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Het maatschappelijk doel om de 
regels voor bedrijven, burgers en 
 professionals te vereen voudigen 
moet voorop staan. De Nederlandse 
economie hapert en is daarom extra 
gebaat bij zo min mogelijk belemme
ringen. Afbakeningen, begrenzingen 
en schotten tussen veroorzakers van 
regeldruk – rijk, provincie, gemeente, 
Europa, uitvoeringsorganisatie en 
toezichthouder – mogen een effectieve 
aanpak niet in de weg staan. 
Het maakt voor degene die onder
worpen is aan de regels immers niets 
uit waar deze vandaan komen. 
Ook moet de nieuwe aanpak integraal 
kijken naar álle soorten van regeldruk: 
administratieve lasten, inhoudelijke 
nalevingskosten en leges.

Het realiseren van het maatschap pelijk 
doel kan alleen als het kabinet een 
ambitieuze doelstelling formuleert en 
stevig stuurt op het behalen van die 
doelstelling. Een nieuwe reductie
doelstelling is onmisbaar. Bovendien 
moeten ook bestaande regels verdwij
nen waar dat kan. En moet het kabinet 
(mede)overheden inspireren door 
maatschappelijk herkenbare doel
stellingen te  benoemen. 

Binnen de overheid gaat veel energie 
verloren aan een ‘bureaucratisch 
spel’ rondom regeldruk. Voldoen aan 
de ambtelijke werkinstructies lijkt 
belangrijker dan het daadwerkelijk 
verminderen van de regeldruk. 
 Bedrijven, burgers en professionals 

Aanbevelingen 
voor het kabinet

De aanpak van regeldruk in Nederland heeft een nieuwe 
impuls nodig. Bedrijven, burgers en professionals merken 
onvoldoende resultaat. Bovendien blijkt dat veel beleids
ambtenaren de huidige werkwijze ervaren als een ‘Haagse 
werkelijkheid’. Het kabinet staat voor de opgave om de aanpak 
van regeldruk ook daadwerkelijk en merkbaar effect te laten 
hebben in de samenleving. 
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schieten er echter niets mee op als 
overheden zich verschuilen achter 
af spraken en procedures. Daarmee 
vermindert de regeldruk niet. 

Een belangrijk element van het 
bureaucratisch spel in de aanpak 
van regeldruk is de wijze waarop 
ministeries het begrip ‘proportionali
teit’ gebruiken. Volgens interdeparte
mentale afspraken mogen dossiers 
met totale regeldrukgevolgen lager 
dan 5 miljoen euro (voor bedrijven), 
of lager dan 10.000 uur en/of 
10.000 euro (voor burgers) buiten 
beschouwing blijven voor de netto
reductiedoelstelling. Meerdere 
 ministeries maken dan ‘snelle’ 
inschattingen of de gevolgen beneden 
deze grenzen blijven en laten het er 
dan bij. Dat is een gemiste kans, want 
vele kleine en middelgrote dossiers 
tellen op tot aanzienlijke nieuwe regel
druk. Ministeries onderkennen zo ook 
onvoldoende dat de regeldruk die 
deze kleine en middelgrote voorstellen 
voor bedrijven, burgers en professio
nals met zich meebrengen, zeer merk
baar kan zijn. Actal adviseert daarom 
de huidige drempel s – in euro’s en 
uren – af te schaffen.

Ook op andere punten moet meer 
gebeuren. Zo heeft de door het kabinet 
ingestelde ambtelijke  Commissie voor 
Effecttoetsing (CET) tot nu toe slechts 

7 dossiers getoetst. De CET is in 
2011 opgericht omdat ‘vreemde ogen 
 dwingen’, maar dan moet de commis
sie wel vaker kijken. Actal adviseert 
daarom dat veel meer dossiers aan 
de CET moeten worden voorgelegd. 
Gestreefd moet worden dat ten minste 
25% van de relevante dossiers ter 
toetsing aan deze  commissie worden 
voorgelegd. De adviezen van de CET 
moeten daarbij openbaar worden 
gemaakt.

Ten slotte moet de toelichting bij    
wet en regelgeving beter; scherper 
en vollediger. De toelichting is op dit 
moment vaak onvolledig waar het 
gaat om het in beeld brengen van 
de motivatie voor de rol voor de over
heid, de keuze voor regelgeving als 
instrument en de regeldrukgevolgen. 
De toelichting is met name gericht 
op de interne afwegingen binnen het 
ministerie, in veel mindere mate een 
verantwoording aan de samenleving. 
Zo kunnen departementen regeldruk
gevolgen voor bedrijven van bijvoor
beeld 1 miljoen euro in de toelichting 
‘verwaarloosbaar’ noemen. Hier lijkt 
het belang van de interne, ambtelijke 
verantwoording boven dat van de 
maatschappelijke betekenis te staan.
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Binnen de regeldrukaudit is gekeken 
naar de kwaliteit van de gemaakte 
afwegingen en naar de organisatie
structuur en cultuur binnen mini
steries. Verder hebben wij ook 
andere onderdelen van de werkwijze 
 betrok ken, waaronder met name de 
 Commissie voor Effecttoetsing (CET). 
Actal heeft de Algemene Reken kamer 
 betrokken bij het opstellen van de 
opzet van de regeldrukaudit.

Actal heeft in totaal 9 ministeries 
doorgelicht, namelijk:
 Binnenlandse Zaken en 

 Koninkrijksrelaties (BZK)
 Buitenlandse Zaken (BZ)
 Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie (EL&I)
 Financiën (Fin)
 Infrastructuur en Milieu (IenM)

 Onderwijs, Cultuur en  
Wetenschap (OCW)

 Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid (SZW)

 Veiligheid en Justitie (VenJ)
 Volksgezondheid, Welzijn  

en Sport (VWS)

Deze ministeries zijn de belangrijkste 
veroorzakers van regeldruk voor 
bedrijven, burgers en professionals. 
Het is daarom van belang voor de 
samenleving dat deze ministeries 
de regeldruk adequaat bestrijden 
en ook dat de coördinerende en toe
zichthoudende partijen van de regel
drukaanpak hier scherp en kritisch 
op toezien. 

