Werkwijze bij screening en onderzoek naar waargenomen regeldruk op basis van signalen uit de samenleving
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Toelichting
1. Waargenomen regeldruk
Bronnen: o.a. branche-, belangen- en vakorganisaties, RVO,
Ondernemersplein, Kamer van Koophandel, Ombudsman.
2. Quickscan regeldruksignaal
ATR beoordeelt of de regeldruk volgend uit het signaal tot het
werkterrein van ATR behoort, of soortgelijke of aanverwante
signalen bekend zijn, en of het mogelijk is een advies over het
onderwerp van de (geclusterde) signalen uit te brengen.
3. Verkennend onderzoek
ATR verkent aard en omvang van de regeldruksignalen.
Vragen daarbij zijn of (1) het gaat om een probleem dat door
regelgeving wordt veroorzaakt; (2) dit probleem structureel
is; en (3) ATR minder belastende alternatieven ziet.
4. Advisering n.a.v. regeldruksignaal
Als de verkenning aanleiding geeft tot advisering, bepaalt het
college van ATR op welke wijze zij dit advies uitbrengt. Dit kan
via een formeel advies aan een bewindspersoon of ambtelijk
aan dossierhouders bij het ministerie. Criterium voor het
college daarbij is waar het doel – vermindering van de
regeldruk – beter mee wordt gediend. Als formele advisering
aan de orde is, kan ATR een zelfstandig advies uitbrengen
n.a.v. de geclusterde regeldruksignalen over bestaande weten regelgeving. ATR kan er ook voor kiezen de adviespunten
te betrekken bij de ex-ante advisering over (wijzigingen van)
wet- en regelgeving.

5. Archivering en signaal betrekken bij ex ante toetsing
Bij een negatieve uitkomst van de quickscan wordt geen verkennend
onderzoek uitgevoerd. Bij een negatieve uitkomst van het verkennend
onderzoek wordt geen advies uitgebracht. Het signaal en de uitkomst
van de quickscan en het verkennend onderzoek blijven behouden in
de database regeldruksignalen. Waar mogelijk betrekt ATR signalen en
verkenningsuitkomsten bij de ex ante toetsing van wet- en
regelgeving.
6. Openbaarmaking advies
ATR maakt een formeel advies openbaar via de eigen website. Dit
gebeurt (ten minste) twee werkdagen na verzending van het advies
aan de bewindspersoon. Het ministerie wordt hiervan bij verzending
van het advies op de hoogte gebracht. Een ambtelijke reactie wordt
niet openbaar.
7. Informeren signaalgever
ATR informeert de indieners van het regeldruksignalen, ook als ATR
besluit geen (formeel) advies uit te brengen n.a.v. de quickscan of het
verkennend onderzoek.

