort. Hierbij gaan de koepelorganisaties een belangrijke rol spelen, te weten de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW). De generieke teksten worden ingebracht in de Samenwerkende Catalogi op het niveau van UPL-producten (initiële kosten en structurele kosten). 
	Omdat het correcte gebruik van SC (en soms de kwaliteit van SC dan wel de Uniforme productnamenlijst) door decentrale overheden lastig blijkt, is het de bedoeling dat implementatiebegeleiding wordt geboden. Deze centraal gestuurde teams voorzien decentrale overheden via regio-bijeenkomsten en/of op hun eigen locatie van uitgebreide voorlichting en mogelijk ook praktische hulp. Dit naar voorbeeld van de implementatie (portaal) Basisregistratie Ondergrond (BRO) (initiële kosten).
	In aanvulling op het tonen van generieke productinformatie op de nationale webpagina’s, wordt ook metadata van decentrale overheden toegevoegd. Hier gaat het om links naar specifieke teksten of productpagina’s.  
	3. Samenwerkende Catalogi ++ 
	De bestaande Samenwerkende Catalogi worden uitgebreid met een content model gebaseerd op de kwaliteitsaspecten van de SDG-verordening, en om meertaligheid te faciliteren, en wordt daarmee het ‘SC++’ (initiële kosten). Het SC++ vormt het gezamenlijk bronbestand voor product- en dienstenbeschrijvingen en zal naast het bestaande SC gaan functioneren. Aanlevering aan SC++ vraagt ook de nodige wijzigingen van het CMS van lokale overheden (initiële kosten). Het beheer van lokale informatie in dit bronregister kent twee opties, welke in de onderstaande paragrafen worden beschreven (4A en 4B). 
	4A. Productinformatie decentrale overheden via een nieuw te ontwikkelen PDC-interface 
	Optie 1 maakt gebruik van een nieuw te ontwikkelen gemeenschappelijke PDC-interface (initiële kosten). Dit biedt lokale overheden de mogelijkheid om op basis van de centrale teksten de eigen specifieke elementen toe te voegen en daarmee op één plaats de content te beheren via de PDC-interface. Dit vraagt een aanpassing aan het CMS van lokale overheden om de XML-feed van SC++ over te nemen, specifiek een uitbreiding om het SC++ contentmodel te kunnen ondersteunen (initiële kosten). 
	4B. Productinformatie decentrale overheden via bestaande PDC-oplossingen 
	Optie 2 houdt het gebruik van de door de PDC of content leveranciers ontwikkelde PDC-oplossingen in stand. Deze oplossingen moeten wel aangepast worden aan het nieuwe SC++ contentmodel (initiële kosten). Verder houdt de tweede optie voor gemeenten in dat deze oplossingsrichting meer blijft bij wat zij gewend zijn. Een nadeel is dat het gemeentelijke CMS het bronbestand blijft, met een afslag naar de SC++, waardoor een dubbelboekhouding ontstaat. 
	5. SC++ naar de Nationale Toegangspoort 
	De decentrale aanvullingen worden vanuit de SC++ geladen en op de Nationale toegangspoort getoond als onderdeel van de productpagina van de desbetreffende, decentrale overheid. Het resultaat is dat het portaal volledige informatie van “één overheid” toont en niet beperkt is tot informatie van en over centrale overheden. (initiële kosten en structurele kosten). Hierbij kan het portaal op de betreffende productpagina doorlinken naar online procedures (aanvraagformulieren) van decentrale overheden, indien zij een link hiertoe hebben aangeleverd aan het SC++. 
	6. Aanlevering van links 
	Door deze inrichting wordt de aanlevering van links aan het SDG Link repository als onderdeel van Your Europe vereenvoudigd. Voor een eerste aanlevering volstaat een handmatige aanlevering (formulier in de back-end van het Your Europe portaal) vanuit DPC en DOP (initiële kosten). Gemeenten kunnen, indien gewenst, ook zelf handmatig links aanleveren aan het Your Europe portaal. Indien zij hiervan gebruik willen maken, is het aan de lokale overheden zelf om te investeren in het voldoen aan alle eisen van de SDG-verordening (initiële kosten).
	7. Monitoring gebruikersstatistieken 
	Ten behoeve van de gebruikersstatistieken zal de Nationale toegangspoort een user statistics component inpassen. Vanuit deze centrale component kunnen de statistieken geautomatiseerd met de Commissie uitgewisseld worden, via de statistics repository. Het daarvoor geschikte PiwikPro platform van DPC staat open voor gebruik door alle rijksoverheidsorganisaties voor hun websites en applicaties. In essentie betekent dit, dat het gebruikersgedrag op websites van rijksoverheden direct door DPC gemonitord wordt. Ten behoeve van de SDG zal gebruik van deze component uitgebreid moeten worden naar alle uitvoeringsorganisaties en agentschappen alsmede het opnemen van een SDG-identifier op de SDG-relevante webpagina’s (Initiële kosten). DOP kent een geheel eigen platform voor het verzamelen van gebruikersstatistieken. Dat is geïntegreerd met de websites die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Er wordt geen gezamenlijk platform ontwikkeld voor zowel DPC als DOP. 
	8. Monitoring gebruikersfeedback 
	Een aanvullende eis volgend uit de SDG-Verordening is het verzamelen van gebruikersfeedback, gebruik makend van een door de Commissie ter beschikking gestelde tool of een daaraan equivalente eigen, reeds in gebruik zijnde, tool. Bij deze optie wordt uitgegaan van het gebruik van de door de Commissie ontwikkelde user feedback tool op de portalen en de product pagina’s van uitvoeringsorganisaties en agentschappen. Daarnaast wordt hieronder een drietal andere tools ontwikkeld, te weten de ‘common feedback tool’ (CFB), de ‘single market obstacles tool’ (SMO) en de ‘common assistance service finder’ (CASF) (initiële kosten).
	9. Monitoring gebruik SC
	Met deze optie opgevoerde SC++ is centrale, overheidsbrede monitoring van de volledigheid van de productcatalogus mogelijk. Dus SC-monitoring gegevens, samen met gebruikersstatistieken die op de portalen centraal ter beschikking staan, vormen een geconsolideerde basis voor rapportage naar de Commissie en vooral voor toezicht en handhaving op nationaal niveau. Decentraal is geen aanpassing meer nodig.
	4.3 Informeren Decentraal

	In het decentrale scenario toont de nationale toegangspoort gebruikers de algemeen generiek geldende beschrijving van de producten, en voor de producten van decentrale overheden de hyperlink naar de webpagina waar het product in detail wordt beschreven. De variant waarbij de bedoelde informatie decentraal wordt aangeboden en beheerd is op hoofdlijnen weergegeven in volgend schema:
	1. Nationale Toegangspoort
	Gelijk aan het centrale scenario wordt de Nationale toegangspoort gerealiseerd door de bestaande portalen rijksoverheid.nl of government.nl, en ondernemersplein.kvk.nl of business.gov.nl. Ook in dit scenario wordt via de bestaande redacties van DPC en DOP de productinformatie van de centrale overheden aangeboden op de portalen, gelijk aan het centrale scenario. 
