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Managementsamenvatting 

De Data Agenda Overheid1 beschrijft: “Wat de overheid in haar geheel gaat doen om 

(nog) beter om te gaan met persoonsgegevens, open data en big data”. Kortom: wat 

betekent goed en verantwoord datagebruik door de overheid?  

Door het ministerie van BZK is aan Sira Consulting de volgende vraag gesteld: Wat is het 

effect van de acties uit de Data Agenda Overheid op de regeldruk van burgers en bedrij-

ven?  

Om de regeldrukeffecten voor burgers en bedrijven in beeld te brengen zijn de 42 acties 

van de Data Agenda geanalyseerd. Op basis van een quick scan zijn vervolgens de regel-

drukeffecten voor 13 acties verder uitgewerkt. 

 

Figuur 1: Quick scan regeldrukeffecten 

 

Op basis van de uit de Data Agenda Overheid geanalyseerde 13 acties zijn geen kwanti-

tatieve regeldrukeffecten geconstateerd. Dit heeft een paar redenen: 

 Niet alle acties op de Data Agenda Overheid zijn voltooid. Uit de voorbeelden van 

uitwerking blijkt dat projecten zich vaak nog in planfase of vroege uitvoeringsstadia 

bevinden.  

 Een deel van de acties vraagt vervolgacties of heeft bewust een beperkte scope. Ook 

vertalen niet alle acties zich op dit moment in wet- en regelgeving. Daarmee zijn de 

effecten (nog) niet kwantitatief waarneembaar.   

 Concrete uitwerking, eigenaarschap of doorvertaling van de acties liggen bij lokale 

overheden en buiten de directe scope van de data agenda acties. 

Kwalitatieve regeldruk 

Uit analyse van de Data Agenda Overheid blijkt dat een aantal acties op termijn effect 

hebben op de ervaren regeldruk. Goed en verantwoord gebruik van data door Rijksover-

heid en lokale overheden zorgt ervoor dat burgers en bedrijven verandering ervaren in 

werkbaarheid, proportionaliteit en ervaren nut van wet- en regelgeving.  

Met het creëren van richtlijnen en randvoorwaarden helpt de overheid om bestaande wet- 

en regelgeving begrijpelijk te maken. Hier gaat een regeldruk verlagend effect vanuit. 

Door het inventariseren en verbeteren van datasets maakt de overheid optimaal gebruik 

van beschikbare gegevens. Hierdoor wordt de informatie-uitvraag bij burgers en bedrij-

ven, en dus de ervaren regeldruk, vermindert. Ook verbeteringen in het gebruik van 

basisregistraties en het inrichten van een correctiepunt kunnen tot minder regeldruk lei-

den.  

 

1 (Ministerie van BZK, 2019) 
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1 Inleiding 

De Directie Informatiesamenleving en Overheid (DIO) van het ministerie van BZK heeft 

de Data Agenda Overheid opgesteld. In deze agenda zijn 42 acties opgenomen om data 

(nog) beter ten goede te laten komen aan beleidsvorming en het oplossen van maat-

schappelijke vraagstukken door de overheid. Het gaat hierbij enerzijds om acties om 

datagebruik in de samenleving te stimuleren en hier randvoorwaarden aan te stellen. 

Anderzijds zijn er acties opgenomen om te onderzoeken hoe de overheid kan zorgen dat 

zij zelf goed en verantwoord omgaat met data. 

Aanleiding 

De 42 acties opgenomen in de Data Agenda Overheid hebben in meer of mindere mate 

impact op de maatschappij. De acties kunnen directe effecten op burgers, bedrijven en 

overheden hebben of bevatten kaders en randvoorwaarden om beter datagebruik moge-

lijk te maken. Acties uit de laatste categorie kunnen ook impact hebben op de regeldruk 

die burgers en bedrijven ervaren. Het ministerie van EZK heeft aan het ministerie van 

BZK gevraagd de effecten van de acties in de Data Agenda Overheid te kwantificeren. 

Het ministerie van BZK heeft Sira Consulting gevraagd deze effecten waar mogelijk kwan-

titatief in kaart te brengen en daarbij ook aandacht te besteden aan de uitvoeringslasten 

voor (decentrale) overheden en uitvoeringsorganisaties.  

