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Het bedrijf 
Het advies Bouwstenen voor 
minder regels biedt voor 
de  bouwsector perspectief op 
minder belastende alter natieven. 
De bouwregelgeving kan veel 
eenvoudiger, door  andere middelen 
dan regel geving in te zetten, 
beslister mijnen te verkorten en 
toepassing van regels beter af te 
stemmen op de werkelijke risico’s.

De burger
Het advies Zorg voor minder 
regeldruk gaat over de 
 vermindering van regeldruk voor  
de zorgcliënt en de zorgverlener 
bij de aanvraag, indicatiestelling en 
het verlenen van zorg. De regeldruk 
kan sterk naar beneden, indien de 
huidige processen en werkwijzen 
(meer) vanuit vertrouwen worden 
 ontworpen en ingericht.

De beroepsbeoefenaar 
Het advies Armslag voor de 
 politieprofessional gaat over 
de  vermindering van regeldruk van 
de wijkagent, de rechercheur en 
de operationeel  leiding gevende. 
Het kabinet omarmt het merendeel 
van de aanbevelingen. Actal blijft 
bezorgd of er voldoende waar borgen 
zijn om te voorkomen dat in de 
 toekomst nieuwe regeldruk ontstaat.

Jaarverslag 2011 
verschijnt digitaal

Actal heeft in 2011 de volgende adviezen uitgebracht:

Strategische adviezen 

- Duurzaam Inkopen
- Zorg voor minder regeldruk
- Regels in ontwikkeling
-  Bouwstenen voor minder regels
-  Armslag voor de politie   - 

profes sional
-  Aanscherpen aanpak 

 vermindering regeldruk 
-  Logboeken speel toestellen

Adviezen voorgenomen regelgeving 

- Verdeling woonruimte
-  Wijziging ingangsdatum AOW 
-   Implementatie derde  rijbewijs- 

   richtlijn
- Tijdelijk besluit begeleid rijden
-   Verhoging pensioen gerechtigde 

leeftijd naar 66 jaar
-  Wijziging Wet inburgering, 

Wet participatiebudget en Wet 
educatie en beroepsonderwijs

-  Fiscale agenda en regeldruk
-  Energie-etikettering energieverbruik
- Belastingplan 2012
-   Beperking langdurig ziekte verzuim 

vangnetters
- Wet werken naar vermogen

In 2011 is Actal in een nieuwe fase gekomen: een nieuwe missie, een vernieuwing 
van adviestaken en een nieuw college. Het Jaarverslag 2011 Minder regeldruk, 
meer slagvaardigheid kunt u inzien op www.actal.nl/jaarverslag-2011.  
Graag werken wij voor u en met u verder aan de beperking van regeldruk.
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