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1. Voorwoord
2012 was het eerste volledige jaar met Actal in zijn nieuwe 
rol. Wij hebben de Regeldrukaudit uitgevoerd. Wij hebben 
beoordeeld of en in hoeverre ministeries bij de voorbereiding 
van nieuw beleid goed en consequent rekening houden met 
de gevolgen voor regeldruk. Ook hebben wij geadviseerd 
over de gevolgen voor regeldruk van voorgenomen regel
geving. In 2012 waren signalen over regeldruk steeds meer 
aanleiding voor het uitbrengen van een advies. 

2012 was ook het jaar van de start van een nieuw kabinet. 

Het nieuwe kabinet moet de econo mische groei en maatschap pelijke 

dynamiek in Nederland stimuleren. Met een smalle beurs zijn grote 

financiële impulsen lastig. De economische groei en maatschappe lijke 

dynamiek kunnen wel een stevige impuls krijgen door een aan

merkelijke en zichtbare verlaging van regeldruk. Wij willen hieraan 

graag bijdragen. Wij willen dat het kabinet de kansen grijpt voor 

merk baar minder regeldruk voor burgers, bedrijven en beroeps

beoefenaars. 

Minder regeldruk, meer ontwikkeling, innovatie en groei is de titel van 

ons Werkprogramma. Het Werkprogramma 2013 beschrijft de vier 

thema’s die doorslaggevend zijn voor een doorbraak bij de vermindering 

van regeldruk. Het eerste thema is de herijking van de rollen, taken 

en verant woor delijkheden van de overheid en onze samenleving.  

Ook de decentralisaties binnen de overheid zijn onder werp van onze 

advisering. Wij blijven ons verder inzetten voor een vermin dering van 

regeldruk bij ver ant woording, registratie en controle. Tenslotte zoeken 

wij ook naar ruimte voor ontwikkeling, innova tie en groei. Merkbaar 

minder regeldruk geeft een impuls aan een gezonder economisch en 

maatschappelijk klimaat: minder regeldruk, meer betrokkenheid. 

Jan ten Hoopen Eric Helder Lili Doude van Troostwijk
Collegevoorzitter Collegelid Collegelid
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2. Regeldrukaudit
Nieuwe taak, nieuwe werkwijze

Medio 2012 is de eerste Regeldrukaudit verschenen: ‘Minder Haagse 

bureaucratie, meer maat schappelijk effect’. Beoordeeld is in hoeverre 

ministeries bij het voorbereiden van nieuw beleid goed en consequent 

rekening houden met gevolgen voor regeldruk. Het advies heeft 

betrekking op de regeldrukaanpak in het algemeen en op de  

9 ministe ries in het bijzonder (BZK, BZ, ELI, Financiën, I&M,  

OCW, SZW, V&J en VWS). 

De Regeldrukaudit is een nieuwe taak die voortvloeit uit het 

Instellingsbesluit Actal 2011. Wij hebben eerst een werkwijze 

ontwikkeld, zodat de Regeldrukaudit de volgende jaren herhaald en 

verbeterd kan worden. Het eerste onderdeel betrof een beschouwing 

van een aantal dossiers voorgenomen regelgeving: hoe hebben 

departementen de voor de Regeldruk audit geselecteerde dossiers 

beoordeeld op de gevolgen voor regeldruk? Daarbij zijn ook de 

conclusies van de ex ante toetsing van ‘grote’ dossiers betrokken. 

Een andere belang rijke pijler voor de Regeldrukaudit betreft de 

organisatie-analyse. Dit onderdeel beoordeelt de wijze waar op 

ministeries de ex ante afweging van regeldruk hebben georgani seerd. 

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de werkwijze ‘op papier’ en  

de werkwijze ‘in pra ktijk’. 

De conclusies uit de verschillende onderdelen hangen met elkaar 

samen. De resultaten van de organisatie-analyse maken het mogelijk 

om de resultaten van de dossieranalyse te duiden. Wanneer 

bijvoorbeeld de gevolgen van voorgenomen regelgeving op  

de regeldruk niet in beeld zijn gebracht, kan met behulp van  

de organisatieanalyse de vinger op de zere plek gelegd worden.