	Een wijziging in het decentrale scenario ten opzichte van het centrale scenario, is dat de portalen doorverwijzen naar gedetailleerde productpagina´s van decentrale overheden en centrale uitvoeringsorganisaties. Dit is vergelijkbaar met de huidige oplossing voor de Dienstenwet. De informatie wordt dus niet ingebracht via SC++ als in het centrale scenario. De benodigde aanpassingen en daarmee gemoeide investeringen worden in de onderstaande paragrafen beschreven.
	2. Generieke teksten (decentrale overheden)
	In de decentrale variant wordt, net als in het centrale scenario, de generieke productinformatie van decentrale overheden door de redacties van DPC en DOP uitgewerkt. Dit vraagt een gelijke investering zoals beschreven in het centrale scenario (initiële en structurele kosten). In het decentrale scenario worden de generieke teksten de basis voor de verzamelpagina´s voor producten van de lokale overheden op de nationale toegangspoort. Na keuze van de gebruiker voor een specifieke lokale overheid wordt de gebruiker doorverwezen van de verzamelpagina naar een lokale website. Dit gebeurt op basis van een link naar de productpagina van een specifieke decentrale overheid (initiële kosten). In de plaat staat dit benoemd als metadata. De inhoud en het gebruik van deze generieke teksten stemmen DPC en DOP met de decentrale overheden af. Hierbij worden de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeentes (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen (UvW) betrokken. 
	Omdat het correcte gebruik van SC (en soms de kwaliteit van SC dan wel de Uniforme productnamenlijst) door decentrale overheden lastig blijkt, zouden zogeheten ‘vliegende brigades’ ingericht kunnen worden. Deze centraal gestuurde teams voorzien decentrale overheden via regio-bijeenkomsten en/of op hun eigen locatie van uitgebreide voorlichting en mogelijk ook praktische hulp. Dit naar voorbeeld van de implementatie (portaal) Basisregistratie Ondergrond (BRO) (initiële kosten).
	3. Productinformatie decentrale overheden
	Om het beheer bij lokale overheden mogelijk te maken zijn aanpassingen van de Content Management Systemen (CMS) van lokale overheden (via leveranciers) nodig (initiële kosten). De decentrale productbeschrijvingen op de websites van decentrale overheden blijft wat betreft vorm en opmaak, maar ook vertaling en voldoen aan de kwaliteitseisen uit de SDG-verordening aan de overheden zelf overgelaten (initiële kosten).
	4. Samenwerkende Catalogi naar de nationale toegangspoort
	Metagegevens van de decentrale productbeschrijvingen worden via het bestaande PDC-koppelvlak aan de Samenwerkende Catalogi geleverd. Dit vergt geen extra inspanningen ten opzichte van de huidige situatie. De portalen lezen de links van Samenwerkende Catalogi in en tonen deze op de Nationale Toegangspoort. Dit is vergelijkbaar aan de huidige oplossing voor de Dienstenwet. 
	5. Aanlevering van links
	De hoeveelheid van links die genotificeerd en actueel gehouden moeten worden is groot: 21.300 links. Dit maakt een handmatige aanlevering via de webinterface van het SDG link repository buitengewoon arbeidsintensief. Daarom wordt in deze variant uitgegaan van een geautomatiseerde aanlevering vanuit de SC (initiële kosten).
	6. Monitoring gebruikersstatistieken 
	De Nationale toegangspoort zal gebruik gaan maken van een user statistics component. De twee platformen die op dit moment in gebruik zijn, namelijk die van DPC en DOP, zouden technisch ook voor de websites van lokale overheden gebruikt kunnen worden, waardoor het gebruikersgedrag op websites van decentrale overheden direct door DPC en DOP gemonitord kan worden. Vanuit de centrale component kunnen de statistieken geautomatiseerd met de Commissie uitgewisseld worden via de statistics repository. Ten behoeve van de SDG-verordening zal gebruik van deze component uitgebreid moeten worden naar alle uitvoeringsorganisaties en agentschappen, alsmede het opnemen van een SDG-identifier op de SDG-relevante webpagina’s. Dit vraagt ook een uitbreiding van de opdracht van DPC. Daarnaast moet de user statistics component worden ingebracht bij de productpagina’s van decentrale overheden (initiële kosten). 
	7. Monitoring gebruikersfeedback
	Een aanvullende eis van de SDG-verordening is het verzamelen van user feedback, gebruik makend van een door de Commissie ter beschikking gestelde tool of equivalent eigen tool. In deze variant wordt de door de Commissie ontwikkelde user feedback tool geïmplementeerd op de portalen alsook op de product pagina’s van uitvoeringsorganisaties en agentschappen. Hierbij wordt ook verondersteld dat het user feedback tool van de commissie ook ingebed wordt in alle lokale (SDG)productpagina’s. Ook hiervoor is aanpassing in de CMS nodig. De uitbreiding van adoptie is echter wel door de bestaande opdracht van DPC gedekt. Daarnaast wordt hieronder een drietal andere tools ontwikkeld, te weten de ‘common feedback tool’ (CFB), de ‘single market obstacles tool’ (SMO) en de ‘common assistance service finder’ (CASF) (initiële kosten).
	In deze ‘Informeren Decentraal’ optie blijven de productbeschrijvingen van decentrale overheden grotendeels decentraal en buiten zicht van de landelijke inrichting. Het toezicht blijft hierdoor beperkt tot het ‘bestaan’ van een productpagina en kan geen inzicht geven op de volledigheid van de daarop getoonde informatie. Toezicht op de volledigheidsaspecten van SDG-verordening moet dus handmatig gebeuren of het toezicht blijft beperkt tot reactie op gebruikersreacties in het user feedback tool van de commissie.
	5 Structuur kostenberekening
	Om de kosten overzichtelijk in kaart te brengen worden vier niveaus onderscheiden waarop verschillende organisaties activiteiten dienen te ontplooien om de invoering van de SDG-verordening te verwezenlijken:
	 Your Europe, één Europese digitale toegangspoort
	 Nationale webpagina’s, twee centrale nationale webpagina’s, één voor burgers en één voor ondernemers
	 Samenwerkende catalogi, landelijke virtuele catalogus met metadata over informatie en procedures bij (decentrale) overheden
	 Bronnen, de webpagina’s met informatie en procedures van decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties en overige partijen.
	5.1 Your Europe 

	Eén Europese digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten. De Europese Commissie draagt zorg voor de oprichting en het beheer van een gemeenschappelijke gebruikersinterface (geïntegreerd is in het portaal ‘Uw Europa’) die toegang biedt tot relevante
	webpagina’s van de Unie en de lidstaten. Nederland levert hiervoor relevante links aan (notificeren). 
	De relevante links kunnen (deels) automatisch opgehaald worden door een ‘crawler’ van de Europese Commissie. Indien de nationale webpagina’s alle links naar specifieke informatie en procedures bij decentrale overheden en uitvoeringsorganisaties bevatten, is het voldoende alleen de link van de nationale webpagina’s aan te leveren en vindt de crawler vanzelf de overige relevante pagina’s. Voorwaarde hiervoor is dat deze webpagina’s voldoen aan kwaliteitscriteria, bijvoorbeeld voor tot het Your Europe-logo en labels (tags).
	Organisaties
	De volgende organisaties vervullen hierin een rol:
	 Dienst Publiek en Communicatie (DPC), onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken (AZ)
	 Digitaal Ondernemersplein (DOP), in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gehost door de Kamer van Koophandel (KvK)
	Activiteiten
	 Aanleveren Your Europe: DPC en DOP leveren de relevante links naar informatie, procedures en diensten voor respectievelijk burgers en ondernemers in het Nederlands en Engels aan.
