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Bijlage 1. Verminderen regeldruk bedrijfsleven 
 

Ondernemen 
 

Digitaal registreren van starters. Starters moeten zich registreren bij de Kamer van Koophandel 

(in de toekomst via Ondernemerspleinen). Aangezien een digitale handtekening (nog) niet in 

alle landen wordt geaccepteerd, moet dat fysiek gebeuren. Dat geldt ook voor ondernemers die 

niet internationaal zullen opereren. Hun administratieve lasten kunnen worden verlaagd door de 

mogelijkheid te bieden digitaal in te schrijven. 

 

Inkomens- of omzetcriterium voor startende zelfstandige. De vraag of iemand werknemer of 

ondernemer is, wordt momenteel beantwoord op basis van een urencriterium. Mensen die 

vanuit een bestaande baan een eigen onderneming willen starten, worden daardoor niet snel 

(genoeg) als ondernemer aangemerkt. Een inkomens- of een omzetcriterium kan dit verhelpen. 

 

Algemene regels, geen vergunningen. De overheid heeft de mogelijkheid om door middel van 

vergunningverlening eisen te stellen aan bepaalde activiteiten. Algemene regels zijn echter 

minder belastend. Ondernemers hoeven dan geen vergunning meer aan te vragen: ze moeten 

zich “slechts” aan de algemene regels houden. En de betreffende gemeente hoeft geen 

capaciteit meer in te zetten voor het beoordelen van vergunningaanvragen (maar alleen nog 

voor de handhaving van de algemene regels). Het Rijk kan dit aanmoedigen door goede 

voorbeelden te verspreiden. Het kan zelf het goede voorbeeld geven door bijvoorbeeld 

werkvergunningen voor (sommige groepen) kenniswerkers te vervangen door algemene regels. 

 

Eindigheid regelgeving (horizonbepaling). Regelgeving kan hardnekkig zijn: er komt vaak wel 

wat bij, maar er gaat niks vanzelf weg. Dit kan worden ondervangen door standaard een zgn. 

horizonbepaling in te voeren, waarin wordt bepaald dat de regelgeving automatisch verloopt 

tenzij er op basis van een evaluatie wordt besloten dat voortzetting van de regelgeving maat-

schappelijk gezien gewenst is. Indien het hanteren van een horizonbepaling in regelgeving niet 

opportuun is, moet dan nader worden toegelicht (“pas toe of leg uit”).  

 

Risicogericht toezicht als standaard. Veel inspecties en toezichthouders hanteren een risico-

gerichte benadering. Dat betekent dat zij bedrijven die zich aan de regels houden, minder vaak 

controleren. Voor de inspecties en toezichthouders betekent dit een doelmatiger inzet van 

capaciteit, voor de betreffende bedrijven minder regeldruk. Streven van het kabinet moet zijn 

om al het toezicht in principe risicogericht te laten plaatsvinden. Het Rijk kan medeoverheden 

ondersteunen door het geven en verspreiden van goede voorbeelden. 

 

Wegnemen drempels voor kredietverlening. Financiële instellingen zijn terughoudend in het 

verstrekken van krediet aan ondernemingen. Dit frustreert nieuwe investeringen en belemmert 

de economische dynamiek. Bezien moet worden hoe overheid, pensioenfondsen en banken 

samen onnodige drempels kunnen opheffen en zo de toegang tot krediet en kapitaal vergroten. 
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Facturering door gemeenten. Bedrijven ontvangen jaarlijks meerdere facturen van één 

gemeente. Vanuit het oogpunt van administratieve lasten bezien is het beter als gemeenten 

ondernemers maximaal één factuur per jaar sturen waarop alle lokale lasten staan vermeld. 

 

Vereenvoudigen salarisadministratie.  

 Afschaffen van de maxima in de premielonen (WW en WIA): Niet meer nodig om 

cumulatieven te berekenen en op basis daarvan correcties door te voeren (zie ook Fiscaal). 

 Uniformeren bestaande kortingsmogelijkheden en vrijstellingen in premieheffing 

werknemersverzekeringen: Met een uniforme methodiek hoeven werkgevers minder 

bewerkingen uit te voeren en kan de gegevensuitvraag aan hen worden beperkt (Zie ook 

Fiscaal). 