Binnen deze ministeries hebben wij 
aanzienlijke verschillen geconstateerd 

Werkwijze

Actal heeft het afgelopen halfjaar voor het eerst de 
regeldrukaudit uitgevoerd bij 9 ministeries. Dit onderzoek 
is gericht op de (departementale) afweging van regeldruk
gevolgen bij voorgenomen wet en regelgeving.
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uitgewisseld. Naar ons idee kan een 
betere uitwisseling van best practices 
de vermindering van regeldruk 
 bevorderen.

Organiseer een leerdag 
of een actualiteitenseminar 
voor het uitwisselen van 
best practices

Voorbeelden van gevonden 
best practices zijn:
 OCW heeft het principe van 

‘vreemde ogen  dwingen’ in de 
interne kwaliteits borging van 
de regeldruktoets verankerd 
door de rol voor de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO).

 EL&I heeft aan de hand van 
het integraal afwegingskader 
een relatief open proces van 
consultatie van stakeholders 
gehouden voor de voorge
nomen Wet natuur.

 IenM maakt gebruik van 
 dossierteams ter voorbereiding 
op Europese regelgeving en 
is hierdoor in staat om hier 
relatief vroeg op te sturen.

in de organisatie, de cultuur en de 
kwaliteit van de gemaakte afwegingen 
in de geselecteerde dossiers. 

Onze bevindingen over een specifiek 
ministerie zijn uitvoerig gedeeld 
met dat ministerie. Alle ministeries 
hebben constructief meegewerkt aan 
het onderzoek en hebben bovendien 
naar aanleiding van de bespreking 
van de departementale bevindingen 
al aangekondigd met verscherpingen 
van hun departementale borging te 
zullen komen. Sommige ministeries 
waren ten tijde van het onderzoek 
nog bezig met het inrichten van 
de regeldrukaanpak als gevolg van 
de departementale herschikking.

Naast de onderzoeken en de gesprek
ken op de verschillende ministeries 
heeft Actal ook gebruik gemaakt van 
de expertise van ABD Topconsult. 
Een aantal suggesties van ABD 
 Topconsult is verwerkt in de aan
bevelingen in dit rapport.

Naast de aanbevelingen en verbeter
punten hebben wij op verschillende 
ministeries ook goede, inspirerende 
voorbeelden gevonden van de aanpak 
van regeldruk. Voorbeelden die 
ook op andere departementen 
 aandacht verdienen. Op dit moment 
worden ’best practices’ echter nog 
onvoldoende tussen departementen 
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Ten eerste werkten ministeries in de 
tweede helft van 2011 nog volop aan 
het op tuigen of het verder ontwikkelen 
van de interne borging van de regel
drukafweging. Bij de start van 
het kabinet RutteVerhagen is een 
uit gebreide herschikking van de 
 departementale structuren ingezet. 
Concreet gaat het bijvoorbeeld om: 
 de samenvoeging van oudEcono

mische Zaken en oudLandbouw, 
Natuurbeheer en Voedselkwaliteit;

 de overplaatsing van het Directo
raatGeneraal Wonen, Werken 
en Integratie van oudVolkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer naar het ministerie 

van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties; 

 de samenvoeging van oudVolks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer en oudVerkeer 
en Waterstaat.

Als gevolg hiervan moesten interne 
procedures ten aanzien van de afwe
gingen van bijvoor beeld regeldruk op 
elkaar worden afgestemd en moesten 
beleidsambtenaren soms hun weg 
nog vinden in hun nieuwe omgeving.

Ten tweede brengen ministeries de 
gevolgen voor de structurele admini
stratieve lasten over het algemeen 

Departementale 
bevindingen

De conclusies en aanbevelingen voor de 9 onderzochte 
ministeries zijn in gesprekken met hen gedeeld. Doel daar
van was om de ministeries te wijzen op mogelijkheden om 
verbeteringen aan te brengen in de wijze waarop zij aandacht 
besteden aan het verminderen van regeldruk. Een aantal 
algemene bevindingen voor de borging en afweging van 
regeldrukgevolgen geldt voor meerdere van de onderzochte 
ministeries. Hieronder worden de vier belangrijkste punten 
eruit gelicht.
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consequent in beeld. Voor dit deel van 
de aanpak van regeldruk is duidelijk 
dat de jarenlange aandacht hiervoor 
inmiddels is verinnerlijkt tot een 
 praktijk waarbij deze gevolgen in 
beeld worden gebracht.

Ten derde is er een aantal aandachts
punten: het in beeld brengen van 
eenmalige administratieve lasten, 
de inhoudelijke nalevingskosten en 
de afweging van de nuloptie (de vraag 
of er een taak voor de overheid is, en 
of regelgeving dan het meest aan
gewezen instrument is). Het kabinet 
RutteVerhagen heeft voor het eerst 
een nettoreductiedoelstelling gesteld 
voor de inhoudelijke nalevingskosten. 
Hiervan is gebleken dat ministeries 
een begin hebben gemaakt om ook 
dit type regeldrukgevolgen in beeld 
te brengen, maar dit gebeurt nog niet 
op alle ministeries even consequent 
en even goed. Verder blijven regel
drukeffecten zoals eenmalige admi
nistratieve lasten en in zekere zin 
ook de nuloptie verhoudings gewijs 
vaak achterwege. Hiervoor heeft 
het kabinet ook geen doelstellingen 
geformuleerd.

Ten vierde gebruiken ministeries de 
kwantitatieve aanpak meer voor de 
boekhouding dan voor de inhoudelijke 
afweging van beleidsalternatieven. 
Het gebruik van een berekening van 

regeldrukgevolgen ten behoeve van 
de interne Haagse verant woording 
is min of meer gebruik geworden. 
De toepassing van dezelfde reken
methodes ten behoeve van een 
 kwalitatief goede afweging voor 
het nieuwe beleid blijft vaak onder
benut.

De volgende hoofdstukken in deze 
rapportage gaan over de bevindingen 
van het onderzoek en aanbevelingen 
die de individuele departementen 
overstijgen. Deze aanbevelingen 
 richten wij dan ook op het kabinet 
en de (coördinerende) ministeries.



