
 

 

Contact 

Lange Voorhout 58 

2514 EG Den Haag 

Postbus 16228 

2500 BE Den Haag 

T (070) 310 86 66 

F (070) 310 86 79 

www.actal.nl 

info@actal.nl 
 

Aan de minister van Economische Zaken, Landbouw 

en Innovatie 

De heer drs. M.J.M. Verhagen 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

 Datum 

6-7-2012 
 

Onderwerp 

Vijfpuntenplan CDA 
 

Uw kenmerk 

 
 

Ons kenmerk 

JtH/RvZ/JS/2012/064 
 

Bijlage(n) 

2 

 

Geachte heer Verhagen, 

 

Op 28 juni 2012 heeft de heer Koppejan aandacht gevraagd voor het CDA-vijfpuntenplan voor 

de vermindering regeldruk ondernemers. Daarbij verzoekt hij u om Actal te vragen hierover 

advies uit te brengen. Het vijfpuntenplan omvat de Bibobtoets, de loonbelastingverklaring, de 

Wet poortwachter, de houdbaarheidstermijnen voor voedsel, en de welstandcommissie. In deze 

brief wijzen wij u erop dat wij over twee van de genoemde vijf punten al advies hebben 

uitgebracht, namelijk over de Bibobtoets en over de welstandcommissies. Naar een derde punt 

doen wij momenteel onderzoek. 

 

De oproep van het CDA om de Bibobtoets selectief toe te passen sluit aan op het advies dat wij 

op 7 mei 2010 over deze toets hebben uitgebracht. Naast selectieve toepassing van de toets 

zien wij nog aanvullende mogelijkheden om de regeldruk van de Bibobtoets te verminderen 

door het vastleggen van eenmalige gegevensuitvraag en door verbetering van de informatie-

uitwisseling met de Belastingdienst, tussen de Regionale Informatie- en Expertise Centra 

onderling, en met gemeenten. Het volledige advies is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

 

Een tweede punt is het CDA-vijfpuntenplan is de welstandcommissie. De werkwijze van 

welstandscommissies en hun adviezen geven nogal eens aanleiding tot discussie en leiden tot 

ergernissen bij burgers en ondernemers. Wij hebben daarom in ons advies Bouwstenen voor 

minder regels van 15 september 2011 aanbevolen om het principe “geen welstandseisen, 

tenzij" te hanteren. Indien gemotiveerd wordt gekozen voor welstandbeleid, dan dient de rol 

daarvan voor burgers en ondernemers duidelijk te zijn. Inhoudelijke welstandseisen moeten 

expliciete, transparante en begrijpelijke standaarden zijn. Toetsing van het welstandbeleid kan 

vaak ook op een lichtere, minder belastende, wijze worden uitgevoerd dan door het inschakelen 

van een welstandcommissie, bijvoorbeeld door een eenvoudige ambtelijke toets. In ons advies 

zien wij overigens meer kansen om door een fundamentele herziening van de bouwregelgeving 

de regeldruk substantieel te verminderen. Het advies is als bijlage bij deze brief gevoegd. 

 

Het CDA-vijfpuntenplan noemt verder de houdbaarheidstermijnen voor voedsel als onnodig 

belastende regelgeving. Wij onderzoeken op dit moment signalen die wij van het bedrijfsleven 
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hebben gekregen over onnodig stringente eisen die in de Hygiënecodes worden gesteld. Ons 

advies hierover zullen wij na de zomer aan u sturen. 

 

Wij vernemen graag of u advies van Actal over de resterende twee punten uit het vijfpuntenplan 

(loonbelastingverklaring en Wet poortwachter) op prijs stelt. Wij hopen verder dat het kabinet de 

aanbevelingen uit de bijgevoegde adviezen overneemt en op die manier een verdere merkbare 

vermindering van de regeldruk zal verwezenlijken. 

 

Deze brief is in afschrift verzonden naar de ministers van Veiligheid & Justitie en Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijkrelaties, en naar de voorzitter van de Tweede Kamer. 

 

 

Hoogachtend, 

 

     

 

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter secretaris 

 

 

 