	/
	5.2 Nationale webpagina’s

	De webpagina’s overheid.nl / government.nl en ondernemersplein.kvk.nl / business.gov.nl bieden momenteel Nederlandstalige en Engelstalige wegwijzers naar informatie en diensten van overheden voor respectievelijk burgers en ondernemers. Nederland draagt zorg voor deze webpagina’s voor burgers en ondernemers, waarop informatie over en relevante links naar informatie, procedures en diensten worden gepubliceerd.
	Organisaties
	De volgende organisaties vervullen hierin een rol:
	 Dienst Publiek en Communicatie (DPC), onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken (AZ)
	 Digitaal Ondernemersplein (DOP), onderdeel van de Kamer van Koophandel (KvK)
	 Antwoord voor bedrijven (Avb), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
	Activiteiten
	 Generieke teksten opstellen: DPC en DOP stellen generieke teksten over relevante informatie, procedures en diensten voor respectievelijk burgers en ondernemers.
	 Generieke teksten vertalen: In het Engels vertalen van de opgestelde generieke teksten. 
	 Publiceren: Op de nationale webpagina’s publiceren van de Nederlandstalige en Engelstalige teksten, bijbehorende links, opnemen van Your Europe-logo en -links en voorgeschreven labels (tags).
	 Links ophalen SC (decentraal): In het decentraal scenario worden links naar relevante informatiepagina’s en procedures van decentrale overheden opgehaald uit SC en getoond op de nationale webpagina’s.
	 Standaardteksten en links ophalen SC++ (centraal): In het centraal scenario worden naast links ook standaardteksten van decentrale overheden opgehaald uit SC++ en getoond op de nationale webpagina’s.
	 Koppeling web-hulpmiddelen EC (user statistics & feedback): Integreren van een door de Europese Commissie ontwikkelde feedback tool in de nationale webpagina’s. 
	 Coördinatie en promotie: Promotie, lobby en kennisdeling met overheden, agentschappen en uitvoeringsorganisaties over de gezamenlijke implementatie van de SDG-verordening. 
	/
	N.B. De activiteiten met betrekking tot eventuele doorontwikkeling en bouw van benodigde functionaliteiten en techniek bij DPC worden de komende periode onderzocht (bijvoorbeeld de realisatie van de toegangspoort voor burgers en een koppeling met SC). Eventuele kosten hiervoor zijn niet opgenomen in deze kostenberekening. Naar verwachting van DPC zullen deze kosten in het decentrale en centrale scenario vergelijkbaar van omvang zijn.
	5.3 Samenwerkende Catalogi

	Samenwerkende Catalogi is een landelijke virtuele catalogus die momenteel metadata bevat over  informatie, procedures en diensten bij decentrale overheden. Voor het ondernemersdeel is hieraan al invulling gegeven, mede op basis van de Dienstenwet. De virtuele catalogus wordt op orde gebracht en uitgebreid met metadata over informatie, procedures en diensten voor burgers bij decentrale overheden. In het centraal scenario worden, aanvullend op metadata over links van standaard producten, ook standaardteksten van decentrale overheden opgenomen in SC++.
	Organisaties
	De volgende organisatie vervult hierin een rol:
	 Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
	Activiteiten
	 SC: Inrichten en beheren van Samenwerkende Catalogi.
	 SC++ (centraal): Inrichten en beheren van een uitgebreidere Samenwerkende Catalogi++, inclusief het aanpassen van de Uniforme Productnamenlijst (UPL).
	/
	5.4 Bronnen

	De bronnen voor informatie, procedures en diensten zijn de webpagina’s van decentrale overheden, uitvoeringsorganisaties en overige partijen. Hieraan is momenteel deels (Engelstalig) invulling gegeven door deze organisaties. Nederland draagt zorg voor Engelstalige invulling van deze webpagina’s, zodat alle voor de SDG-verordening relevante informatie en procedures voor burgers en ondernemers zijn gepubliceerd.
	Organisaties
	De volgende organisaties vervullen hierin een rol:
	 Decentrale overheden: Provincies, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten
	 Uitvoeringsorganisaties: Agentschappen en zelfstandige bestuursorganen
	 Overige partijen: private instanties, waaronder bijvoorbeeld (zorg)verzekeraars en pensioenfondsen
	Activiteiten
	 Check kwaliteitscriteria en kleine aanpassingen: Een controle van webpagina’s op beschikbaarheid van informatie en procedures en het voldoen daarvan aan de kwaliteitsnormen, zoals voorgeschreven in de SDG-verordening. Inclusief eventuele kleine aanpassingen aan deze webpagina’s om te voldoen aan deze kwaliteitsnormen (denk hierbij aan het opnemen van datum van publicatie/actualisatie). Inclusief het opnemen van het Your Europe-logo en -links en voorgeschreven labels (tags).
	 Engelstalige website opstellen: Diverse organisaties beschikken momenteel nog niet over een Engelstalige website. Een Engelstalige navigatiestructuur waarin de informatie en procedures een plek krijgen is niet een vereiste uit de SDG-verordening en daarmee niet noodzakelijk, echter het lijkt wel wenselijk om te voorkomen dat informatie nauwelijks vindbaar is vanuit de websites van organisaties zelf. Inclusief het opnemen van Your Europe-logo en -link.
	 Productinformatie opstellen: Het door decentrale overheden opstellen van de relevante teksten ten behoeve van informatiepagina’s.
	 Procedures omschrijven: Het door decentrale overheden opstellen van de relevante teksten ten behoeve van procedures, waaronder een omschrijving van de procedure volgens de kwaliteitsnormen uit de SDG-verordening voorafgaand aan eventuele inlog.
	 Teksten vertalen: In het Engels vertalen van de opgestelde teksten.
	 Publiceren: Op de webpagina’s van de organisaties publiceren van de Engelstalige informatie en testen van de webpagina. Inclusief het opnemen van Your Europe-logo en -link en voorgeschreven labels (tags).
	 Procedures inrichten: Engelstalig en niet-discriminerend inrichten van relevante digitale procedures bij organisaties. Inclusief het opnemen van Your Europe-logo en voorgeschreven labels (tags).
	 Links aanleveren SC: In het decentraal scenario leveren decentrale overheden links naar Nederlandstalige19 en Engelstalige relevante informatiepagina’s en procedures bij SC aan.
	 Standaardteksten aanleveren SC++ (centraal): In het centraal scenario leveren decentrale overheden, naast links, ook standaardteksten bij SC++ aan.
	 Koppeling web-hulpmiddelen EC (user statistics & feedback): Integreren van een door de Europese Commissie ontwikkelde feedback tool in de webpagina’s van organisaties. 
	 Coördinatie en promotie: Coördinatie van de benodigde activiteiten bij alle organisaties. 
	/
	PM
	De volgende ondersteunende activiteiten brengen mogelijk ook additionele kosten met zich mee. Aangezien deze kosten(omvang) erg onzeker zijn, zijn deze in de kostenberekening als PM opgenomen.
	 Een deel van de activiteiten kan uitgevoerd worden door externe partijen. Het aanbesteden van deze activiteiten brengt mogelijk kosten met zich mee, in deze kostenberekening is deze activiteit en bijbehorende kosten niet opgenomen.