Minder
doorschuiven 
Meer 
daadkracht
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Van 
Haagse 
werkelijkheid 
naar 
maatschappelijk  
effect

Conclusie De aanpak van regeldruk heeft 
een nieuwe impuls nodig. Bedrijven, burgers 
en professionals merken onvol doende 
resultaat. Bovendien blijkt dat veel ambtenaren 
de huidige werkwijze ervaren als een ‘Haagse 
werkelijkheid’. Het kabinet zal méér moeten 
inspireren en ook daadwerkelijk méér moeten 
realiseren.
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Aanbevelingen

1.  Zet bedrijven, burgers en professionals 
centraal

Het is essentieel om in de aanpak van regeldruk de ‘Haagse’ afbakeningen, 
begrenzingen en schotten tussen de veroorzakers van regeldruk (rijk, 
provincie, gemeente, Europa, uitvoeringsorganisatie en toezicht houder) 
te doorbreken en alle soorten van regeldruk (administratieve lasten, 
 inhoudelijke nalevings kosten, leges) integraal te betrekken. 

2.  Formuleer een ambitieuze integrale 
doelstelling voor de vermindering 
van regeldruk

Maak daarbij duidelijk onderscheid tussen bedrijven, burgers  
en professionals.

3. Stel inspirerende doelen vast 

Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
- Nieuwe regelwijziging? Niet binnen 5 jaar na de vorige!
- Beslistermijnen voor de overheid verkorten met 25 procent
-  Zorg dat departementen minimaal 10 initiatieven van  

de ‘Right to Challenge’ (Van regels naar ruimte) oppakken

4.  Maak de toelichting bij wet- en 
regelgeving scherper en vollediger

Breng de regeldrukgevolgen helder in beeld. Focus op een verantwoording 
aan de samenleving in plaats van op interne afwegingen.

5.  Ondersteun beleidsmakers bij het maken 
van berekeningen

Richt een (klein) expertisecentrum in of geef het CBS die rol. Zorg daarnaast 
voor financiële ondersteuning voor onderzoek naar regeldrukeffecten.
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de berekeningen een karakter van 
het departementale ‘boek houden’ 
en ‘verant woorden’ in de richting 
van de coördinerende ministeries. 
De functie van de  reductiedoelstelling 
is boven alles sturing. Het is een 
management instrument waarmee 
verschillende ministeries kunnen 
 worden aan gesproken op hun bijdrage 
aan de vermindering van regeldruk.

De focus op het reductiepercentage 
leidt ertoe dat de regelgever het zicht 
op de doelgroep verliest. De regel
gever moet veel bewuster bedrijf, 
burger en professional centraal stellen. 
Voor de samenleving maakt het niet 
uit wie regeldruk veroorzaakt – als 
er maar iets aan gedaan wordt. Voor 
de samenleving maakt het niet uit of 
het gaat om administratieve lasten 
of inhoudelijke nalevingskosten – als 
de knelpunten maar worden opgelost. 
Dit kan door de doelgroepen (nog) 
meer te betrekken bij de tot stand
koming van regelgeving door middel 
van consultatie. Hiervoor blijft 
het belangrijk dat een ministerie 
de effecten van regel geving door
rekent, zodat deze vooraf kunnen 
worden betrokken in de beleids
afweging. 

Bedrijven, burgers en professionals 
geven al geruime tijd aan weinig te 
merken van de vermindering van 
regeldruk. Daarom is in gesprekken 
met beleidsambtenaren doorgevraagd 
naar de merkbaarheid van de regel
drukreductie. Ambtenaren op meer
dere ministeries betitelen de huidige 
aanpak als een ‘Haagse werkelijk
heid’. Daarmee bedoelen ze dat de 
vermindering van regeldruk (deels) 
een papieren exercitie is. Ze geven 
hiermee (impliciet) aan dat bedrijven, 
burgers en profes sionals die zeggen 
onvoldoende resultaat te merken, 
gelijk hebben. Dit betekent dat de 
maatschappelijke effectiviteit moet 
worden vergroot.

Reductiedoelstelling
In de gesprekken met de regeldruk
coördinatoren en de hoogst verant
woordelijke ambtenaren voor de 
regeldrukaanpak binnen de ministeries 
komt naar voren dat de regeldruk
aanpak op dit moment erg geconcen
treerd is op het percentage waarmee 
de regeldruk moet afnemen, dat wil 
zeggen: de kwantitatieve reductie
doelstelling. Hoewel deze reductie
doelstelling van onmisbare waarde 
is als manage ment tool, dragen 
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Voor de samenleving
Een toelichting bij nieuwe regelgeving 
dient volgens Actal als een verant
woording aan de samenleving. 
 Echter, veel toelichtingen bij nieuwe 
regel geving ademen een Haags 
 perspectief. Voor een overheid die 
bedrijven, burgers en professionals 
centraal wil stellen, kan de wetgever 
niet volstaan met interne overwe gingen 
en impliciete afwegingen. Het is van 
belang dat het maatschappelijk effect 
van een voorstel uit de toelichting 
duidelijk wordt.

Merkbaar
Het belang van een grotere merk
baarheid kan tot uitdrukking worden 
gebracht door in aanvulling op de 
huidige aanpak extra doelstellingen 
te formuleren die maatschappelijk 
herken baar zijn. Daarbij kan worden 
gedacht aan het specifiek ontzien 
van chronisch zieken, bijvoorbeeld 
bij het ondergaan van (her)keuringen. 
Ook kan worden gedacht aan het 
beteugelen van het stapelen van 
 verandering op verandering door 
de invoering van wijzigingspauzes 
voor (domeinen van) regelgeving. 
Gedacht kan worden aan een 

 maximum van één wijziging per regel
gevingsdomein per kabinetsperiode.

De rekenmethodiek is zeer waardevol 
voor het maken van een kwalitatief 
goede ex ante afweging van beleids
alternatieven. Het beschikbare 
 instrumentarium wordt echter onvol
doende benut. Beleidsambtenaren 
hebben behoefte om te worden 
 gefaciliteerd bij het maken van 
de berekeningen. Het gebrek aan 
ondersteuning vloeit voort uit een 
combinatie van de tijdsdruk waarin 
regelgeving tot stand komt en 
de paraatheid van de benodigde 
expertise. 