FIguuR 2

Werkwijze Regeldrukaudit

Dossiers
Circa 6 per
ministerie

Interviews
Dossierhouders

Werkprocessen
Op alle

ministeries

Validatie-
gesprek

Coördinatoren

http://www.actal.nl/adviezen/doorbreek-het-bureaucratisch-spel-rondom-regeldruk/
http://www.actal.nl/adviezen/doorbreek-het-bureaucratisch-spel-rondom-regeldruk/
http://www.actal.nl/?publicaties=brochure-systeemtoetsing-2011
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In vervolg op de Regeldrukaudit is met de verschillende ministeries 

gesproken over de verbete ring van de interne kwaliteitsborging voor 

een goede afweging van regeldrukgevolgen. Boven dien heeft de 

Audit gediend als belangrijke basis voor het advies aan de infor mateurs 

over de doorontwikkeling en verbreding van de regeldruk aanpak. 

Een andere conclusie uit de Regeldrukaudit was dat ministeries hun 

goede ideeën voor de ver mindering van regeldruk meer met elkaar 

kunnen delen. In 2013 starten Actalsessies waarin regelgevers ‘best 

practices’ met elkaar uitwisselen.

Er is ook internationale belangstelling en waardering voor de 

Regeldrukaudit van Actal als een nieuw instrument voor de aanpak 

van regeldruk. Wij hebben de Regeldrukaudit gepresenteerd in een 

HLGbijeenkomst en hebben het advies in diverse over leggen onder 

de aandacht van internationale partners gebracht.

Aanbevelingen 

Wij hebben de bevindingen per ministerie uitvoerig besproken met het 

betreffende departement. De hoofdconclusies uit de Regelaudit zijn:

1.  De aanpak van regeldruk heeft een nieuwe impuls nodig. 

Bedrijven, burgers en professio nals merken onvoldoende 

resultaat. Bovendien blijkt dat veel ambtenaren de huidige werk

wijze ervaren als een ‘Haagse werkelijkheid’. Het kabinet zal méér 

moeten inspireren en ook daadwerkelijk méér moeten realiseren.

2.  Door de economische crisis zijn bezuinigingen noodzakelijk. 

Het kabinet zal kritisch moeten kijken waaraan de overheid geld 

uitgeeft en hoeveel. Het gewenste herstel van de econo mische en 

maatschappelijke dynamiek vereist dat altijd de vraag beantwoord 

moet worden of iets (nog steeds) een overheidstaak is en, zo ja, 

of dan regelgeving het meest geschikte instrument is.

3.  Op dit moment beperkt de ministeriële coördinatie van regeldruk-

vermindering zich tot de grote dossiers. Kleine en middelgrote 

dossiers – die wel degelijk substantiële regeldrukge volgen hebben 

– blijven buiten beeld. Volgens interdepartementale afspraken 

mogen de dossiers waarvan de totale regeldrukgevolgen lager zijn 

dan 5 miljoen euro (voor bedrijven) of 10.000 uur en/of 10.000 

euro (voor burgers), buiten beschouwing blijven voor de netto

reductiedoelstelling. Ministeries besteden veel aandacht aan 

de vraag of de regeldrukge volgen cijfermatig onder de drempels 

vallen. Zij moeten echter energie steken in het in beeld brengen 

en beteugelen van de gevolgen voor de regeldruk.
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Actal vindt dat het voorstel de jongere en 

het gezin onvoldoende centraal zet en zich 

te veel richt op de uitvoerende instanties. 

Het uitgangspunt één gezin, één plan en één 

regisseur komt hierdoor niet uit de verf. Het 

aantal schakels in de jeugdzorg neemt met 

het wetsvoorstel niet af en de mogelijkheden 

voor gemeenten om regie te voeren in de 

zorgketen zijn (te) beperkt. Bureaucratie en 

irritatie zullen daardoor blijven bestaan.

De kwetsbaarheid van de doelgroep vereist 

volgens ons goed toezicht. Het wetsvoorstel 

laat in de uitwerking stapeling van toezicht 

zien. Het voorstel bevat verplichte certifi-

cering van instel lingen. Rijksinspecties én 

gemeenten houden toezicht. Het voorstel 

introdu ceert verplichte registers voor instel

lingen en professionals. De veelheid aan 

toezichtinstrumen ten brengt het risico van 

overlap met zich mee. Het voorstel maakt niet 

duidelijk op welke wijze dit wordt voor komen. 

Het gevolg van overlap is dat instellingen en 

De burger
Het wetsvoorstel Jeugd leidt tot meer 
regeldruk voor burgers, instellingen 
en professionals in de jeugdzorg. 
Dat hebben wij in een reactie op de 
consultatieversie van deze wet aan 
de staatsse cretaris van VWS en de 
staatssecretaris van V&J laten weten. 
Het wetsvoorstel staat daarmee haaks 
op één van de doelen van de nieuwe 
wet, namelijk om deze regeldruk te 
verminderen. 

professionals on nodig veel tijd kwijt zijn aan 

toezicht. Deze tijd kunnen zij niet besteden 

aan zorg. Eén toezicht houder en unifor

mering van de toezichtinformatie kunnen 

de regeldruk beperken.

