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Eenvoudige elektronische formulieren van de overheid bevatten soms nog enkele relatief 

gemakkelijk te verhelpen tekortkomingen. Op zulke formulieren moeten gegevens worden 

ingevuld die dezelfde overheidsorganisatie al eerder heeft gevraagd en gekregen. Dit past niet 

bij het principe van eenmalige gegevensuitvraag. Bovendien laat het gebruiksgemak van de 

elektronische formulieren vaak te wensen over, wat tot irritatie bij de gebruikers ervan leidt. 

 

Actal heeft als taakopdracht om het Kabinet en de Eerste en Tweede Kamer der Staten 

Generaal te adviseren op basis van signalen uit de samenleving over onnodig hoge regeldruk 

voor burgers, bedrijven en professionals.  

Wij ontvingen signalen over regeldruk bij het invullen van overheidsformulieren. Bij het invullen 

van formulieren ondervinden burgers en bedrijven de volgende regeldruk: 

• Gegevens invullen die al bekend zijn; 

• Niet kunnen opslaan van een (gedeeltelijk) ingevuld formulier, 

• Het formulier eerst moeten printen voordat het kan worden ingevuld. 

 

Wij hebben deze signalen onderzocht door op internet te zoeken naar elektronische formulieren 

en de wijze waarop deze lijden aan bovengenoemde tekortkomingen. We hebben daarbij de 

volgende zoekcriteria  gebruikt: 

• Type organisatie (uitvoeringsorganisatie, toezichthouder, inspectie); 

• Aantal contacten van betreffende organisatie met bedrijven, burgers en professionals; 

• Type overheid (Rijk, gemeente). 
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Een lijst met onderzochte formulieren vindt u bijgevoegd. Op deze lijst vindt u tevens onze 

bevindingen ten aanzien van het betreffende formulier. 

 

Wij concluderen op basis van ons onderzoek dat de overheid (zowel Rijk als gemeente) 

inderdaad burgers en bedrijven nog vraagt om gegevens aan te leveren waarover diezelfde 

overheidsorganisatie al beschikt. Slechts bij uitzondering zijn er goede redenen voor het 

opnieuw vragen om dezelfde gegevens door dezelfde overheidsorganisatie. Ook blijkt dat de 

onderzochte elektronische formulieren nog hindernissen opwerpen voor de invuller, waardoor 

niet ten volle gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die juist elektronische formulieren 

bieden. 

 
Aanbevelingen 

1. Vraag burgers en bedrijven niet om gegevens die reeds in het bezit zijn van de 

overheidsorganisatie; 

2. Maak mogelijk dat burgers en bedrijven gedeeltelijk ingevulde formulieren tussentijds 

opslaan op hun eigen computer als zij dat willen; 

3. Maak mogelijk dat dat burgers en bedrijven formulieren op de computer invullen en ingevuld 

bewaren op hun eigen computers als zij dat willen; 

4. Vraag burgers alleen om een handtekening als dat voor het beslissen over de aanvraag 

noodzakelijk is en er later geen andere mogelijkheden meer komen om de identiteit van de 

aanvrager vast te stellen; 

5. Spoor eenvoudige elektronische formulieren met dit soort tekortkomingen op en vervang ze 

door formulieren die (1) niet om gegevens vragen die al bekend zijn bij die 

overheidsorganisatie, die (2) zowel op de computer als met een pen kunnen worden 

ingevuld en die (3) tussentijds én ingevuld op de computer zijn op te slaan voor eigen 

gebruik. 

 

Wij richten ons met deze aanbevelingen tot u als coördinerende bewindspersonen voor het 

verminderen van regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals. Het aanbrengen van de 

verbeteringen die wij in onze aanbevelingen voorstellen, vraagt namelijk om een 

departementsoverstijgende aanpak waarin bovendien ook medeoverheden worden betrokken. 

Een dergelijke aanpak is al eerder toegepast om formulieren begrijpelijk te maken. Met een 

dergelijke aanpak kunt u onnodige regeldruk en irritatie voor burgers, bedrijven en professionals 

op een voor hen zeer merkbare manier beperken. 
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Bijgaand treft u een toelichting bij ons advies aan. Wij zenden een afschrift van dit advies naar 

de Tweede Kamer en naar de in de bijlage genoemde overheidsorganisaties. Uw reactie zien 

wij met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

           

J. ten Hoopen     R.W. van Zijp 

Collegevoorzitter    Secretaris 
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Advies verminderen regeldruk eenvoudige elektronische formulieren 

De aanleiding voor dit door Actal waren signalen over regeldruk bij het invullen van 

overheidsformulieren van verschillende overheidsorganisaties. 

Bij het invullen van formulieren ondervinden de signaalgevers de volgende hinder: 

• Bij het invullen van een formulier voor een verlenging, wijziging of afmelding, moeten 

gegevens worden ingevuld die bij de eerste melding of aanvraag al zijn opgegeven; 

• Tijdens het op de computer invullen van het formulier is het niet toegestaan om het 

formulier op te slaan. Een volledig ingevuld formulier kan niet worden opgeslagen en 

bewaard voor eigen gebruik of om later te kunnen hergebruiken. 