14

Opschonen 
regel- 
 bestand

Conclusie Door de economische 
crisis zijn bezuinigingen nood
zakelijk. Het kabinet zal kritisch 
moeten kijken waaraan de overheid 
geld uitgeeft en hoeveel. Met het 
oog op het gewenste herstel van 
de economische en maatschap
pelijke dynamiek is hieraan 
gekoppeld de vraag of iets (nog 
steeds) een overheidstaak is en, 
zo ja, of dan regelgeving het meest 
geschikte instrument is, minstens 
zo interessant.
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Aanbevelingen

6. Schoon het regelbestand op

7.  Gebruik de afweging van de nuloptie 
om nieuwe regels te voorkomen
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Verschillende domeinen zijn onder
werp van maatschappelijk debat. 
Dit varieert van woning markt en 
arbeidsmarkt tot pensioenvoorziening 
en financiële markten. Fundamentele 
hervormingen komen wellicht in zicht. 
Het zou goed zijn om het debat te 
verrijken met de dimensie van de 
regeldrukgevolgen. In de jaren na 
de eerste brede nulmeting admini
stratieve lasten van 2002 zijn uit
voerige herijkingen geweest van het 
regel bestand. Daarbij is destijds veel 
regelgeving geschrapt. Er zijn kansen 
om hier een nieuwe slag te maken. 
Hiervoor kan de nuloptie dienen als 
belangrijke startvraag. Bovendien is 
het van belang om uit te gaan van 
de brede definitie van regeldruk en dit 
niet langer te beperken tot informatie
verplichtingen aan de overheid. 
 Concreet betekent dit: administratieve 
lasten, inhoudelijke nalevingskosten 
en leges.

In de analyse van dossiers is uit
gebreid gekeken naar de aandacht 
voor de nuloptie, dat wil zeggen 
de vragen of er een taak is voor de 
overheid en, zo ja, of regelgeving 
het meest aangewezen instrument is. 
De verantwoording over de nuloptie 
gebeurt op dit moment onvoldoende.

 
Schrappen

Uit de gesprekken met de hoogst 
verantwoordelijke ambtenaren voor 
de regeldrukaanpak blijkt dat veel 
ministeries weer mogelijk heden zien 
om aanzienlijk in het regelbestand te 
schrappen. Dit past ook bij de actuele 
economische ontwikkelingen vanaf 
2008, waarbij bestaande zekerheden 
voor bedrijven, burgers en professio
nals meer en meer ter discussie staan.
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… en voorkomen
Regelgevings en toezichtarrange
menten staan onder druk. Huidige 
ontwikkelingen leiden zowel tot 
de vraag naar versoepeling als naar 
aanscherping van regels. In deze 
dynamiek is het van belang om de 
taak van de overheid scherp af te 
bakenen. Daarbij past een herbezin
ning op de bestaande regelgeving 
en een scherpe afweging bij nieuwe 
voorstellen. Vanzelfsprekend heeft 
deze afweging alleen zin als deze 
inhoudelijk wordt gemaakt en niet 
als procedurele stap wordt afgedaan. 
De afweging heeft zowel betrekking 
op de vraag of er een taak voor 
de overheid ligt als op de vraag of 
regelgeving niet beter kan worden 
vervangen door andere sturings
instrumenten.
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Doorbreken 
bureaucratisch 
spel

Conclusie Op dit moment beperkt de 
ministeriële coördinatie van regeldruk
vermindering zich tot de grote dossiers. 
Kleine en middelgrote dossiers – die wel 
degelijk substantiële regeldrukgevolgen 
hebben – blijven buiten beeld. Volgens 
interdepartementale afspraken mogen 
de dossiers waarvan de totale regeldruk
gevolgen lager zijn dan 5 miljoen euro 
(voor bedrijven) of 10.000 uur en/of  
10.000 euro (voor burgers), buiten 
beschouwing blijven voor de netto  
reductie doelstelling. Daarbij besteden 
de ministeries te veel aandacht aan de 
vraag of de regeldruk gevolgen cijfermatig 
onder de drempels vallen in plaats van 
de maatschappelijke regeldrukgevolgen 
in beeld te brengen.
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Aanbevelingen

8.  Schaf de regeldrukdrempels in 
de monitoringssystematiek af

9.  Breng alle gevolgen voor alle vormen 
van regeldruk in beeld

10.  Laat de CET minimaal 25 procent 
van alle nieuwe regelgeving toetsen 

11.  Maak de CET-adviezen tegelijk met 
de voorgestelde regelgeving openbaar
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Ondertussen tellen veel kleine en 
middelgrote dossiers op tot veel 
 nieuwe regeldruk en wordt onvoldoen
de onderkend dat ook kleine en 
 middelgrote voorstellen gevolgen 
hebben voor bedrijven, burgers en 
professionals. Bovendien kunnen 
ook kleine en middelgrote voorstellen 
zeer merkbaar zijn in hun  gevolgen.

In positieve zin valt op dat er ook 
voorbeelden zijn van ministeries die 
wel op kleine dossiers het verschil 
weten te maken. Bijvoorbeeld het 
voorstel in verband met het juridisch 
ouderschap van de vrouwelijke part
ner van de moeder anders dan door 
adoptie. Hier maakt de voorheen 
 vereiste adoptieprocedure voor duo
moeders plaats voor de veel een
voudigere erkenningsprocedure. 
Het ministerie van Veiligheid en 
 Justitie geeft hiermee het goede 
 voorbeeld, door ook in kleinere 
 dossiers de regeldruk af te wegen 
en terug te dringen.

Geen eenduidigheid
Het onderscheid tussen de verschil
lende soorten regeldruk kan (onbe
doeld) regeldrukeffecten verhullen. 
Zo kan in een toelichting staan 
dat er geen gevolgen zijn voor 

In de analyse van de geselecteerde 
dossiers is gekeken naar de wijze 
waarop regeldruk gevolgen in beeld 
zijn gebracht en naar de gemaakte 
afweging van beleidsalternatieven. 
Over de bevindingen is zowel 
 gesproken met verantwoordelijke 
beleidsambtenaren als met de regel
drukcoördinatoren. Hierbij is vanuit 
de ministeries herhaaldelijk gewezen 
op inter pretatieruimte in de geldende 
definities en in het bijzonder op 
de interdepartementale afspraken 
omtrent proportionaliteit. 

