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• Een roadmap geeft een eerste beschrijving van een gepland 
initiatief van de Europese Commissie (CIE). 

• Stappenplan voor:  
- wetgevingsvoorstellen
- niet-wetgevingsvoorstellen (white papers, actieplan, 

financieel programma, richtsnoeren voor internationale
onderhandelingen

- uitvoerende en gedelegeerde handelingen

• Roadmaps opgenomen in het jaarlijkse werkprogramma van de CIE
-> gehele jaar door aangevuld met (nieuwe) initiatieven.

1. Roadmaps



Waar vind ik de Roadmaps?

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_nl.htm

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2014_e
n.htm
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Abonneren voor nieuwe aankondigingen:

https://webgate.ec.europa.eu/notifications/homePage.do
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2. Ervaringen roadmaps Duitsland en het Verenigd
Koninkrijk

• Duitsland “EU-ex-ante-Verfahrens” 

• basis werkprogramma Europese Commissie

• SME monitor

• kwantitatieve beoordeling/ data aangeleverd door CBS

• ->eind dit jaar herzien

• Verenigd Koninkrijk "toolkit IA’s en roadmaps“ 

• Jaarlijkse scan: basis werkprogramma Europese Commissie

• Stakeholders (bedrijfsleven) zo vroeg mogelijk in kaart brengen



Roadmaps

3. Best practise :data protectie VenJ (1)

• In 2011 roadmap: aankondiging dat de Europese Richtlijn voor
gegevensbescherming uit 1995 wordt herzien om deze aan te
passen aan voortschrijdende technologische ontwikkelingen. 

• Richtlijn vervangen door een Europese
dataprotectieverordening. 

• Impact assesment: berekening van regeldruk door de CIE geeft
onvoldoende inzicht in de specifieke situatie van LS en de 
effecten op het bedrijfsleven.

• VenJ verantwoordelijk departement, EZ ondersteunende rol 
vanuit coordinerende rol regeldruk -> IA assessment (rapport) 
extern uitgevoerd

19-05-2014

6



Roadmaps

Best practise: data protectie VenJ (2)

• Uitkomsten van het rapport: verordening leidt tot 
administratieve lasten (rapportageverplichtingen aan de 
overheid) van € 1,4 mln per jaar en tot nalevingskosten van €
1,1 mld per jaar voor het Nederland bedrijfsleven. 

• Rapport aangeboden aan de Europese Commissie en Tweede
Kamer. VK en Duitsland voeren soortgelijke Impact Assesment
uit.

• Nadere uitwerking in de verordening staat nog open.
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4. Conclusies
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• Kansen om besluitvorming EU vroegtijdig te beïnvloeden

• Werkprogramma Europese Commissie moment voor jaarlijkse 
scan -> ACTAL signaleringsbrief

• Data (!) essentieel 

• Stakeholders zo vroeg mogelijk in kaart brengen

• Vroegtijdig 1e (informeel) standpunt innemen 

• Maak gebruik van de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel



Roadmaps

Contact

stefan.koreneef@minbuza.nl

+32 49 056 41 83

www.eu-nederland.be
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