 UWV gebruikt het loonbegrip voor de loon- of premieheffing: De ad-hoc uitvraag of 

verificatie bij de werkgever kan achterwege blijven. 

 Uniform zelfstandigenbegrip voor alle overheidsregelingen: De overheid erkent op basis van 

eenmalige beoordeling iemand als zelfstandige en biedt hierover 100% zekerheid voor alle 

regelingen. 

 Harmoniseren van stelsel verlofregelingen tot één verlofregeling met meerdere gronden 

voor verlof en met verlofdagen die alle dezelfde vervaltermijn hebben. 

 Opgaaf loonheffingskorting alleen indienen door werknemers met meer dan één werkgever. 

Dit kan worden gerealiseerd door werkgevers standaard de loonheffingskorting te laten 

toepassen (of in het geval van pensioengerechtigden het pensioenfonds), en de Belasting-

dienst alleen een opgaaf loonheffing te laten vragen aan betrokken werkgevers en werk-

nemer als uit eigen gegevens van de Belastingdienst blijkt dat de loonheffingskorting meer 

dan één keer wordt toegepast. 

 

Fiscaal 
 
Vereenvoudigingen heffing loonbelasting en sociale premies. Het loonbegrip voor de loon-

heffing en de heffing van premies voor de sociale wetgeving is per 2013 geüniformeerd. Binnen 

het domein van de heffingen is verdere vereenvoudiging mogelijk door de volgende stappen te 

nemen: 

 uniformeren van de verzekerings- en de inhoudingsplicht (belastingplichtigen zijn dezelfde 

personen als de verzekeringsplichtigen),  

 wegnemen van de maximering in de premielonen, 

 uniformeren van de bestaande premie- en heffingskortingsmethodieken.  

Stapsgewijze en volgtijdelijke invoering van deze vereenvoudigingen is een cruciale randvoor-

waarde voor een loonsomheffing die daadwerkelijk de regeldruk voor bedrijven vermindert.  

 

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid 
 

Ontslagrecht. Een modernisering van het arbeids- en ontslagrecht kan er voor zorgen dat werk-

gevers en werknemers geen energie meer hoeven te stoppen in het zoeken naar arbeids-

relaties die wel de gezochte flexibiliteit geven (bijv. ‘payrollers’ en gedwongen ZZP-ers). Een 
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eenduidig wettelijk ontslagrecht met korte procedures, geen hoge kosten voor dossieropbouw, 

en heldere “afkoopregelingen” voor alle soorten arbeidscontracten kan mogelijk bijdragen aan 

vermindering van de regeldruk met behoud van een voldoende niveau van ontslagbescherming. 

 

Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening (incl. infrastructuur) 
 

Omgevingswet. Het bestaande omgevingsrecht is bijzonder complex. Het demissionaire kabinet 

wil dit recht terugbrengen tot één basiswet, de Omgevingswet. Deze wet moet bestaande wet-

ten als de Waterwet, de Crisis- en Herstelwet en de wet Ruimtelijke Ordening vervangen. 

Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid over de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt en de 

mogelijkheden van inspraak voor bedrijven, burgers en belangenorganisaties. De wet biedt naar 

verwachting substantiële mogelijkheden ter verlaging van de regeldruk. Door bevoegdheden 

eenduidiger te beleggen en procedures helder te maken kan de aanleiding tot bezwaar en 

beroep afnemen. Ook kunnen procedures korter worden en kunnen door het hergebruik van 

onderzoeken besparingen worden gerealiseerd op de onderzoekverplichtingen. 

 

Eén Wet voor de natuurbescherming. In analogie met de Omgevingswet kan een nieuwe wet 

voor de natuurbescherming meer helderheid en eenduidigheid bieden. Daarbij is een goede 

afstemming met de Omgevingswet van belang, opdat niet twee afzonderlijke wettelijke kaders 

ontstaan voor de ruimtelijke ordening in Nederland. 

 

Regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). De RUD’s gaan vanaf 1 januari 2013 een grote rol 

spelen in de uitvoering van taken op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en hand-

having ten aanzien van milieu en veiligheid. RUD’s bieden een mogelijkheid om fragmentatie 

van de uitvoering van deze taken tegen te gaan. Maar onvoldoende mandatering, gebrek aan 

standaardisatie en een onduidelijke afbakening van taken uitgevoerd door de RUD,  kunnen de 

regeldruk voor burgers en bedrijven ook verhogen. Actal zal in 2012 adviseren over de kansen 

en risico’s van RUD’s met betrekking tot regeldruk voor burgers en bedrijven.  
 