Ongewenste dynamiek
Op grond van de interdepartementale 
afspraken over proportionaliteit hoeven 
ministeries de regeldruk gevolgen van 
kleine en middel grote dossiers niet in 
beeld te brengen. Ministeries hanteren 
voor de monitorings systematiek 
drempels van 5 miljoen euro voor 
bedrijven en 10.000 uur en/of 10.000 
euro voor burgers. In de praktijk leidt 
dit tot een ongewenste dynamiek. 
Meerdere ministeries maken ‘snelle’ 
inschattingen of de regeldrukgevolgen 
beneden deze grens blijven en laten 
het daar dan bij, zonder dat de vraag 
aan de orde komt wat een voorstel 
voor de samen leving betekent. 
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 administratieve lasten, zonder dat iets 
wordt gezegd over de wel degelijk 
aanwezige gevolgen voor de inhoude
lijke nalevingskosten. Ook de ruimte 
voor interpretatie van de definitie van 
inhoudelijke nalevings kosten leidt tot 
een zekere ambiguïteit als ministeries 
hier verschillend mee omgaan.

Minder gedoe
Het is daarom van belang de concrete 
regeldrukgevolgen voor bedrijven, 
burgers en professionals centraal te 
stellen. Dit betekent dat het gedoe 
over drempels en definities moet 
 worden teruggedrongen. Bovendien 
betekent dit dat de wetgever niet moet 
volstaan met interne overwegingen 
en impliciete afwegingen.  Concreet 
leidt dit tot de volgende twee aan
bevelingen:

1. Het maatschappelijk effect van 
een voorstel moet expliciet en 
 eenduidig blijken uit de toelichting;

2. De Commissie voor Effecttoetsing 
(CET) voert een maatschappelijke 
toets uit op de regeldrukgevolgen. 
Daarom is het van belang dat deze 
commissie haar adviezen altijd 
openbaar maakt, op hetzelfde 
moment dat de onderzochte 
 voorstellen worden gepubliceerd.

Uit interviews blijkt verder dat de CET 
in de 9 maanden sinds haar oprichting 
(september 2011 tot 1 mei 2012) 
slechts 7 dossiers heeft beoordeeld. 
Ter vergelijking: de onderzoeksperiode 
van deze regeldrukaudit van Actal 
heeft betrekking op 7 maanden  
(1 juni tot en met 31 december 2011). 
Volgens de opgave van de ministeries 
waren er in deze periode 269 voor
stellen met (mogelijke) gevolgen voor 
regeldruk. Daarvan heeft Actal 
53 dossiers (20 procent) beoordeeld. 
Uit het geringe aantal door de CET 
uitgebrachte adviezen blijkt dat het 
principe van ‘vreemde ogen dwingen’ 
– waarvoor de CET is opgericht – 
 aanzienlijk kan worden versterkt. 

In positieve zin is opgevallen dat 
het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen binnen de eigen 
organisatie het principe van ‘vreemde 
ogen dwingen’ heeft weten te incor
poreren door een ‘Actaltoets’ te laten 
verzorgen door de Dienst Uitvoering 
Onderwijs. Dit draagt zichtbaar bij 
aan de consequente afweging van 
de regeldrukgevolgen van nieuwe 
wet en regelgeving.
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Bijlage: onderzoek, 
gesprekken en 
geselecteerde dossiers

Onderzoek
Actal ontving in de eerste week van 
januari 2012 van ieder ministerie een 
overzicht van alle (wets)voor stellen 
die in de onderzoeksperiode waren 
gepasseerd. Deze overzichten bevat
ten wetten, AmvB’s, ministeriële rege
lingen en ook beleidsregels. In totaal 
werden 671 titels ontvangen, waarvan 
269 met (mogelijke) gevolgen voor 
regeldruk. Op basis van het aangele
verde overzicht heeft Actal per minis
terie een steekproef getrokken van 
circa 6 dossiers. Zodoende heeft Actal 
in totaal 53 titels geselecteerd voor 
nadere analyse. Dat is ongeveer 
20 procent van alle dossiers met 
(mogelijke) gevolgen voor regeldruk 
en bijna 8 procent van alle (wijzigingen 
van) regelgeving in deze periode.

De geselecteerde dossiers werden 
beoordeeld op de kwaliteit van 
de gemaakte afweging van regel druk 
door het ministerie. Het beoordelings
kader van deze afweging bij individu
ele dossiers sluit aan bij de criteria 
van het integraal afwegingskader. 
Daarmee worden eisen gesteld 
zowel aan de berekening van de 
regeldruk als aan de afweging ten 
aanzien van de nuloptie en beleids
alternatieven.

Bij deze regeldrukaudit is ook de 
 eerder uitgevoerde departementale 
organisatieanalyse betrokken. USBO 
Advies heeft voor ieder ministerie een 
procesbeschrijving van de aanpak 
van regeldruk opgesteld. Waar uit 
de beoordeling van de dossiers 
 aandachtspunten voor de structurele 
borging van de aandacht voor regel
druk volgden, is ook gekeken naar de 
interne processen op de ministeries.

Alle bevindingen zijn opgenomen in 
vertrouwelijke departementsnotities 
die nader zijn besproken met ieder 
ministerie. De gesprekken zijn 
gebruikt om de bevindingen te toet
sen en om te bepalen hoe de bevin
dingen kunnen worden geduid.

