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 Aanbieding uitvoeringstoetsen Rijk 

  

  

Datum 
29 juni 2020 

Ons kenmerk  

  

  

Aanbieding Uitkomsten uitvoeringstoetsen Woo 

 
Bijgevoegd vindt u de uitvoeringstoetsen die de afgelopen maanden zijn uitgevoerd 
door de diverse departementen, waarin de Woo is getoetst op consequenties voor 
de uitvoering. Het totale kostenbeeld van implementatie van de Woo voor het Rijk, 
is op basis van deze uitvoeringstoetsen vastgesteld op €60 miljoen incidenteel en € 
48 miljoen structureel. De kosten zoals geraamd in de MKBA zijn daarmee opwaarts 
bijgesteld. In onderstaande tabel vindt u de uitsplitsing van deze kosten 
weergegeven per departement.  
 
Hierbij dient opgemerkt te worden dat betreffende uitvoeringstoetsen alleen zien 
op de gevolgen voor de uitvoering van de actieve openbaarmaking. Voor sommige 
onderdelen geldt echter dat zij, als de Woo straks van kracht wordt, ook te maken 
krijgen met passieve openbaarmaking, waar zij hier onder de Wob van 
uitgezonderd waren. Dit geldt bijvoorbeeld voor organisaties als de Autoriteit 
Financiële Markten en De Nederlandsche Bank en de Hoge Colleges van Staat.  
 
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat enkele Hoge Colleges van Staat geen 
uitvoeringstoets hebben laten uitvoeren. Deze kosten zijn dan ook niet 
meegenomen in het totaalbeeld.  
 
Ook de structurele beheer- en onderhoudskosten van de publicatievoorziening 
lopen nog niet mee in dit kostenbeeld. Deze dienen nog te worden vastgesteld. De 
investeringskosten zijn reeds betaald uit de middelen van het Overheidsbreed 

Beleidsoverleg Digitale Overheid. 
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Datum 

10 maart 2020 
 

Totale kosten Woo Rijk: MKBA / uitvoeringstoetsen 
 

 MKBA Uitvoeringstoetsen 

Rijk Incidenteel (excl. PLOOI 

centraal)  €           34.000.000  €       60.000.000** 

Rijk jaarlijks structureel (excl. 

PLOOI centraal)  €           12.000.000  €       48.000.000 *** 
** Totale investeringskosten 2020-2024 
*** Som van publicatiekosten 2024 ev en structurele kostenpost opgegeven voor 2025 ev 

 
Totale kosten Woo Rijk: per departement  
 

Departement Type Incidenteel Structureel 

Totaal   60.493.570 47.573.119 

AZ kern 14.350 3.517 

IenW kern 1.275.666 531.754 

IenW uitv/zbo totaal 8.432.126 6.950.047 

BZK kern 608.035 515.755 

BZK uitv/zbo totaal 1.350.177 317.971 

BZ  Kern inclusief postennet 5.640.000 2.467.378 

OCW kern 1.017.748 907.705 

OCW uitv/zbo totaal 2.352.598 6.078.190 

FIN kern 500 107.271 

FIN uitv/zbo totaal 650.000 219.121 

EZK/LNV kern 1.583.993 691.760 

EZK/LNV uitv/zbo totaal 11.274.400 12.912.130 

VWS kern 819.998 457.266 

VWS uitv/zbo totaal 1.015.000 1.567.724 

SZW kern 292.000 207.117  

SZW uitv/zbo totaal 5.173.273 2.300.074 

Defensie kern 3.543.254 1.949.025 

Defensie uitv/zbo totaal 0 38.850 

JenV kern 300.000 86.895 

JenV uitv/zbo totaal 13.682.054 9.012.173 

Hoge Colleges Eerste Kamer - - 

Hoge Colleges Tweede Kamer - - 

Hoge Colleges Algemene Rekenkamer 500.000 150.000 

Hoge Colleges Kanselarij - - 

Hoge Colleges Nat. Ombudsman 968.400 101.400 

Hoge Colleges Raad van State - - 
NB. In de huidige fasering is er tot en met 2024 sprake van een gefaseerde verplichting in het actief openbaar 
maken van de verschillende informatiecategorieën. Daarom worden pas vanaf 2025 de volledige structurele kosten 
gerekend. Deze fasering kan nog wijzigen. Incidentele kosten worden over 5 jaren verdeeld op basis van een nog 
nader vast te leggen fasering.  