	 Organisaties dienen ook zorg te dragen dat procedures en contact in de backoffice Engelstalig afgehandeld kan worden. Dit brengt mogelijk additionele kosten met zich mee (bijvoorbeeld training in de Engelse taal en in het specifiek relevante termen), in deze kostenberekening is deze activiteit en bijbehorende kosten niet opgenomen.
	 Een aandachtspunt is dat sommige organisaties momenteel informatie gebundeld (meerdere informatiegebieden, bijvoorbeeld in de vorm van klantreizen) op één pagina presenteren. Dit brengt mogelijk additionele kosten met zich mee (om deze pagina’s te scheiden zodat een webpagina per informatiegebied ontstaat), in deze kostenberekening is deze activiteit en bijbehorende kosten niet opgenomen.
	6 Kosten
	6.1 Resultaten

	De concrete vereisten bij de implementatie van de SDG-verordening zijn nog niet (volledig) uitgewerkt. Deze onduidelijkheid maakt dat veel schattingen van inspanningen en kosten ook de nodige onzekerheid bevatten. De kostenraming is daarom in een bandbreedte met drie ramingen weergegeven: Laag, Midden en Hoog. De lage raming bevat de ondergrens van in het onderzoek geïdentificeerde kostenramingen, de hoge raming de bovengrens en de midden raming is het gemiddelde van deze twee. Voor alle ramingen zijn zowel investeringskosten als jaarlijkse beheerkosten opgenomen. Deze zijn per raming naast elkaar zichtbaar gemaakt, voor het centrale en het decentrale scenario.
	In het centrale scenario is gekozen om voor de informatiegebieden (Annex I) middels de nationale webpagina’s, centraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening. Ook lokaal dienen webpagina’s en procedures in dit scenario te voldoen aan deze eisen, zoals met betrekking tot het opnemen van een Your Europe-logo, voorgeschreven labels (tags) en het integreren van tools (user statistics & feedback). De totaal geraamde investeringskosten bedragen voor het centrale scenario in de lage raming €124 miljoen met jaarlijks €25 miljoen voor beheer, in de midden raming €295 miljoen investeringen met jaarlijks €59 miljoen voor beheer en in de hoge raming €515 miljoen investeringen met jaarlijks €103 miljoen voor beheer. De kosten van de scenario’s lopen dus fors uiteen, vooral vanwege de nog zeer onzekere kosten voor het inrichten van procedures. 
	In het decentrale scenario is ervoor gekozen om met name decentraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening. De investeringskosten variëren dan van €114 tot €499 miljoen. De jaarlijkse kosten bevinden zich binnen de bandbreedte van €23 tot €100 miljoen. 
	De tabellen op de volgende pagina’s geven een gedetailleerd overzicht van de kostenramingen. 
	Samenvatting kosten
	Samenvattend ontstaat het volgende beeld:
	Een keuze voor het centrale scenario brengt circa €9,5 tot €16,4 miljoen additionele investeringen voor het inrichten van CMS-en en aanleveren van standaardteksten met zich mee. Tevens zijn er jaarlijks meerkosten, variërend van €1,9 tot 3,3 miljoen. Hier staat tegenover dat m.b.t. de informatiegebieden niet versnipperd wordt voldaan aan de SDG-verordening, waardoor kwaliteit en volwaardigheid eenvoudiger te garanderen en onderhouden zijn. 
	In de volgende paragrafen is een nadere toelichting opgenomen op de gehanteerde volumes en individuele kostenposten.
	Kosten voor één gemiddelde gemeente
	In volgende tabel is de kostenberekening voor één gemiddelde gemeente gepresenteerd. Voor een gemiddelde gemeente zijn de totale additionele investeringskosten geraamd op circa €300.000 in de lage raming tot circa €1.300.000 in de hoge raming. Veruit de omvangrijkste kostenpost betreft het inrichten van procedures, circa €140.000 in de lage raming tot €1.000.000 in de hoge raming. Daarna volgen het omschrijven van procedures en kosten voor interne coördinatie. Tevens zijn er additionele jaarlijkse kosten, variërend van totaal circa €60.000 in de lage raming tot ruim €250.000 in de hoge raming. De kostenverschillen tussen een centraal en decentraal scenario zijn voor een gemeente beperkt.
	/
	6.2 Nadere toelichting volumes en loonkosten

	Om de kosten te berekenen is uitgegaan van de volgende volumes voor organisaties, aantal organisaties zonder Engelstalige website, aantal informatiepagina’s en aantal procedures.
	Alle 355 gemeenten, 21 waterschappen en 12 provincies worden geraakt door de SDG-verordening. Van de uitvoeringsorganisaties en overige partijen zijn door de Projectgroep Informeren 19 organisaties geïdentificeerd die worden geraakt door de verordening. Op basis van een steekproef is in dit onderzoek een inschatting gemaakt van het aandeel van deze organisaties dat nog niet over een Engelstalige website beschikt. Dit aandeel Engelstalige websites wordt uitsluitend gehanteerd voor de kostenberekening van het opstellen van een Engelstalige website.
	Tabel 2 Aantal organisaties en aandeel zonder Engelstalige website 
	Aantal
	Aandeel zonder Engelstalige website
	Gemeenten
	355
	83%
	Waterschappen
	21
	71%
	Provincies
	12
	100%
	Uitvoeringsorganisaties
	19
	0%
	Totaal t.b.v. kostenberekening
	463
	320 (aantal)
	Op basis van de interviews en inzichten uit de Projectgroep Informeren is het aantal relevante informatiepagina’s en bijbehorende procedures geschat. Informatie en procedures kunnen op verschillen te vinden zijn, bijvoorbeeld gemeentelijke samenwerkingsverbanden en omgevingsdiensten. In de kostenberekening wordt veronderstelt dat per gemeente informatie- en procedure webpagina’s één keer worden geven.
	Tabel 3 Aantal relevante informatiepagina's 
	Laag
	Midden
	Hoog
	Gemeenten
	70
	85
	100
	Waterschappen
	10
	15
	20
	Provincies
	100
	125
	150
	Uitvoeringsorganisaties
	100
	150
	200
	Totaal t.b.v. kostenberekening
	280
	375
	470
	Tabel 4 Aantal relevante procedures 
	Laag
	Midden
	Hoog
	Gemeenten
	70
	85
	100
	Waterschappen
	10
	15
	20
	Provincies
	100
	125
	150
	Uitvoeringsorganisaties
	200
	300
	400
	Totaal t.b.v. kostenberekening
	380
	525
	670
	Voor totale loonkosten worden direct productieve uren gehanteerd, inclusief overhead en exclusief btw. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de ‘Handleiding overheidstarieven 2020’.
	Tabel 5 Loonkosten
	Loonkosten
	Laag
	Midden
	Hoog
	Schaal 9/10
	€64 per uur / €91.000 per fte
	€66,50 per uur / €94.500
	€69 per uur / €98.000
	Schaal 13/14
	€95 per uur / €135.000 per fte
	€99,50 per uur / €141.000 per fte
	€104 per uur / €147.000 per fte
	Bron: Handleiding overheidstarieven 2020
	6.3 Nadere toelichting kostenposten

	Aanleveren Your Europe 
	DPC en DOP hebben de kosten voor het aanleveren van relevante links naar informatie, procedures en diensten opgenomen in een integraal investeringsvoorstel voor de realisatie van de nationale webpagina’s.