Hieronder staan de gesprekken die 
in het kader van de regeldrukaudit 
zijn gevoerd en een overzicht van de 
geselecteerde dossiers. Volledigheids
halve vermelden wij dat delen van het 
onderzoek zijn uitbesteed aan USBO 
Advies en EIM. De door USBO Advies 
afgenomen interviews in het kader 
van de organisatieanalyse zijn niet 
opgenomen in de volgende lijst.
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Gesprekken

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties 

(11 mei 2012): Mw. mr. E.B. Horninge en 
dhr. P.S. van Veen 
(23 mei 2012): Mw. drs. L. Mulder (DG 
Vreemdelingenzaken) en mw. mr. E.B. 
 Horninge

 
Ministerie van Buitenlandse Zaken 

(19 april 2012): Mw. M.E.M. van der Meijden
(21 mei 2012): Mw. drs. M.T.G. van Daalen 
(DG Consulaire Zaken en Bedrijfsvoering), 
mw. M.E.M. van der Meijden, dhr. drs. A. 
van der Hoeven, dhr. drs. P. Arnoldus, 
dhr. M.P.M. Paulussen BA MA, dhr. H. Vos, 
dhr. drs. W.B. Marchal, dhr. A.M.I. Lambregts, 
dhr. drs. H.J. Bakker en dhr. J.P.R. Mulder 
MSC

Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en  Innovatie

(12 april 2012): Dhr. drs. C.M.F. Burger en 
dhr. drs. G.W.M. Goudsmits
(7 mei 2012): Dhr. drs. Chr. P. Buijink (SG) 
en mw. dr. L.M.N. Kroon

Ministerie van Financiën
(23 april 2012): Dhr. mr. A. Leder,  
dhr. dr. mr. P.A. Pronk en dhr. A.J. Santing 
(8 mei 2012): Mw. drs. A. Berg (DG Fiscale 
Zaken), mw. drs. G.J. Salden (Directeur 
Financiële Markten), dhr. drs. P.W.A. Veld 
(DG Belastingdienst), dhr. mr. A. Leder,  
dhr. dr. mr. P.A. Pronk en dhr. A.J. Santing

Ministerie van Infrastructuur  
en Milieu

(29 maart 2012): Dhr. mr. K.H. Sanders, 
mw. drs. C. Paqué en mw. mr. D.E.D. Euser
(31 mei 2012): Dhr. drs. C.B.F. Kuijpers 
(DG Ruimte en Water), mw. mr. H. Dekker  
en mw. mr. D.E.D. Euser

Ministerie van Onderwijs,  
Cultuur en Wetenschap 

(19 april 2012): Mw. drs. E. Dijksman en 
mw. drs. P.R. de Leeuw 
(4 mei 2012): Mw. drs. M.H.T. Jansen (pSG), 
dhr. mr. J.A.P. Veringa en mw. drs. P.R. 
de Leeuw 

Ministerie van Sociale Zaken  
en Werkgelegenheid 

(6 april 2012): Dhr. drs. P. Vlok en  
mw. mr. J. Ouwerkerk 
(21 mei 2012): Dhr. mr. H.J.I.M. de Rooij 
(pSG), mw. drs. H.M.W. Lucassen en  
dhr. drs. P. Vlok

Ministerie van Veiligheid  
en Justitie 

(4 april 2012): Mw. drs. S.A.P.J. van Melis 
en mw. mr. J.M. Zevenbergen 
(1 mei 2012): Dhr. mr. J. Demmink (SG), 
mw. drs. S.A.P.J. van Melis en mw. mr.  
J.M Zevenbergen 

 
Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

(18 april 2012): Dhr. F.J. Pronk 
(16 mei 2012): Dhr. drs. A.M.W. Klein
meulman (pSG), dhr. mr. L.J. Clement en  
dhr. F.J. Pronk 

ABD Topconsult 
(10 januari 2012 en 9 mei 2012): Mw. ir.  
A.N. Wouters en mw. drs. M. Aalbersberg 
(21 mei 2012): Dhr. drs. M.P. van Gastel, 
dhr. drs. R.IJ.M. Kuipers, dhr. drs. K. van der 
Steenhoven, dhr. mr. J.W. Weck en  
mw. ir. A.N. Wouters

Algemene Rekenkamer 
(22 juni 2011, 4 november 2011, 10 januari 
2012): Dhr. dr. R.W. Turksema en  
mw. S.M.W.H. Melis MA
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Geselecteerde dossiers

Ministerie van  Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties

1. Regeling van de Minister van 
 Binnenlandse Zaken en Konink
rijksrelaties van 6 juni 2011, nr. 
20112000218049, tot wijziging van 
de Tijdelijke regeling diensten van 
algemeen economisch belang 
 toegelaten instellingen volkshuis
vesting en het Besluit beheer 
 socialehuursector (vervallen ver
plichting voor toegelaten instellin
gen om bij grotere aanbestedingen 
van maatschappelijk vastgoed de 
aanbestedingsrichtlijn te volgen)

2. Wijziging van de Woningwet (invoe
ring van een kooprecht voor huur
ders van woningen van toegelaten 
instellingen)

3. Regeling van de Minister van 
 Binnenlandse Zaken en Konink
rijksrelaties van 24 oktober, nr. 
20112000426739, inzake de toe
stemmingsprocedure bij de verko
pen van woongelegenheden van 
toegelaten instellingen aan natuur
lijke personen en de beperking van 
de meldingsplicht (Regeling ver
vreemdingen woongelegenheden)

4. Nieuwe regels voor een basis
registratie personen (Wet basis
registratie personen)

5. Regeling van de Minister van 
 Binnenlandse Zaken en Konink
rijksrelaties van 6 juni 2011, nr. 
20112000217614, tot wijziging van 
bijlage I bij het Besluit beheer 
 socialehuursector (aanpassen en 
stroomlijnen gegevensopvraging)

Ministerie van Buitenlandse 
Zaken

1. Besluit van de minister van Buiten
landse Zaken van 3 november 
2011, nr. DJZ/BR1107/2011, 
tot vaststelling van een subsidie
plafond en beleidsregels voor 
 subsidiëring op grond van de 
 Subsidieregeling Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 2006 (Gedeti
neerdenbegeleiding 2012–2014)

2. Besluit van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken van 8 septem
ber 2011, nr. DJZ/BR/097711, tot 
vaststelling van beleidsregels en 
een subsidieplafond voor subsidie
verlening op grond van de 
 Subsidieregeling Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 2006 in het 
kader van coördinatie en afstem
ming van NGO inbreng in het Glo
bal Fund to fight Aids, Tuberculosis 
and Malaria en andere mondiale 
gezondheidsinitiatieven met nadruk 
op srgr inclusief HIV/Aids

