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Mijne heren, 

 

Het nieuwe kabinet staat voor de opgave om de economische groei en de dynamiek in de Neder-

landse samenleving terug te brengen. Daartoe moet het de regeldruk substantieel verlagen. Dit lukt 

alleen als de huidige aanpak van regeldruk wordt doorontwikkeld en verbreed tot een programma dat 

alle bronnen van regeldruk omvat en waarin het kabinet alle veroorzakers van regeldruk aanspreekt 

om een bijdrage te leveren. In deze brief adviseren wij u over de doelstellingen van een dergelijk 

programma en over de aanpak waarmee het nieuwe kabinet die doelstellingen kan verwezenlijken. 

 

De doelstelling 

De doelstelling van het nieuwe kabinet moet zijn om de regeldruk substantieel en merkbaar te 

verlagen. Merkbaarheid betekent dat de doelstelling per doelgroep wordt geformuleerd. Daarbij kan 

onderscheid worden gemaakt tussen bedrijven, burgers, en instellingen en professionals in sectoren 

als zorg en onderwijs. 

 

Bedrijven 

Om de economische groei in Nederland een voldoende impuls te geven, moet het nieuwe kabinet de 

regeldruk in Nederland per saldo (“netto”) met enkele miljarden verlagen. De reductiedoelstelling moet 

dus in miljarden luiden, niet in miljoenen. Een dergelijke ambitie vergt een grondige vernieuwing van 

het reductieprogramma. Dat programma moet alle vormen van regeldruk gaan omvatten (inclusief 

leges). Verder moet het zich richten op alle veroorzakers van regeldruk. Dat betekent dat ook regel-

geving uit Europa en van medeoverheden onder de regeldrukdoelstelling moet worden gebracht. 

Verder is cruciaal voor het merkbaar verminderen van regeldruk dat ook expliciete doelstellingen 

worden geformuleerd per uitvoeringsorganisatie, inspectie en toezichthouder. Ook voor hen moet 

vermindering van regeldruk een belangrijke doelstelling worden. Bijlage 1 bevat een eerste 

inventarisatie van mogelijkheden om de regeldruk voor bedrijven te verlagen. 

 

Burgers 

Burgers ervaren regeldruk als irritant en tijdrovend. Zo moeten mensen met een progressieve 

chronische aandoening (MS, dementie) nog steeds een herindicatie voor extra hulp ondergaan als 

hun situatie zich – conform verwacht ziektebeeld – verslechtert. In bijlage 2 bij deze brief geven wij 

meerdere mogelijkheden om de regeldruk op een herkenbare en merkbare manier voor burgers te 

verminderen. Uitgangspunt daarbij is dat het kabinet een kwalitatieve benadering kiest met doel-

stellingen die aansluiten bij de situatie van specifieke groepen burgers. Het ligt voor de hand om 
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prioriteit te geven aan groepen burgers die relatief vaak met de overheid in contact staan, zoals 

ouderen, chronisch zieken, uitkeringsgerechtigden, zorgleerlingen en multiprobleemgezinnen. 

 

Instellingen en professionals 

In sectoren als zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid gaan veel publieke middelen om. Een 

efficiëntere inzet van deze middelen betekent direct ook een kostenbesparing voor de overheid. 

Bovendien kunnen verpleegkundigen, leraren en politieagenten dan meer doen waarvoor ze zijn 

aangesteld: mensen verzorgen, onderwijs geven, en Nederland veiliger maken. Het nieuwe kabinet 

kan de bureaucratie in deze sectoren met ten minste €  1 miljard netto verminderen. Bijlage 2 geeft ter 

indicatie meerdere mogelijkheden. Wij wijzen u ook op adviezen die Actal eerder heeft uitgebracht 

over hoe de regeldruk voor schoolleiders en politieagenten te verlagen. 

 

Medeoverheden 

Gemeenten, provincies en waterschappen vormen voor bedrijven en burgers vaak de eerste overheid 

waar zij mee te maken krijgen. Deze medeoverheden hebben elk een eigen verantwoordelijkheid voor 

het verminderen van regeldruk, zeker nu er op diverse beleidsterreinen sprake is van decentralisatie 

van bevoegdheden. Het nieuwe kabinet kan medeoverheden aanmoedigen door concrete reductie-

doelstellingen met ze af te spreken en door goede voorbeelden te verspreiden. Conform eerdere 

adviezen van Actal kan daarbij bijvoorbeeld worden gewezen op het belang van het vervangen van 

vergunningen door algemene regels.  

 

De vernieuwde aanpak 

De doelstellingen zijn ambitieus. En ze zijn haalbaar. Maar daarvoor is het wel nodig dat de huidige 

aanpak van regeldruk wordt doorontwikkeld. Wij zijn van mening dat de vernieuwde aanpak alleen 

effectief zal zijn, als is voldaan aan twee randvoorwaarden: commitment op het hoogste politieke 

niveau en onafhankelijk advies. 

 

Commitment op het hoogste politieke niveau.  

De ambitieuze netto-reductiedoelstellingen kunnen niet worden gerealiseerd met alleen ‘quick wins’: 

zij vragen heldere keuzes en substantiële hervormingen op belangrijke beleidsterreinen als de 

fiscaliteit, de arbeidsmarkt en sociale zekerheid, de bouw en de woningmarkt, de ruimtelijke ordening, 

en in (semi-)publieke sectoren als zorg, onderwijs en veiligheid. Die hervormingen hebben alleen kans 

van slagen met politiek commitment én politieke aansturing op het hoogste niveau. De hervormings-

agenda, met in het middelpunt de vermindering van regeldruk, vindt daarom bij voorkeur plaats onder 

verantwoordelijkheid van de minister-president. 

 

Onafhankelijk advies over aanpak, inhoud en voortgang van het regeldrukprogramma 

Actal adviseert regering en Staten-Generaal over hoe de regeldruk zo laag mogelijk kan worden. Juist 

in situaties waarin belangrijke keuzes moeten worden gemaakt over structurele hervormingen, wijzen 

wij op minder belastende alternatieven voor bestaande én nieuwe regelgeving, met oog voor zowel 

beleid, uitvoering als toezicht. Aandacht is in ieder geval nodig voor de kansen en risico’s voor de 

regeldruk bij: 

 de herijking van de rolverdeling tussen overheid en samenleving, 

 decentralisaties, 

 verantwoording, registratie en controle, en 
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 het wegnemen van belemmeringen voor ontwikkeling, innovatie en groei voor burgers en 

bedrijven. 

 

Tot slot 

Wij willen met deze brief bijdragen aan het opstellen van een ambitieus programma om de regeldruk 

in Nederland te verminderen. Wij maken de brief openbaar op www.actal.nl.  

 

Wij wensen u succes bij het uitvoeren van uw taak en zijn uiteraard graag bereid om u daarbij terzijde 

te staan. 

 

Hoogachtend, 

 

J. ten Hoopen E. Helder L.L. Doude van Troostwijk  

Voorzitter collegelid collegelid 

http://www.actal.nl/