	Tabel 6 Kosten aanleveren Your Europe
	Your Europe
	Laag
	Midden
	Hoog
	Aanleveren
	Zie inspanning ‘nationale webpagina’s’
	Zie inspanning ‘nationale webpagina’s’
	Zie inspanning ‘nationale webpagina’s’
	Nationale webpagina’s (generieke teksten opstellen, generieke teksten vertalen, publiceren, links ophalen SC (decentraal), standaardteksten en links ophalen SC++ (centraal), koppeling web-hulpmiddelen EC (user statistics & feedback), coördinatie en promotie)
	In de kostenberekening opgenomen kosten betreffen de integrale investeringsvoorstellen van DPC en DOP voor Engelstalige centrale webpagina’s voor burgers en ondernemers, waarop informatie over en relevante links naar informatie, procedures en diensten worden gepubliceerd.
	De implementatie van de SDG-verordening is nog niet volwaardig uitgewerkt. Hiervoor wordt nog gewerkt aan diverse ‘Implementing acts’. Deze onzekerheid maakt dat schattingen van inspanningen en kosten ook de nodige onzekerheid bevatten. De investeringsvoorstellen van DPC en DOP zijn in de hoge raming daarom opgehoogd met een onzekerheidsopslag van 25%.
	Tabel 7 Kosten nationale webpagina's
	Nationale webpagina’s
	Laag
	Midden
	Hoog
	Burgers (DPC)
	€ 1.050.000
	€ 1.181.000
	€ 1.313.000
	Ondernemers (DOP)
	€ 828.000
	€ 932.000
	€ 1.035.000
	Bron: DPC en DOP
	Samenwerkende Catalogi
	De huidige SC is, mede naar aanleiding van de Dienstenwet, al gevuld met metadata ten behoeve van het ondernemersdeel. Dit blijkt echter nog niet volledig op orde en daarnaast zal het ook gevuld moeten worden met metadata ten behoeve van het burgerdeel. Een (Centrale) inspanning is nodig om er zorg voor te dragen dat alle decentrale overheden correct en volledig hun metadata aanleveren. Deze inspanning is opgenomen in de investeringsvoorstellen van DOP en DPC. 
	In het centraal scenario wordt SC de metadata uitgebreid met standaardteksten, SC++. Logius heeft de kosten voor de ontwikkeling hiervan in een eerste raming ingeschat. De inspanning is gericht op het bepalen van standaarden, aanpassen van documentatie, validatie, monitoringtool, zoekdienst, servicedesk en aansluitondersteuning en ketentesten uitvoeren.
	De implementatie van de SDG-verordening is nog niet volwaardig uitgewerkt. Hiervoor wordt nog gewerkt aan diverse ‘Implementing acts’. Deze onzekerheid maakt dat schattingen van inspanningen en kosten ook de nodige onzekerheid bevatten. De raming van Logius is in de hoge raming daarom opgehoogd met een onzekerheidsopslag van 25%.
	Tabel 8 Kosten samenwerkende catalogi
	Laag
	Midden
	Hoog
	SC
	Zie inspanning ‘nationale webpagina’s’
	Zie inspanning ‘nationale webpagina’s’
	Zie inspanning ‘nationale webpagina’s’
	SC++
	€ 350.000
	€ 394.000
	€ 438.000
	Bron: Logius
	Bronnen
	Check kwaliteitscriteria en kleine aanpassingen
	De inspanning om de gehele website te controleren en kleine aanpassingen door te voeren wordt op basis van inschattingen uit de interviews geraamd op 50 tot 100 uur per organisatie, uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 9 tot 10.
	Tabel 9 Kosten check kwaliteitscriteria en kleine aanpassingen
	Laag
	Midden
	Hoog
	Check kwaliteitscriteria en kleine aanpassingen
	463 organisaties, 
	50 uur per organisatie, 
	€64 per uur
	Totaal €1.482.000
	463 organisaties, 
	75 uur per organisatie, 
	€66,50 per uur
	Totaal €2.309.000
	463 organisaties, 
	100 uur per organisatie, 
	€69 per uur
	Totaal €3.195.000
	Engelstalige website opstellen
	Uitgangspunt is sober en doelmatig. Het ontbreken van een Engelstalige navigatiestructuur is mogelijk, maar voor de meeste organisaties niet wenselijk. Op basis van inschattingen uit de interviews zijn de inspanningen en kosten geraamd. 
	Een sobere variant is naar verwachting mogelijk binnen €16.000. Een doelmatige Engelstalige website vraagt echter een uitgebreidere investering.
	De inspanning om een Engelstalige navigatiestructuur (dus niet de individuele informatiepagina’s) redactioneel te vullen wordt geraamd op 20 tot 40 uur per organisatie, uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 9 tot 10.
	De kosten voor het inrichten van de Engelstalige webpagina wordt geraamd op €16.000 voor een zeer minimaal ingericht CMS met tweetaligheid tot €50.000 voor een volwaardig, maar sober en doelmatige inrichting.
	Tabel 10 Kosten inrichten Engelstalige webpagina
	Laag
	Midden
	Hoog
	Redactie
	320 organisaties, 
	20 uur per organisatie, 
	€64 per uur
	Totaal €409.000
	320 organisaties, 
	30 uur per organisatie, 
	€66,50 per uur
	Totaal €638.000
	320 organisaties, 
	40 uur per organisatie, 
	€69 per uur
	Totaal €883.000
	Inrichting CMS
	320 organisaties, 
	€16.000 per organisatie
	Totaal €5.118.000
	320 organisaties, 
	€33.000 per organisatie
	€10.556.000
	320 organisaties, 
	€50.000 per organisatie
	€13.082.000
	Productinformatie opstellen
	De inspanning om een informatiepagina redactioneel op te stellen wordt op basis van inschattingen uit de interviews geraamd op 5 uur per informatiepagina, inclusief eventuele controle, uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 9 tot 10.
	Deze activiteit is (deels) onderdeel van het nulalternatief. Ook zonder de SDG-verordening zullen organisaties beschikken over relevante (Nederlandstalige) teksten voor de informatiegebieden.
	Tabel 11 Kosten productinformatie opstellen
	Laag
	Midden
	Hoog
	Productinformatie opstellen
	26.000 informatiepagina’s, 
	5 uur per pagina, 
	€64 per uur
	Totaal €8.435.000
	32.000 informatiepagina’s, 
	5 uur per pagina 
	€66,50 per uur
	Totaal €10.687.000
	38.000 informatiepagina’s, 
	5 uur per pagina, 
	€69 per uur
	Totaal €13.082
	Procedures omschrijven
	De inspanning om een procedurepagina redactioneel op te stellen wordt op basis van inschattingen uit de interviews geraamd op 9 uur per procedurepagina, inclusief eventuele controle, uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 9 tot 10. Dit is inclusief de procedureomschrijving die de SDG-verordening voorafgaand aan eventuele inlog vereist en eventueel afwijkende procedures voor niet-Nederlanders.
