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Geachte Voorzitter, 

 

Op 23 oktober 2012 heeft de Europese Commissie (EC) het Werkprogramma 2013 uitgebracht. 

Het Werkprogramma geeft inzicht in de voorgenomen Europese wet- en regelgeving en biedt 

uw Kamer een mogelijkheid om prioriteiten te stellen. Met deze brief informeren wij de Tweede 

Kamer en met name de Vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

waar het onderwerp regeldruk bedrijven belegd is, welke voorgenomen regelgeving significante 

gevolgen kan hebben voor de regeldruk. Wij adviseren de Tweede Kamer bij het kabinet te 

pleiten voor vroegtijdige interventie van Nederland bij deze voorgenomen regelgeving, opdat de 

vermindering van regeldruk zo groot mogelijk wordt en onnodige stijgingen van regeldruk 

worden voorkomen. Het is daarbij van belang dat de gevolgen voor de regeldruk zo vroeg 

mogelijk in beeld worden gebracht. Het is op basis van het Werkprogramma van de EC en de 

‘roadmaps’ nog niet mogelijk om een eenduidig beeld te krijgen van de gevolgen voor de 

regeldruk. De aard van de beleidsterreinen en de omschrijving van de voornemens geven 

echter wel een indicatie welke voornemens mogelijk gevolgen voor de regeldruk hebben.  

 

Hieronder geven wij weer welke voornemens van de EC mogelijk gevolgen hebben voor de 

regeldruk van burgers en bedrijven in Nederland. Wij sluiten in het overzicht aan bij de indeling 

die de EC zelf hanteert. 

Commissie Financiën 
- Addressing systemic risks related to shadow banking (Annex I, nr. 2) 

- Making business easier through a standard VAT Declaration (Annex I, nr. 18) 

- Making the VAT system more efficient through a review of the rates structures (Annex I, nr. 

19). 

Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
- Effective Institutions for Occupational Retirement Pensions (Annex I, nr. 32) 

Commissie Economische Zaken, Innovatie en Landbouw 
- Reforming the internal market for industrial products (Annex I, nr. 13) 

- Review of the standardisation acquis (Annex I, nr. 14) 

- Initiative on E-invoicing in the field of public procurement (Annex I, nr. 15) 
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- Follow up to Green Paper: Towards an integrated European market for card, internet and 

mobile payments (Annex I, nr. 25) 

- Review of EU political and legal framework for organic production (Annex I, nr. 36) 

- Environmental climate and energy assessment framework to enable safe and secure 

unconventional hydrocarbon extraction (Annex I, nr. 41) 

Commissie Infrastructuur en Milieu 
- A Blue Belt for a single market for maritime transport (Annex I, nr. 27) 

- Framework on the future EU ports' policy including a legislative proposal (Annex I, nr. 28) 

- Internal Road Market - Access to the road haulage market and access to occupation of road 

transport operator (Annex I, nr. 29) 

- Review of the Thematic Strategy on air pollution and associated legislation (Annex I, nr. 39) 

- Review of Waste Policy and Legislation (Annex I, nr. 40) 

Commissie Immigratie en Asiel 
- Reviewing the Union's visa policy to facilitate life for legitimate travellers (Annex I, nr. 51) 

Commissie Landbouw en Natuur  
- New Regulation on Animal health (Annex II, nr. 6) 

- Revision of legislation on veterinary medicines (Annex II, nr. 7) 

Commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
- New Regulation on Official Controls (Annex II, nr. 3)  

 

Wij hebben in ons advies “Versterken Nederlandse EU-beleidsvoorbereiding om Europese 

regeldruk te beteugelen” van 12 november 2010 het kabinet geadviseerd om vroegtijdig de 

voorgenomen Europese wet- en regelgeving te screenen op mogelijke gevolgen voor de 

regeldruk voor bedrijven en burgers in Nederland. Alleen dan kunnen deze gevolgen worden 

meegenomen in de onderhandelingen over die wet- en regelgeving. De screening zou 

beschikbaar moeten worden gesteld aan de Tweede Kamer. Het jaarlijkse Werkprogramma van 

de EC is het aangewezen instrument om deze scan uit te voeren. Een eerste indicatie van 

regeldruk kan worden gegeven in de kabinetsreactie op het Werkprogramma van de EC. 

 

Mocht u aanvullende vragen hebben over het verminderen van regeldruk, dan zijn wij u 

uiteraard graag van dienst bij het beantwoorden daarvan.  

 

Hoogachtend, 

  

w.g. 

     

J. ten Hoopen       R.W. van Zijp 

Collegevoorzitter      Secretaris      

 