3. Besluit van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken van 17 novem
ber 2011, nr. DCM/MO188/11, tot 
vaststelling van beleidsregels als
mede een subsidieplafond voor 
subsidiëring op grond van de Sub
sidieregeling Ministerie van Buiten
landse Zaken 2006 (Beleidsregels 
en subsidieplafond Migratie en 
Ontwikkelingsprogramma 2012)

4. Besluit van de minister van Buiten
landse Zaken van 5 december 
2011, nr. DJZ/BR1404/2011, tot 
vaststelling van beleidsregels en 
een subsidieplafond voor subsidië
ring op grond van de Subsidie
regeling Ministerie van Buiten landse 
Zaken 2006 (Wederopbouw  
2012–2015)
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Ministerie van Economische 
Zaken,  Landbouw en Innovatie

1. Regeling van de Minister van 
 Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie van 22 september 2011, 
nr. 231851, houdende wijziging 
van de Regeling praktijkleren en 
Groene plus

2. Besluit van 2 september 2011, 
houdende wijziging van het Besluit 
aanwijzing dier en plantensoorten 
Flora en faunawet inzake de aan
wijzing van eekhoornsoorten als 
soorten in de zin van art 14, derde 
lid, Flora en faunawet (Bezit en 
handelsverbod exotische 
eekhoorn soorten)

3. Besluit van 8 juli 2011, houdende 
wijziging van het Besluit gewas
beschermingsmiddelen en biociden 
in verband met de implementatie 
van EUregelgeving voor het op 
de markt brengen en een duurzaam 
gebruik van gewasbeschermings
middelen

4. Besluit van 21 december 2011, 
houdende regels voor de aanvul
lende aftrek voor speur en ontwik
kelingswerk (Besluit RDA) 

5. Wijziging van de Wet informatie
uitwisseling ondergrondse netten in 
verband met een vrijstelling van de 
meldplicht voor ondiepe graafwerk
zaamheden

6. Regels voor de opslag duurzame 
energie (Wet opslag duurzame 
energie)

7. Wet natuur

Ministerie van Financiën
1. Geefwet
2. Wijziging van de Wet op het 

 financieel toezicht en de Wet toe
zicht financiele verslaggeving in 
verband met de herziene richtlijn 
prospectus

3. Wet aansprakelijkheidsbeperking 
DNB en AFM en bonusverbod 
staatsgesteunde ondernemingen

4. Besluit van 27 oktober 2011, 
 houdende wijziging van het Besluit 
bekostiging financieel toezicht, 
het Besluit bestuurlijke boetes 
financiële sector, Besluit definitie
bepalingen Wft, het Besluit 
gedragstoezicht financiële onder
nemingen Wft, het Besluit melding 
zeggenschap en kapitaalbelang in 
uitgevende instellingen Wft, het 
Besluit prudentiële regels Wft en 
het Besluit toezicht financiële 
 verslaggeving

5. Overige fiscale maatregelen 2012
6. Implementatie van richtlijn nr. 

2009/110/EG van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende 
de toegang tot, de uitoefening van 
en het prudentieel toezicht op de 
werkzaamheden van instellingen 
voor elektronisch geld, tot wijziging 
van de Richtlijnen 2005/60/EG en 
2006/48/EG en tot intrekking van 
Richtlijn 2000/46/EG (herziene 
elektronisch geldrichtlijn/Emoney 
richtlijn)

Ministerie van Infrastructuur 
en Milieu

1. Besluit van 23 mei 2011, houdende 
bepalingen inzake de productie en 
distributie van drinkwater en de 
organisatie van de openbare 
 drinkwatervoorziening (Drinkwater
besluit) 

2. Regeling van de Staatssecretaris 
van Infrastructuur en Milieu van 
23 augustus 2011, nr. IenM/BSK
2011/113238, houdende wijziging 
van de Regeling uniforme sanerin
gen met het oog op het terug
brengen van administratieve en 
bestuurlijke lasten en enkele 
 verbeteringen van de uitvoering 
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3. Regeling van de Minister van Infra
structuur en Milieu, houdende 
 verstrekking van subsidie aan 
de stichting TeamAlert (Subsidie
regeling TeamAlert 2012) 

4. Regeling tot wijziging van de Rege
ling voertuigen in verband met de 
implementatie van een Europese 
richtlijn, de uitvoering van enige 
verordeningen en enkele techni
sche wijzigingen en van de 
 Regeling erkenning en keurings
bevoegdheid in verband met de 
modernisering van de algemene 
periodieke keuring en enkele 
 technische wijzigingen 

5. Wijziging van het Activiteitenbesluit 
(nieuwe activiteiten, integratie 
Besluit emissieeisen stookinstal
laties milieubeheer, vereenvoudi
gingen en reparaties) 3e tranche

6. Regeling van de Minister van 
 Infrastructuur en Milieu, van 
25 november 2011, nr. IENM/BSK
2011/157723, houdende wijziging 
van de Regeling omgevingsrecht 
(wijzigingen indieningsvereisten in 
verband met het Bouwbesluit 2012)

Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap

1. Regeling van de Minister van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
van 18 augustus 2011, 
nr. WJZ/317941 (3861), houdende 
wijziging van de Regeling Leerplus
arrangement VO, Nieuwkomers VO 
en eerste opvang Vreemdelingen 
2009 in verband met omzetten 
van dislocaties

2. Regeling van de Staatssecretaris 
van Onderwijs, Cultuur en Weten
schap van 14 oktober 2011, 
nr. WJZ/299782 (8314), houdende 
wijziging van de Regeling op het 
specifiek cultuurbeleid in verband 
met het vaststellen van de criteria 

voor vierjaarlijkse subsidiëring in 
de periode 2013–2016 (Subsidie
regeling culturele basis infra
structuur 2013–2016)

3. Besluit van 17 juni 2011 tot wijzi
ging van het Besluit ruimtelijke 
ordening, het Besluit omgevings
recht en het Besluit archeologische 
monumentenzorg in verband met 
de modernisering van de monu
mentenzorg en enkele technische 
aanpassingen

4. Besluit van 14 juni 2011 tot 
 wijziging van onder meer het 
 Inrichtings besluit WVO en het 
 Eindexamenbesluit VO in verband 
met de invoering van een maat
schappelijke stage in het voort
gezet onderwijs

5. Wijziging van onder meer de Wet 
op het onderwijstoezicht in verband 
met de instelling van het diploma
register hoger onderwijs, beroeps
onderwijs, voortgezet (algemeen 
volwassenen)onderwijs, NT2 en 
inburgering

6. Wijziging van enkele onderwijswet
ten in verband met een herziening 
van de organisatie en financiering 
van de ondersteuning van leerlin
gen in het basisonderwijs, speciaal 
en voortgezet speciaal onderwijs, 
voortgezet onderwijs en beroeps
onderwijs.