	Tabel 12 Kosten procedures omschrijven
	Laag
	Midden
	Hoog
	Procedures omschrijven
	26.000 procedurepagina’s, 
	9 uur per pagina, 
	€64 per uur
	Totaal €15.241.000
	32.000 procedurepagina’s, 
	9 uur per pagina
	 €66,50 per uur
	Totaal €19.326.000
	38.000 procedurepagina’s, 
	9 uur per pagina, 
	€69 per uur
	Totaal €23.673.000
	Teksten vertalen
	De kosten voor vertaling worden ingeschat op €0,19 per woord. Voor informatiepagina’s hanteren we gemiddeld circa 500 te vertalen woorden en voor procedures circa 1.000 te vertalen woorden.
	De algemene begroting van de Europese Unie dekt de kosten van de vertaling van informatie, uitleg en instructies, in deze kostenberekening zijn echter alle relevante kosten zo goed mogelijk in kaart gebracht. Daarbij is geen onderscheid gemaakt in welke partij deze kosten draagt (financiering).
	Tabel 13 Kosten teksten vertalen
	Laag
	Midden
	Hoog
	Teksten vertalen informatiepagina’s
	26.000 informatiepagina’s, 
	500 woorden per pagina, 
	€0,19 per woord
	32.000 informatiepagina’s, 
	500 woorden per pagina, 
	€0,19 per woord
	38.000 informatiepagina’s, 
	500 woorden per pagina, 
	€0,19 per woord
	Teksten vertalen procedures
	26.000 informatiepagina’s, 
	1.000 woorden per pagina, 
	€0,19 per woord
	32.000 informatiepagina’s, 
	1.000 woorden per pagina, 
	€0,19 per woord
	38.000 informatiepagina’s, 
	1.000 woorden per pagina, 
	€0,19 per woord
	Totaal €7.527.000
	Totaal €9.181.000
	Totaal €10.836.000
	Publiceren
	De inspanning voor het publiceren van informatiepagina’s wordt geraamd op 1 uur per informatiepagina, uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 9 tot 10.
	Tabel 14 Kosten publiceren informatiepagina's
	Laag
	Midden
	Hoog
	Publiceren
	26.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina, 
	€64 per uur
	Totaal €1.687.000
	32.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina 
	€66,50 per uur
	Totaal €2.137.000
	38.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina, 
	€69 per uur
	Totaal €2.616.000
	Procedures inrichten
	De inspanning voor het inrichten van procedures is nog niet volledig door partijen in kaart gebracht, de kosten hiervan zijn dan ook zeer onzeker. Eerste inzichten worden momenteel opgebouwd door bijvoorbeeld de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam waar de realisatie van één procedure wordt vormgegeven.
	De kosten worden voorlopig geraamd op €2.000 tot €10.000 per procedure.
	Tabel 15 Kosten procedures inrichten
	Laag
	Midden
	Hoog
	Procedures inrichten
	26.000 procedures,
	€2.000 
	Totaal €52.920.000
	32.000 procedures, 
	€6.000 per procedure
	Totaal €193.740.000
	38.000 procedures, 
	€10.000 per procedure
	Totaal €381.200.000
	Links aanleveren SC
	De inspanning voor het aanleveren van links aan SC wordt op basis van de interviews geraamd op 1 uur per informatiepagina en procedure, uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 9 tot 10.
	Tabel 16 Kosten links aanleveren SC
	Laag
	Midden
	Hoog
	Links informatiepagina’s aanleveren
	26.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina, 
	€64 per uur
	32.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina 
	€66,50 per uur
	38.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina, 
	€69 per uur
	Links procedures aanleveren
	26.000 procedures, 
	1 uur per pagina, 
	€64 per uur
	32.000 procedures, 
	1 uur per pagina 
	€66,50 per uur
	38.000 procedures, 
	1 uur per pagina, 
	€69 per uur
	Totaal €3.380.000
	Totaal €4.285.000
	Totaal €5.247.000
	Standaardteksten aanleveren SC++ (centraal)
	In het centraal scenario dient het CMS van organisaties ten behoeve van het aanleveren van standaardteksten en aansluiten op SC++. te worden aangepast. De kosten hiervoor worden geraamd op €6.000 tot €14.000 per organisatie.
	De inspanning voor het aanleveren van standaardteksten aan SC++ wordt op basis van de interviews geraamd op 1 uur per informatiepagina en procedure, uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 9 tot 10.
	Tabel 17 Kosten standaardteksten aanleveren SC++
	Laag
	Midden
	Hoog
	CMS aanpassen en aansluiten op SC++
	388 organisaties, 
	€6.000 per organisatie
	388 organisaties, €10.000 per organisatie
	388 organisaties, €14.000 per organisatie
	Links informatiepagina’s aanleveren
	26.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina, 
	€64 per uur
	32.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina
	 €66,50 per uur
	38.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina, 
	€69 per uur
	Links procedures aanleveren
	26.000 procedures, 
	1 uur per pagina, 
	€64 per uur
	32.000 procedures, 
	1 uur per pagina 
	€66,50 per uur
	38.000 procedures, 
	1 uur per pagina, 
	€69 per uur
	Totaal €9.089.000
	Totaal €12.449.000
	Totaal €15.926.000
	Koppeling webhulpmiddelen EC (user statistics & feedback)
	De inspanning voor het koppelen van de informatie- en procedurepagina’s met de web-hulpmiddelen van de Europese Commissie wordt geraamd op 1 uur per pagina, uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 9 tot 10. De specificaties van deze web-hulpmiddelen zijn bepalend voor de benodigde inspanning, echter momenteel is hier nog weinig over bekend.
	Tabel 18 Kosten koppeling webhulpmiddelen EC
	Laag
	Midden
	Hoog
	Koppeling informatiepagina’s met web-hulpmiddelen
	26.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina, 
	€64 per uur
	32.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina, 
	€66.50 per uur
	38.000 informatiepagina’s, 
	1 uur per pagina,
	 €69 per uur
	Koppeling procedurepagina’s met web-hulpmiddelen
	26.000 procedures, 
	1 uur per procedure, 
	€64 per uur
	32.000 procedures, 
	1 uur per procedure, 
	€66.50 per uur
	38.000 procedures, 
	1 uur per procedure, 
	€69 per uur
	Totaal €3.380.000
	Totaal €4.285.000
	Totaal €5.247.000
	Coördinatie en promotie
	De inspanning voor coördinatie wordt geraamd op 0,2 tot 0,5 fte per organisatie, uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 13 tot 14. Hier bovenop wordt nog rekening gehouden met 0,5 fte aan implementatieondersteuning per koepelorganisatie (IPO, VNG en UvW), uitgevoerd door een werknemer met functieschaal 13 tot 14. 
	Tabel 19 Kosten coördinatie en promotie
	Laag
	Midden
	Hoog
	Coördinatie
	463 organisaties, 0,2 fte per organisatie, €135.000 per fte
	463 organisaties, 0,35 fte per organisatie, €141.000 per fte
	463 organisaties, 0,5 fte per organisatie, €147.000 per fte
	Promotie
	3 koepelorganisaties, 0,5 fte per organisatie, €135.000 per fte
	3 koepelorganisaties, 0,5 fte per organisatie, €141.000 per fte
	3 koepelorganisaties, 0,5 fte per organisatie, €147.000 per fte
	Totaal €12.704.000
	Totaal €23.061.000
	Totaal €34.251.000
	Jaarlijks doorontwikkeling en beheer
	In deze fase van projectvoorbereiding is een gedetailleerde raming en onderbouwing van inspanningen voor doorontwikkeling en beheer nog niet mogelijk. Om toch een inschatting te geven is in overleg met geïnterviewde partijen. en op basis van expertoordeel van de onderzoekers een grove en algemene inschatting gemaakt. In de kostenberekening worden de jaarlijkse kosten voor doorontwikkeling en beheer daarom geraamd op 20% van de investeringskosten. Ook de redactionele werkzaamheden worden in de kostenberekening eens in de vijf jaar verondersteld terug te komen. Ook dat leidt tot een jaarlijkse kostenpost van 20% van de investeringskosten.
