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Introductie Nederlandse overheid 

•  Gedecentraliseerde 
eenheidsstaat 

•  Nationale overheid:  
–  11 ministeries  
–  Rechterlijke macht 
–  Hoge Colleges van Staat 
–  > 100 ZBO’s  

•  Decentrale overheden:  
–  12 provincies  
–  393 gemeenten 
–  24 waterschappen 



Maatschappelijke trends 

•  Voorzichtig economisch 
herstel 

•  Internationalisering 
•  Vergrijzing 
•  Meer aandacht voor 

duurzaamheid 
•  Informatisering/digitalisering  
•  Meer behoefte aan 

participatie 



Wat betekent dit voor de overheid? 

•  Noodzaak tot een compacte 
overheid 

•  Van verzorgingstaat naar 
participatiesamenleving 

•  Hervorming rijksdienst 
•  Decentralisaties 
•  Digitale overheid 
•  Grotere openheid 



Wat betekent dit voor burgers? 

•  Betere dienstverlening 
•  Meer digitaal  
•  Minder administratieve 

lasten (regeldruk) 
•  Groter beroep op 

zelfredzaamheid  
•  Ruimte voor sociale 

cohesie en innovatie 



Ambitie kabinet Rutte II  

 “Bedrijven en burgers 
kunnen uiterlijk in 2017 
zaken die ze met de 
overheid doen – zoals het 
aanvragen van een 
vergunning – digitaal 
afhandelen” 



Programma Digitaal 2017 
Doelen 
•  Aanbod vergroten 
•  Gebruik stimuleren 
•  Kwaliteit verbeteren 

Verschuiving in focus  
•  Van back office naar interactie 
•  Steviger regie 

(digicommissaris) 
•  Wetgevingsagenda 
•  Plateauplanning 



Uitgangspunten 

•  Digitaal waar mogelijk, 
persoonlijk waar nodig  

•  Voor burgers geen verplichting, 
maar een recht 

•  Hergebruik van gegevens 

•  Veilige interactie  

•  Gebruikersperspectief 



Digitale infrastructuur 
•  Portals  

-  Overheid.nl 
-  Ondernemersplein.nl 

•  Gepersonaliseerde portals  
 en voorzieningen 

-  Toegang met DigiD/
eHerkenning  eID 

-  Mijn Overheid 
-  Ondernemingsdossier 
-  Berichtenbox 



Digitale infrastructuur 
•  Basisregistraties 

-  Eénmalige vastlegging, 
meervoudig gebruik 

-  Authentieke gegevens 
-  Gemeenschappelijke eisen 
-  Geregeld in wetten 

•  Standaardisatie 
-  Lijst van open 

standaarden 
-  Pas toe of leg uit 



Cijfers 

•  79% gebruik 
•  Ruim 170 mln DigiD transacties  
•  Ruim 1,5 mln actieve accounts 

mijn overheid 
•  ruim 10 mln berichten via 

berichtenbox 
•  ondernemersplein maandelijks 

ruim 0,6 mln bezoekers 
•  Groot gebruik basisgegevens in 

84% van hun werkprocessen 
•  Jaarlijks € 170 mln minder AL 
•  Open data portaal: ruim 6000 

data sets 



Voorbeelden van betere dienstverlening 

•  Vooringevulde 
belastingaangifte  

•  Digitale parkeervergunning 

•  Inzage en correctie bij 
onroerende zaakbelasting 



Vervolg  

•  Verkenning beleid na 2017 

•  Verdere benutting van het 
potentieel 

•  Informatiebeveiliging  
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