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 van het rapport gaan wij in op doelstellingen, uitgangspunten en de werk-

wijze die wij hebben gebruikt om de effecten van de regeldruk van de Data Agenda Over-

heid op burgers en bedrijven in kaart te brengen. Informatie over de acties die in de Data 

Agenda Overheid zijn opgenomen hebben wij in hoofdstuk 3 opgenomen, waar wij tevens 

ingaan op de selectie van de maatregelen die nader zijn onderzocht. In hoofdstuk 4 heb-

ben wij de onderzoeksresultaten weergegeven. Het rapport sluiten wij in hoofdstuk 5 af 

met conclusies. 
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2 Doelstellingen, uitgangspunten en 
werkwijze 

2.1 Projectdoelstellingen 

De centrale onderzoeksvraag van het project is: 

Wat is het effect van de acties uit de Data Agenda Overheid op de regeldruk van burgers 

en bedrijven? 

Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn de volgende subdoelstellingen gefor-

muleerd: 

1. Samen met actiehouders beter inzicht krijgen in de acties in de Data Agenda Over-

heid, waarbij deze zo concreet mogelijk worden gemaakt.  

2. Samen met de opdrachtgever selecteren we de acties die naar verwachting op dit 

moment de grootste impact hebben op de regeldruk voor burgers en bedrijven om de 

effecten hiervan nader in beeld te brengen.  

3. Het komen tot een raming van het effect van de Data Agenda Overheid op een vaste 

peildatum (1 januari 2020), dit wordt indien nodig afgestemd met het ministerie van 

EZK.  

2.2 Uitgangspunten 

Voor het onderzoeken van de Data Agenda Overheid hebben wij een aantal uitgangspun-

ten opgesteld (hier verkort weergegeven). Er is voor aanvang van het onderzoek:   

 Gezorgd voor een heldere afbakening van scope. 

 Afgestemd met het ministerie van BZK welke documenten en mijlpaalproducten be-

schikbaar zijn voor het bepalen van de regeldrukeffecten. Een overzicht (voorzien 

door het ministerie van BZK) van mijlpaalproducten is opgenomen in bijlage I. 

 

Vervolgens zijn bij aanvang van het onderzoek:  

 Actiehouders bij het ministerie van BZK betrokken bij het bepalen van de impact van 

de acties op regeldruk. 

 De doelgroep en uitvoerders (waar mogelijk) aanvullend betrokken bij het bepalen 

van de impact van de acties op regeldruk. 
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2.3 Werkwijze 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de doelstellingen en uitgangspunten van het onderzoek 

beschreven. Hier volgt de schematische uitwerking van deze punten in een projectaan-

pak: 

 

 

Figuur 2: Aanpak kwantificeren impact Data Agenda Overheid 

 

Voor contra-expertise zijn de volgende partijen benaderd: 

 Een concept van het eindrapport is aan ATR voorgelegd. ATR heeft afgezien van een 

formeel advies over de Data Agenda Overheid onder andere omdat dit niet past binnen 

het mandaat van het adviescollege.  

 Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is eveneens betrokken bij het on-

derzoek, waarbij zij schriftelijk in staat zijn gesteld te reageren op de bevindingen uit 

dit onderzoek.  
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3 Acties Data Agenda Overheid 

In dit hoofdstuk volgt een beknopt overzicht van de thema’s binnen de Data Agenda 

Overheid. Deze thema’s zijn door het ministerie van BZK vastgesteld. Dit hoofdstuk geeft 

ook een eerste inzicht in de acties door middel van een quick scan.  

3.1 Hoofdthema’s Data Agenda Overheid 

De Directie Informatiesamenleving en Overheid (DIO) van het ministerie van BZK heeft 

de acties van de Data Agenda Overheid2 ingedeeld naar zes hoofdthema’s (als basis voor 

de onderstaande 5 hoofdthema’s ligt thema 0: Aan de slag met data: data in de openbare 

ruimte). Deze thema’s zijn weergegeven in figuur 3 en in meer detail na te lezen op 

digitaleoverheid.nl 

 

 

Figuur 3: Thema's Data Agenda Overheid 

3.2 Resultaten Quick Scan 

Om de acties goed te kunnen analyseren hebben wij deze ingedeeld naar het type actie. 

Aan de hand van deze indeling is een eerste inschatting gemaakt van het effect van deze 

acties op de regeldruk voor burgers en bedrijven en de uitvoeringslasten voor (decen-

trale) overheden en uitvoeringsorganisaties.  

In de quick scan hebben wij op basis van ruim 15 jaar ervaring met het kwantificeren van 

regeldrukeffecten een eerste inschatting gemaakt van de impact van alle acties. Daarbij 

hebben wij gekeken naar het aantal burgers en bedrijven dat (mogelijk) wordt geraakt 

 
2 (Ministerie van BZK, Data Agenda Overheid, 2019) 
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4 Analyse regeldruk acties Data 
Agenda Overheid 

Regeldrukeffecten zijn te analyseren met behulp van het Standaard Kosten Model (SKM)3. 