	7 Beschouwing 
	Scherper beeld
	Ten opzichte van eerdere analyses van ICTU en VNG zijn de investeringen en beheerkosten in deze kostenberekening nader uitgewerkt. Dat heeft niet tot volledig nieuwe inzichten geleid, maar tot een vollediger en scherper inzicht in activiteiten en kostenposten en hun onderbouwing. De diverse organisaties die worden geraakt door de SDG-verordening zijn nog in verschillende mate aangehaakt op de nationale coördinatie van de implementatie. Hierdoor verschilt ook de aanwezige kennis. Door hier de komende periode meer aandacht aan te besteden kunnen inzichten steeds beter worden. 
	Inzicht in relevante informatiegebieden en procedures
	Zo is de inspanning voor het inrichten van procedures nog niet volledig door partijen in kaart gebracht, de kosten hiervan zijn daarmee zeer onzeker. Eerste inzichten worden momenteel opgebouwd door bijvoorbeeld de gemeenten Amsterdam, Den Haag en Rotterdam waar de realisatie van één procedure wordt vormgegeven. Op basis van dergelijke praktijkervaringen die de komende periode worden opgedaan binnen diverse partijen kan deze kostenberekening verder worden aangescherpt.
	Momenteel is ook het inzicht in concrete relevante informatiepagina’s en procedures nog onvolledig. Dit wordt de komende tijd met het uitwerken vanuit de diverse projectgroepen steeds concreter. Met een volwaardig overzicht wordt het mogelijk om de omvang van de activiteiten verder aan te scherpen.
	Implementing acts Europese Commissie
	De implementatie van de SDG-verordening is met betrekking tot diverse activiteiten ook nog niet volwaardig uitgewerkt. Hiervoor wordt door de Europese Commissie nog gewerkt aan diverse ‘Implementing acts’. (IA’s)’. Deze IA’s gaan de SDG-verordening op verschillende punten nader concretiseren hetgeen impact kan hebben op de kosten. Deze onduidelijkheid maakt dat veel schattingen van inspanningen en kosten ook de nodige onzekerheid bevatten. 
	Modelmatige benadering kostenberekening
	Vanwege de onzekerheden is de kostenberekening gebaseerd op een modelmatige benadering met bandbreedtes. Dit is een geschikte methode voor een bruikbare kostenraming in deze fase. Naarmate inzicht toeneemt kan het model verder worden aangescherpt en zullen bandbreedtes afnemen.
	Gemeenschappelijke kansen
	Gedeelde inspanningen zoals een gemeenschappelijk CMS bieden een kans om uiteindelijke kosten te beperken. Dit vraagt echter nog veel inspanning en consensus van de betrokken overheidsorganisaties over zowel werking als deelname. Gedeelde inspanningen zijn mogelijk binnen bestuurslagen (zoals lokale overheden) maar ook interbestuurlijk of tussen mogelijk uitvoerders. Ten behoeve van deze kostenberekening is hier nog onvoldoende zicht op en ligt het nog niet voor de hand om hiermee te rekenen.
	Centraal en decentraal scenario
	In het centrale scenario is gekozen om voor de informatiegebieden (Annex I) middels de nationale webpagina’s, centraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening. Ook decentraal dienen webpagina’s en procedures in dit scenario te voldoen aan diverse eisen, zoals met betrekking tot het opnemen van een Your Europe-logo, voorgeschreven labels (tags) en het integreren van tools (user statistics & feedback). In het decentrale scenario is ervoor gekozen om met name decentraal zorg te dragen voor het voldoen aan de vereisten uit de SDG-verordening.
	Maatschappelijke baten
	Tot slot is het van belang om te benadrukken dat dit een kostenberekening is. Zoals in de inleiding opgenomen dient de SDG-verordening een maatschappelijk doel. Dat betekent dat er tegenover de kosten ook baten voor de maatschappij staan. Deze maatschappelijke baten zijn echter buiten de scope van dit onderzoek gebleven.
	Bijlage 1: Wijzigingen t.o.v. tussenrapportage
	Sinds de tussenrapportage zijn enkele uitgangspunten voor de afbakening gewijzigd. 
	 Inmiddels is (in het decentrale scenario) geen sprake meer van door decentrale overheden middels een REST API ophalen en tonen van generieke teksten. Eventuele ontwikkel- en beheerkosten hiervoor komen in deze rapportage daarom niet meer terug. 
	 De geïdentificeerde kostenpost promotie is uitgebreid met kosten voor coördinatie van SDG-gerelateerde activiteiten binnen organisaties. 
	 Naast investeringen wordt ook rekening gehouden met jaarlijkse kosten voor doorontwikkeling en beheer.
	Bijlage 2: Vergelijking op hoofdlijnen van de Dienstenwet met de SDG-verordening
	Tabel 20 Vergelijking op hoofdlijnen van de Dienstenwet met de SDG-verordening
	Vergelijking
	 Dienstenwet
	 SDG
	 Reikwijdte  
	Het digitaal ontsluiten van eisen en vergunningstelsels tbv vrijheid van vestiging en vrij verkeer van diensten cf richtlijn.
	NB: deze tabelgaat over de verplichtingen uit de DW op het gebied van informatievoorziening; de DW gaat verder dan dat alleen.
	Het wegnemen van ‘discriminatie’ en hierdoor vloeiend laten functioneren van de interne markt: vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de EU (ook in digitale zin).
	 Wie 
	Dienstverleners/dienstverrichters en afnemers zowel zakelijk als particulier.
	Inwoners en ondernemers uit andere EU-landen die gebruik willen maken van informatie en procedures die relevant zijn voor het functioneren binnen de Europese ‘interne markt’ in alle facetten; dat wil zeggen: die relevant zijn als een inwoner of ondernemer zich beweegt in het vrije verkeer van personen, goederen, diensten of kapitaal binnen de Unie.  
	NB: De in bijlage 1 benoemde diensten voor de SDG zijn grotendeels hetzelfde als in de DW, met de SDG komen er vooral voor het burgerdomein meer verplichtingen bij. 
	 Taal
	De informatie en (informatie over) procedures aanbieden in het Engels is geen harde verplichting, slechts een ‘inspanningsverplichting’ voor de lidstaat. Lagere overheden hebben geen taalplicht.
	Het aanbieden van informatie en (informatie over) procedures in een veelgebruikte Europese taal (in NL is primair gekozen voor het Engels) is een harde verplichting.
	 Informatie
	Informatie voor dienstverrichters deels bij het centraal loket, deels bij bevoegde instantie.
	Via ‘centrale toegangspoort’ (gateway) rechtstreeks naar de juiste informatiebron.