Ministerie van  Sociale Zaken 
en  Werk gelegenheid

1. Regeling van de Minister van 
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van 6 december 2011, IVV/
BSB/2011/21291, tot wijziging van 
ministeriële regelingen in verband 
met aanpassing van regels over de 
afdracht van rijksbijdragen aan SVB 
en UWV gericht op vermindering 
van de administratieve lasten
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2. Besluit van 16 september 2011 tot 
wijziging van het Besluit kinder
opvangtoeslag en tegemoet
komingen in kosten kinderopvang 
in verband met het vastleggen van 
de verhouding tussen het aantal 
gewerkte uren en het aantal uren 
kinderopvang waarvoor kinder
opvangtoeslag kan worden aan
gevraagd, het handhaven van 
de maximum uurprijs en het 
 aanpassen van de inkomens 
en  percentagetabellen voor 
de  kinderopvangtoeslag

3. Besluit van 8 december 2011, 
 houdende vaststelling Besluit 
 registers kinderopvang en peuter
speelzaalwerk

4. Regeling van de Staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegen
heid van 20 juni 2011, nr. R&P/
RA/2011/11033, tot wijziging van 
de Subsidieregeling ESF 2007–
2013 (herzien) in verband met 
de invoering van een vernieuwde 
Actie E sociale innovatie

5. Regeling van de Minister van 
 Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van 29 november 2011, nr. UAW/
CAV/2011/20872A, tot wijziging 
van het Besluit aanmelding van 
 collectieve arbeidsovereenkomsten 
en het verzoeken om algemeen 
verbindend verklaring in verband 
met onder meer het elektronisch 
indienen van verzoeken tot alge
meen verbindend verklaring van 
bepalingen van collectieve arbeids
overeenkomsten

6. Wijziging van de Algemene Ouder
domswet, de Wet inkomensvoor
ziening oudere werklozen, de Wet 
inkomstenbelasting 2001 en de 
Wet op de loonbelasting 1964 in 
verband met verhoging en koppe
ling aan de ontwikkeling van de 
levensverwachting van de pensioen
leeftijd, extra verhoging van het 

AOWouderdomspensioen en 
introductie van de mogelijkheid 
het AOWouderdomspensioen 
des gevraagd geheel of gedeeltelijk 
eerder of later te laten ingaan 
(Wet verhoging pensioenleeftijd, 
extra verhoging AOW en flexibilise
ring ingangsdatum AOW)

Ministerie van  Veiligheid en 
Justitie

1. Wijziging van Boek 1 van het 
 Burgerlijk Wetboek in verband met 
het juridisch ouderschap van de 
vrouwelijke partner van de moeder 
anders dan door adoptie, ingediend 
bij de TK op 4 oktober 2011, 
nr. 33032

2. Wijziging van enige bepalingen van 
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
inzake curatele, onderbewind
stelling ter bescherming van meer
derjarigen en mentorschap ten 
behoeve van meerderjarigen en 
enige andere bepalingen (Wet wijzi
ging curatele, beschermingsbewind 
en mentorschap), ingediend bij de 
TK op 24 oktober 2011, nr. 33054

3. Besluit van 8 augustus 2011, 
 houdende wijziging van het Besluit 
bewaren en vernietigen niet
gevoegde stukken (nummer
herkenning), Stb. 2011, 380

4. Besluit van 23 augustus 2011 tot 
vaststelling van nadere voorschrif
ten omtrent de inhoud van het 
jaarverslag van verzekeraars, 
Stb. 2011, 396

5. Bekendmaking van de gewijzigde 
inkomensgrenzen en de hoogten 
van de eigen bijdragen, van 
7 december 2011, nr. 5719198/11, 
bedoeld in de Wet op de rechts
bijstand, het Besluit eigen bijdrage 
rechtsbijstand en het Besluit 
 toevoeging mediation 
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6. Besluit van 30 juni 2011 tot wijziging 
van de Speelautomaten regeling 
2000 in verband met de wijziging 
van enkele technische voorschriften 
voor speelautomaten 

Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport

1. Bepalingen ter versterking van 
de zeggenschap en bescherming 
tegen geweld in de zorgrelatie 
van cliënten in de AWBZ zorg 
(Beginselenwet AWBZ zorg)

2. Wet cliëntenrechten zorg, Nota 
van wijziging d.d. 14 juli 2011

3. Wet houdende wijziging van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziekte
kosten (AWBZ) en enige andere 
wetten in verband met wijziging 
van de uitvoering van de AWBZ 
door zorgverzekeraars voor hun 
eigen verzekerden 

4. Wijziging van de AWBZ en de 
Zvw in verband met opsporing 
en  verzekering van personen die 
geen zorgverzekering hebben en 
andere maatregelen (opsporing en 
verzekering onverzekerden zorg
verzekering)

5. Wijziging van diverse wetten in 
verband met de invoering van 
de verplichting voor bepaalde 
instanties waar professionals 
 werken en voor bepaalde zelf
standige professionals om te 
beschikken over een meldcode 
voor huiselijk geweld en kinder
mishandeling en de kennis en het 
gebruik daarvan te bevorderen, 
onderscheidenlijk die meldcode 
te hanteren (verplichte meldcode 
huiselijk geweld en kindermis
handeling)

6. Wijziging van de Drank en Horeca
wet met het oog op de terugdrin
ging van het alcoholgebruik onder 
met name jongeren, de voorkoming 
van alcoholgerelateerde verstoring 
van de openbare orde, alsmede 
ter reductie van de administratieve 
lasten

7. Wijziging van de Wet cliënten
rechten zorg en andere wetten in 
verband met de taken en bevoegd
heden op het gebied van de 
 kwaliteit van de zorg
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