Het SKM geeft hiervoor twee instrumenten: regeldrukkosten (kwantitatief) en ervaren 

regeldruk (kwalitatief). Regeldrukkosten zijn “alle investeringen en inspanningen die be-

drijven of burgers moeten verrichten om te voldoen aan verplichtingen uit wet- en regel-

geving afkomstig van de rijksoverheid”. Daaronder vallen bijvoorbeeld kosten verbonden 

aan informatieverplichtingen of toezicht gerelateerde verplichtingen. Regeldrukkosten 

kunnen zowel structureel als eenmalig zijn.  

Bij ervaren regeldruk wordt gekeken naar 3 aspecten:  

 Werkbaarheid van de acties uit de Data Agenda Overheid. 

 Proportionaliteit van de acties uit de Data Agenda Overheid. 

 Ervaren nut van de acties uit de Data Agenda Overheid. 

Voor dit onderzoek is gekeken naar ervaren regeldruk voor burgers en bedrijven.  

 

 

Figuur 4: Overzicht Regeldrukeffecten 

 

In de Data Agenda Overheid komen acties met uiteenlopende onderwerpen aan bod. Deze 

acties zijn vervolgens gestructureerd aan de hand van zes thema’s. Uit de quick scan zijn 

dertien acties gekomen die zowel qua uitwerkingsniveau als potentieel regeldrukeffect 

voor verdere analyse in aanmerking komen. Voor de duidelijkheid hebben wij deze acties 

aan de hand van drie hoofdstromingen gerubriceerd, te weten:  

1. Het verzamelen van best practices en het organiseren van kennisdeling. 

2. Het creëren van richtlijnen en randvoorwaarden. 

3. Het inventariseren en verbeteren van datasets en registraties. 

 
3 (Rijksoverheid, Handboek Meting Regeldrukkosten, 2017, p. 8) 

Regeldrukeffecten

Regeldrukkosten Ervaren Regeldruk

















 

 

 

  Kwantificering Data Agenda Overheid 23 

5 Conclusie 

1. De Data Agenda Overheid heeft per 1 januari 2020 geen kwantitatieve effec-

ten op de regeldruk van burgers en bedrijven. 

De 42 acties in de Data Agenda Overheid hebben op dit moment geen invloed op de 

kwantitatieve regeldruk van burgers en bedrijven. In de eerste plaats zijn de acties 

nog niet omgezet in concrete wet- en regelgeving. Aan de vertaling van acties naar 

concrete wet- en regelgeving zit kwantificatie door BZK en toetsing door ATR gekop-

peld.  

Daarnaast hebben de acties van de Data Agenda Overheid zich (nog) niet vertaald in 

maatregelen of aanvullende handelingen die invloed hebben op de informatie-ver-

plichtingen van burgers en bedrijven naar de overheid. Het biedt overheden, maar 

ook bedrijven nieuwe kansen om data optimaal in te zetten. Hiermee heeft de Data 

Agenda Overheid een breder effect dan alleen regeldruk, het maakt nieuwe economi-

sche activiteiten mogelijk en verbetert de efficiëntie van de overheid.   

 

2. Regeldrukeffecten niet direct toe te rekenen aan inspanningen van het mi-

nisterie van BZK 

De regeldrukeffecten van de acties, of het uitblijven hiervan, is niet alleen toe te 

rekenen aan het ministerie van BZK. Een groot deel van de acties zijn door het mi-

nisterie van BZK uitgezet, maar worden samen met decentrale overheden, uitvoe-

ringsorganisaties en vakdepartementen uitgevoerd. In deze co-creatie zijn de effecten 

van de acties niet zondermeer toe te rekenen aan het individuele overheidsorgaan. 

Dit maken deze acties echter niet minder nuttig. 

 

3. Acties stellen kaders 

Acties in de Data Agenda Overheid stellen kaders en faciliteren overheden om datage-

dreven te werken. Hiermee worden (decentrale) overheden in staat gesteld effectiever 

te werken, wat mogelijk een invloed heeft op de uitvoeringslasten van deze overheden 

maar op dit moment geen directe impact heeft op de regeldruk van bedrijven en 

burgers.  

 

4. Relatie tussen acties en verwachtte ‘outcome’ beperkt tot niet beschreven. 

In de Data Agenda Overheid ontbreekt het aan een beschrijving van de verwachtte 

outcome van de acties. Hiermee is het onduidelijk in hoeverre de verschillende acties 

een bijdrage leveren aan de overkoepelende doelstellingen, zoals die in de Data 

Agenda Overheid zijn benoemd. Daarbij is niet concreet beschreven bij welke gele-

verde bijdrage een actie succesvol is.  
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