	NB: in de SDG-verordening worden meer eisen gesteld aan de (kwaliteit van de) informatie (zie hieronder).
	 Kwaliteitscriteria van te verstrekken informatie 
	De informatie is (artikelen 9 en 20 DW):
	 actueel, 
	 duidelijk en 
	 ondubbelzinnig 
	De informatie over rechten, verplichtingen en regels (artikel 9 SDG Verordening):
	 is gebruiksvriendelijk, 
	 is accuraat en volledig zodat hun gebruikers rechten kunnen uitoefenen, 
	 omvat verwijzingen en links naar rechtshandelingen, technische specificaties en richtsnoeren
	 omvat de naam van de verantwoordelijke voor de informatie
	 omvat contactgegevens van relevante diensten voor ondersteuning
	 vermeldt de datum van de laatste actualisatie
	 heeft duidelijke structuur en presentatie zodat gebruikers snel de benodigde informatie vinden
	 is voortdurend actueel
	 is geschreven in duidelijke en begrijpelijke taal afgestemd op de behoefte van de gebruiker
	 is toegankelijk in een officiële taal van de Unie met groot bereik (Engels)
	De informatie over procedures (artikel 10 SDG Verordening):
	 is voldoende volledig, duidelijk en gebruikersvriendelijk en bevat de volgende elementen:
	 de relevante stappen van de procedure, met inbegrip van eventuele uitzonderingen
	 de naam en contactgegevens van de bevoegde instantie die verantwoordelijk is voor de procedure
	 de voor de procedure geaccepteerde wijzen van authenticatie, identificatie en ondertekening
	 de aard en vorm van te verstrekken bewijzen
	 de rechtsmiddelen en beroepsmogelijkheden 
	 de verschuldigde vergoedingen en onlinebetaalmethode
	 termijnen en benodigde tijd voor afronding
	 rechtsgevolgen van uitblijven van antwoord
	 eventuele aanvullende talen waarin de procedure kan worden uitgevoerd
	De informatie over diensten voor ondersteuning en probleemoplossing (artikel 11 SDG Verordening) is een duidelijke en gebruikersvriendelijke uitleg van: 
	 aard, doel en verachte resultaten van de geboden dienst
	 contactgegevens van de entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de dienst
	 verschuldigde vergoedingen en onlinebetaalmethode
	 termijnen en benodigde tijd
	 eventuele aanvullende talen waarin het verzoek kan worden ingediend en die in latere contacten kunnen worden gebruikt
	Informatie over onlineprocedures (artikel 13, tweede lid onder a SDG Verordening) bevat:
	 instructies voor de afhandeling van de procedure in een officiële taal van de Unie (Engels)
	 Procedures
	Dienstverrichters moeten via het centraal loket stukken kunnen verzenden, en/of inlichtingen kunnen ontvangen van de bevoegde instantie. Procedures moeten volledig elektronisch en op afstand kunnen worden doorlopen.
	Alle procedures uit bijlage II moeten volledig online kunnen worden doorlopen door Europese ondernemers en burgers. Daarnaast moeten alle online-procedures die van belang zijn voor de interne markt (maar die niet in bijlage II staan), niet alleen voor de eigen inwoners maar ook voor andere EU-ingezetenen (non-discriminatoir) toegankelijk worden gemaakt. 
	NB: in de SDG-verordening worden eisen gesteld aan de kwaliteit van de procedures (zie hieronder).
	Kwaliteitscriteria van de procedures
	Annex II – procedure is volledig online wanneer (artikel 6, tweede lid SDG Verordening):
	 identificatie van gebruikers, verstrekking van informatie en bewijs, ondertekening en definitieve indiening elektronisch op afstand kunnen worden verricht, via een dienstverleningskanaal dat gebruiker op gebruiksvriendelijke en gestructureerde wijze in staat stelt de procedurele vereisten na te leven
	 gebruikers een automatische ontvangstbevestiging krijgen, tenzij..
	 het resultaat elektronisch wordt geleverd of – indien nodig – fysiek wordt geleverd
	 de gebruikers een elektronische kennisgeving van de afronding van de procedure ontvangen
	Annex I – procedures (online toegankelijke en af te handelen procedures voor niet-grensoverschrijdende gebruikers moeten non-discriminatoir worden aangeboden - artikel 13 SDG Verordening):
	 toegang tot instructies voor de afhandeling in het Engels
	 mogelijkheid om vereiste informatie te verstrekken, ook als de structuur van deze informatie afwijkt van gebruikelijk in de lidstaat
	 elektronisch identificeren en authentiseren en documenten elektronisch ondertekenen/verzegelen
	 bewijzen verstrekken en resultaat van de procedure ontvangen in elektronische vorm
	 online betalen van de verschuldigde vergoeding, non-discriminatoir
	 accepteren van gedigitaliseerde kopieën van ID-bewijzen wanneer dat in de lidstaat ook wordt geaccepteerd
	Annex III – procedures (artikel 16 SDG Verordening):
	 diensten worden binnen een redelijke termijn uitgevoerd (complexiteit afhankelijk)
	 gebruikers worden vooraf geïnformeerd over de verlenging van een termijn (redenen en nieuwe termijn)
	 online betalen van verschuldigde vergoeding, non-discriminatoir
	 Wederzijdse erkenning/
	Uitwisseling van bewijs (OOP)
	Voor een beperkt aantal diensten cf. richtlijn geldt de verplichting tot wederzijdse erkenning van bewijsstukken ten behoeve van ondernemers. Daarvoor is het Interne Markt Informatiesysteem (IMI) beschikbaar.
	Voor de procedures uit bijlage II én de diensten die al onder de Dienstenwet vielen geldt onder de SDG dat de digitale uitwisseling van bewijsstukken op verzoek van de burger en ondernemer gefaciliteerd moet gaan worden. 
	 Hulpdiensten en assistentie
	‘Eén-loket’ waarin procedures en formaliteiten kunnen worden afgewikkeld door dienstverrichters cf art. 6 DRL, in de DW geïmplementeerd als centraal loket. Hierin is informatie toegankelijk voor dienstverrichters en zakelijke afnemers. 
	NB: Daarnaast geïmplementeerd als ConsuWijzer tbv informatie voor de consument.
	Bijlage III bevat de diensten die aangeboden moeten worden. Daaronder de ‘Eén-loketten’ die volgen uit de Dienstenrichtlijn. De andere diensten volgen uit andere Richtlijnen of Verordeningen en zien onder meer op de bouwsector, de erkenning van beroepskwalificaties en de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende gezondheidszorg. 
	 Fysieke verplaatsingseisen 
	Onder de Dienstenrichtlijn zijn fysieke verplaatsingseisen slechts toegestaan (conform artikel 8 lid 2) wanneer nodig ter controle van: locatie; uitrusting; persoonlijke integriteit; personeelsleden.
	Onder de SDG zijn fysieke verplaatsingseisen slechts toegestaan (conform artikel 6 lid 3) wanneer noodzakelijk en objectief gerechtvaardigd door dwingende redenen van algemeen belang (openbare veiligheid, volksgezondheid of fraudebestrijding) en wanneer dit doel niet volledig online bereikt kan worden. Dit mag niet tot discriminatie van grensoverschrijdende gebruikers leiden. Eventuele fysieke verplaatsingseisen moeten door Lidstaten gemeld en verantwoord worden (artikel 6 lid 4).
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