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Aanleiding

• VROM: milieuregelgeving veel 
onderling verband

• Veel EU-regelgeving vanwege
grensoverschrijdend karakter

• Dat is overigens voor IenM niet 
anders.

• Veel geïmplementeerde EU-
regelgeving wordt decentraal uitgevoerd.

• Veel betrokken partijen

• Instructies voor EU onderhandelingen moeten – alleen 
– voor milieu interdepartementaal worden 
geaccordeerd.



Voorgeschiedenis

• Eerste werkvormen EU-voorzitterschap 1997

• Meerwaarde tijdens EU-voorzitterschap 2004

• Interbestuurlijke dossierteams dankzij Staatssecretaris Van 
Geel

• 2007 / 2009 project “Professionalisering dossierteams”

• Anno 2013: circa 20 werkende dossierteams 
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De aanpak: wat is een dossierteam?

• Dossierteams zijn samenwerkingsverbanden tussen 
medewerkers van IZ en HBJZ, inhoudelijke beleidsexperts, de 
PV EU, vertegenwoordigers van andere departementen, 
andere overheden en kennisinstituten. In onderling overleg 
stellen zij de verplichte documenten op, bijv. BNC fiche en 
instructies.
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Gedachte achter dossierteam (1) 

• De nationale en de EU beleidscyclus/nationale n EU rechtsorde 
zijn meer en meer vervlochten geraakt.

• Expertfase – Raadswerkgroepfase – implementatiefase –
uitvoeringsfase – evaluatie/expertfase.

• In NL is dit proces opgeknipt en zijn er overdrachtsmomenten.

• In eerste instantie dossierteams alleen in Raadswerk-
groepfase. Nu doorlopend in de implementatiefase en poging 
upstream naar expertfase te komen via quick scan (analoog 
aan IAK voor nationaal beleidsvormingsproces). 

• We zijn niet rond. We missen uitvoeringsmaatregelen en 
gedelegeerde handelingen (vroegere comitologie). 

4 april 2013



Doel dossierteam

• Door deelname van verschillende expertisen en een goed 
inzicht van mogelijke effecten van een maatregel er duidelijke 
en breed gedragen instructies en lobby-strategie worden 
opgesteld.

• Door het vroegtijdig opzetten van een dossierteam, waarvan 
de levenscyclus doorloopt tot aan de afronding van de 
implementatiefase, worden scheidslijnen tussen de fasen 
voorkomen. Inzichten uit de besluitvormingsfase worden zo 
bijvoorbeeld meegenomen naar de implementatiefase.   
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Dossierteams 3 x 3 x 3

• Drie typen dossierteams: 

• Drie werkterreinen:

• Alle drie de fasen: 

• Intern I&M

• Interdepartementaal

• Interbestuurlijk

• EU

• Internationaal

• Beide

• Expertfase

• Besluitvormingsfase

• Implementatiefase
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20 dossierteams verdeeld naar type en werkterrein

DT IDT IBDT

EU
- Meerjarig 

Financieel Kader

- Horizon 2000

- Klimaat mitigatie

- Klimaatadaptatie

- ETS

- Navigatie / 
Satelieten

- TEN-T

- Industriële 
emissies

- Klimaat adaptatie

- MER 

- Omgevingslawaai

- 7e MAP

- SEIS

Intnl. - Chemicaliën/ 
gevaarlijk afval

- Mondiaal klimaat -

Beide - Auto’s

- Resource Efficiency

- Klimaat 
zeescheepvaart 

- GGO’s

- Emissieplafonds 
en Luchtkwaliteit
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Actief in Europa

• Actief in Europa 2011

• Update Verdrag van Lissabon

• Ook voor buiten de EU (inclusief 
EU-coordinatie en externe 
vertegenwoordiging)

• Coordinator bij IZ én HDJZ



Uitgelicht: Quick scan

• Gevolgen voor de overheid
- financiële gevolgen;
- juridische gevolgen;
- uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

• Gevolgen voor burger/bedrijf
- administratieve lasten;
- nalevingskosten;
- marktwerking.