• Formulieren kunnen niet op de computer worden ingevuld, maar moeten eerst worden 

geprint en daarna met een pen ingevuld. Formulieren moeten worden ondertekend. Daartoe 

moeten het ingevulde formulier eerst worden uitgeprint en ná het ondertekenen terug 

ingescand voordat het kan worden teruggestuurd, dan wel via de post verzonden. 

• Tijdens het invullen verloopt de door de beveiliging ingestelde tijd en wordt de sessie 

beëindigd. Ingevulde gegevens gaan dan verloren.  

 

Onderzoeksverantwoording 

Om vast te stellen of bij het invullen van formulieren om gegevens wordt gevraagd die al 

bekend zijn en hoe het invullen van formulieren in de praktijk werkt, hebben wij eenvoudige 

elektronische formulieren geïnventariseerd van enkele grote uitvoeringsorganisaties. Omdat de 

signalen ook betrekking hadden op formulieren van andere overheden, hebben wij daarvan ook 

enkele voorbeelden geïnventariseerd. Voor deze inventarisatie hebben wij gebruik gemaakt van 

op de websites van uitvoeringsorganisaties en andere overheden beschikbare formulieren. 

 

De geïnventariseerde eenvoudige elektronische formulieren hebben wij geselecteerd op het 

voorkomen van de gesignaleerde regeldruk en beoordeeld aan de hand van ons toetskader. 

Het signaal over de vanwege beveiligingseisen gestelde maximale tijd voor het invullen van 

formulieren hebben wij niet kunnen onderzoeken.  

 
Toetsingskader 

Bij de beoordeling van de regeldruk hanteren wij dit toetsingskader: 

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? Is de regeldruk proportioneel ten opzichte 

van het beleidsdoel? 
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3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

De aard van het signalen is voor ons aanleiding om ons in dit advies te beperken tot de laatste 

twee vragen.  

 
Toetsvraag 2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder 
belastende alternatieven mogelijk? 
 

In 16 van de 40 geïnventariseerde formulieren wordt om gegevens gevraagd die de vragende 

overheid reeds in bezit heeft of zou moeten hebben (bijvoorbeeld omdat hetzelfde formulier al 

eerder is opgestuurd, of omdat voor een verlenging dezelfde statische gegevens zoals namen, 

nummers, adressen en gebouwen moeten worden ingevuld die ook werden opgegeven bij de 

eerste aanvraag). Dit hebben wij bijvoorbeeld aangetroffen bij de her- en afmelding van 

legionellabestemmingen. Naast de nieuwe meetwaarden die bij een her- of afmelding moeten 

worden doorgegeven, moeten ook dezelfde statische gegevens opnieuw worden ingevuld. Na 

contacten met het meldpunt van de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de inspectie 

aangegeven dat zij het legionella-meldingsformulier onder andere op dit punt zullen aanpassen. 

In de bijlage zijn andere voorbeelden van soortgelijke formulieren opgenomen. 

 

 

Toetsvraag 3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de 
dienstverlening? 
 
8 van de 40 geïnventariseerde formulieren, die wel op de computer kunnen worden ingevuld,  

zijn tijdens en ná het invullen niet op de computer op te slaan. Dat is onnodig hinderlijk. Burgers 

en bedrijven willen hun ingevulde formulieren elektronisch kunnen bewaren. De overheid werpt 

daarvoor een onnodige hindernis op die niet past bij een goede dienstverlening. 

Het veel gebruikte formulier voor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van de Belastingdienst 

bevat deze beperking. Burgers wordt gevraagd om dezelfde gegevens opnieuw in te tikken, 

indien het niet lukt om het formulier in één keer helemaal in te vullen en in te dienen. Als het 

formulier opnieuw (voor een andere arbeidsrelatie) moet worden ingediend, kunnen de oude 

gegevens niet worden hergebruikt. Dit formulier kan niet tussentijds worden opgeslagen op een 

computer en als het is ingevuld niet met de ingevulde gegevens worden bewaard. Dat zijn 

kleine maar onnodige hindernissen. In de bijlage zijn nog enkele voorbeelden van zulke 

hindernissen opgenomen. 
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26 van de 40 geïnventariseerde formulieren moeten eerst worden uitgeprint en zijn alleen op 

papier met pen in te vullen. Om ze elektronisch te versturen (indien die mogelijkheid wordt 

geboden) moeten de ingevulde formulieren weer worden ingescand. Het aanvraagformulier 

Ontgrondingen van de provincie Flevoland is daar een voorbeeld van. Dit belemmert de 

aanvrager om het ingevulde formulier desgewenst opnieuw te gebruiken. In de bijlage zijn nog 

enkele voorbeelden van formulieren opgenomen die niet elektronisch kunnen worden ingevuld 

en/of verstuurd. 

 

Een van de redenen die wordt aangevoerd om aan burgers te vragen een formulier eerst uit te 

printen, is de eis dat het formulier moet worden ondertekend door de indiener. De overheid eist 

bijvoorbeeld dat de indiener verklaart dat het formulier naar waarheid is ingevuld. Het formulier 

voor het aanpassen van de besmetverklaring aardappelmoeheid bevat deze eis. Dat formulier 

moet eerst worden uitgeprint en ondertekend omdat de indiener moet verklaren akkoord te 

gaan met de kosten die de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit in rekening zal brengen. 

Minder belastend is om die eis achterwege te laten en te volstaan met een mededeling over de 

kosten.  

 