Woningmarkt en bouw 
 

De bouwregelgeving is een belangrijk onderwerp vanuit het oogpunt van regeldruk. Dit geldt 

zowel in kwantitatief opzicht (de regeldruk voor burgers en bedrijven is hoog) als in kwalitatief 

opzicht (er zijn veel knelpunten en irritaties). Het herzien van de bouwregelgeving kan dan ook 

een grote bijdrage leveren aan het streven van dit kabinet om de regeldruk substantieel en 

merkbaar te verminderen. Vereenvoudiging van de bouwregelgeving kan als volgt worden 

bewerkstelligd:
1
 

 Meer ruimte voor private verantwoordelijkheid. Een belangrijk deel van de bouwregelgeving 

beoogt om publieke belangen goed te borgen. Daarbij is in het verleden vaak gekozen voor 

het beleggen van taken en verantwoordelijkheden bij de overheid, wat ten koste is gegaan 

                                                      
1
   Zie Actal (2011) Bouwstenen voor minder regels, 15 september 2011, Den Haag. 
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van de ruimte voor private partijen. Publieke belangen kunnen echter ook op een andere 

manier worden geborgd dan direct door de overheid: 

 Private partijen kunnen onderling een garantieregeling (zoals bijvoorbeeld 

Woningborg) overeenkomen voor het verwezenlijken van bouwwerken.  

 De overheid kan een bescheiden rol spelen bij de bouw van niet-unieke bouwwerken, 

zoals garages en loodsen. Dergelijke bouwwerken zijn niet alleen niet uniek, ze zijn 

zelden complex. Dit betekent dat kan worden aangesloten op de praktijk in het kader 

van vergunningvrij bouwen, waarbij voor eenvoudige bouwprojecten geen toestemming 

vooraf nodig is. Een dergelijk licht regime kan ook gelden voor vooraf gefabriceerde 

onderdelen (zoals een dakkapel), waarvoor de belangrijkste eisen door type-keuringen 

kunnen worden verzekerd. Toezicht hoeft dan slechts marginaal plaats te vinden.  

 In geval van particulier opdrachtgeverschap kan de keuze voor standaarden zoals het 

aantal stopcontacten of de lichtinval door vensters in de muren, worden overgelaten 

aan de opdrachtgever.  

De bescheidener rol van de overheid betekent dat het bouwtoezicht zich op andere, 

belangrijkere aspecten kan richten en daardoor doelmatiger kan worden ingezet. 

 Het welstandsbeleid is een bron van ergernis voor burgers en bedrijven. Het ligt voor de 

hand om anders om te gaan met een beschermd (historisch) stadsgezicht dan met een 

bedrijventerrein. Het hanteren van een globale ambtelijke toetsing van welstand kan een 

minder-belastend alternatief zijn voor toetsing door welstandscommissies, op voorwaarde 

dat daarbij expliciete (transparante) standaarden worden gebruikt. Het uitgangspunt moet 

zijn "geen welstandseisen, tenzij".  

 De kantorenmarkt kent momenteel veel leegstand, terwijl er tegelijkertijd behoefte is aan 

goedkope woningen. De ombouw van kantoren of bedrijfspanden tot woningen vindt echter 

op zeer bescheiden schaal plaats. Bezien moet worden welke regels de ombouw van 

kantoren of bedrijfspanden belemmeren en hoe deze kunnen worden aangepakt. 

 

Duurzame energie 
 

Decentraal opwekken van duurzame energie. De Nederlandse economie maakt de omslag naar 

een duurzamere wijze van produceren. Daar hoort ook een duurzamere manier van energie 

produceren bij. In de brief “Visie op de transitie naar een decentrale duurzame energievoorzie-

ning” (d.d. 21-8-2012) aan minister Verhagen pleiten 14 maatschappelijk organisaties voor het 

wegnemen van belemmeringen voor het decentraal opwekken van duurzame energie (veelal 

zon of wind). Die belemmeringen bestaan onder andere uit administratieve rompslomp. Ook 

kan daarbij de fiscale behandeling van de opwekking van groene en grijze energie worden 

betrokken. 

 

 

 