• Gevolgen voor milieu en maatschappij
- milieu;
- ruimtelijke ordening.
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• Eind jaren 90 teneur dat vroegtijdige betrokkenheid van juristen bij 
onderhandelingen over EU-regelgeving de kwaliteit in de zin van 
implementeerbaarheid ten goede zou komen.

• Eigen dynamiek van onderhandelingsproces/nationaal 
wetgevingsproces.

• Focus op bredere context implementatie, uitvoering, handhaving, 
kabinetsbeleid. 

• Niet typisch voor EU onderhandelingen, vgl IAK.

• Hoe krijg je aandacht daarvoor in afzonderlijke 
onderhandelingsprocessen.

• Verbinding tussen Nederlandse inzet in abstracto over kwaliteit van 
regelgeving/regeldruk en bij de concrete dossiers.

• Via quick scan.
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Gedachte achter de quick scan



Doel van de Quick Scan

• De Quick Scan is een hulpmiddel waarmee snel in kaart kan worden 
gebracht of en op welke terreinen een bepaald voorstel effecten kan 
hebben voor Nederland.

• De quick scan is een hulpmiddel om ook onderwerpen waar een 
onderhandelaar niet zo 1-2-3 aan denkt onder de aandacht te 
brengen.

• Op basis van de Quick Scan kan worden:

• besloten of op basis van geldende criteria voor het onderwerp een 
dossierteam moet worden opgericht

• bekeken welke expertise en welke overheden voor het 
dossierteam worden uitgenodigd

• bepaald of (later) een nationale impact assessment wordt 
uitgevoerd
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Hoe past de Quick scan in de expertfase (1)? 

• Europese Commissie heeft exclusief recht van initiatief. 

• Europese Commissie maakt jaarlijks wetgevingsprogramma.

• Op de site van de Europese Commissie verschijnen roadmaps en 
bestaat de mogelijkheid om input te leveren voor consultaties.

• De Europese Commissie staat meer en meer open voor het 
betrekken van ervaringen van Lidstaten bij de uitvoering van 
geïmplementeerde EU regelgeving om daarmee bij evaluaties 
verbeteringen door te voeren. 

• Nederland kan en zou hiervan meer gebruik moeten maken (RvSt 
jaarverslag 2010).
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Hoe past de Quick scan in de expertfase (2)? 

• Voor EU voorstellen voor regelgeving moet een Impact Assessment 
worden gemaakt.

• Voor vooraf geselecteerde voorstellen beoordeelt de Impact 
Assessment Board die IA’s.

• De Impact Assessment Board wordt steeds kritischer op de IA’s.

• Dit komt de kwaliteit ten goede.

• In IA’s staat AL paragraaf. Kwaliteit?

• Info bruikbaar voor quick scan? Of quick scan zou input moeten zijn 
voor IA? Wat vraagt dat?
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Hoe past de Quick scan in de expertfase (3)? 

• De informatie uit de quick scan en uit de EU Impact Assessment en 
de aanvullende nationale IA’s kan worden gebruikt voor het BNC 
fiche, de kaderinstructie en specifieke raadswerkgroep instructies. 

• De kaderinstructie wordt interdepartementaal afgestemd.

• Op basis hiervan worden per artikel van een EU regeling instructies 
gemaakt, waarin de Nederlandse inzet wordt bepaald.

• Op basis hiervan onderhandelt de PV.
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Wat gaat goed?

• Weten wat er op ons af komt (antennesysteem)

• Onderhandelingsfase

• Implementatiefase (geen achterstanden milieu en ruimte)

Wat kan beter?

• Expertfase: voorbereiding op EU evaluaties/kennis van 
uitvoeringsproblemen en van lastendruk/nalevingskosten

• Expertfase: aangrijpingspunt.

• Capaciteitskrapte: prioriteren, differentiëren.
Ook risico’s, met name voor AL, NLK en 
implementeerbaarheid.