Het aangepaste wetsvoorstel is voor advies 

aan Actal voorgelegd. Het kabinet is voor

nemens een aangepast wetsvoorstel in 

de eerste helft van 2013 in te dienen.

http://www.actal.nl/adviezen/nieuwe-jeugdwet-leidt-tot-meer-regeldruk/
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en mogelijke oplossingen bij invoering van de loonsomheffing goed 

in kaart brengt. Besluitvorming over een concrete vervolgstap is 

buiten het bereik van de Verkenning gebleven. Het had uit oogpunt 

van voortgang de voorkeur verdiend als deze besluitvorming al wel 

mogelijk was geweest. 

Wij hebben de staatssecretaris van Financiën geadviseerd een 

berekening te maken van de effecten op de regeldruk en op de 

uitvoeringskosten van de Belastingdienst en UWV. Op basis van dat 

inzicht kan beoordeeld worden of de doelen van het kabinet worden 

bereikt. Wij pleiten er voorts voor te voorkomen dat vereenvoudiging 

van de loonheffingen voor bedrijven tot een toename van de 

regeldruk voor burgers in de inkomstenbelasting leidt. 

Het kabinet heeft na het uitbrengen van de Verkenning en het 

Actaladvies besloten de Commis sie inkomstenbelasting en toeslagen 

(Commissie van Dijkhuizen) te vragen voorstellen te doen voor 

de vereenvoudiging van de inkomstenbelasting. Het rapport van 

deze commissie verschijnt in het eerste kwartaal van 2013. 

Actal brengt strategische adviezen uit en wil daarmee op 
specifieke beleidsterreinen een impuls geven aan de 
verlaging van regeldruk. Na een terugblik op adviezen uit 
2012, volgt een vooruit blik naar adviestrajecten die in 2012 
zijn gestart en begin 2013 worden afgerond. 

Loonsomheffing

Een werkgever moet bij de berekening van de loonheffing rekening 

houden met individuele kenmerken van zijn werknemers. Hij moet van 

iedere werknemer bijhouden of hij bijvoorbeeld de algemene heffings-

korting wil laten toepassen. De introductie van loonsomheffing 

betekent dat voor werkgevers de gedetailleerde en ingewikkelde 

berekeningsvoorschriften komen te vervallen. De loonsomheffing kan 

voorts de kosten verlagen van uitvoeringsorganisaties zoals de 

Belastingdienst en het UWV. Het kabinet heeft op 24 januari 2012 

het rapport ‘Verkenning loonsomheffing’ aan de Tweede Kamer 

aangeboden.

In de Actalreactie op deze Verkenning staat dat het kabinet concrete 

vervolgstappen moet zet ten om de loonsomheffing echt dichterbij te 

brengen. De loonsomheffing kan volgens ons de regeldruk voor 

bedrijven terugdringen. Wij menen dat de Verkenning de dilemma’s 

3. Strategisch advies

http://www.actal.nl/adviezen/vervolgstappen-nodig-voor-loonsomheffing/
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Eenvoudige elektronische formulieren

Een aantal burgers en bedrijven heeft knelpunten bij het invullen 

van formulieren onder de aan dacht van Actal gebracht. 

Deze problemen veroorzaken irritatie en regeldruk bij de gebruikers 

van de formulieren. Naar aanleiding hiervan hebben wij een aantal 

eenvoudige elektronische formulieren van enkele grote organisaties 

(Rijk, gemeenten en uitvoeringsorganisaties) onder de loep genomen. 

Het blijkt dat deze formulieren van de overheid vaak tekortkomingen 

bevat ten, die relatief gemakkelijk te verhelpen zijn. Daardoor worden 

kansen gemist om ten volle gebruik te maken van de mogelijkheden 

die juist elektronische formulieren bieden.

Burgers en bedrijven moeten bijvoorbeeld gegevens invullen die al bij 

de overheid bekend zijn. Soms is niet mogelijk om een (gedeeltelijk) 

ingevuld formulier op de eigen computer te bewa ren. Ook moeten 

formulieren soms eerst worden geprint voordat ze kunnen worden 

ingevuld. In het advies sporen wij de minister van BZK aan te 

bewerkstelligen dat overheidsorganisaties:

  niet vragen om gegevens waarover de overheidsorganisatie 

al beschikt;

  de mogelijkheid bieden om hun gedeeltelijk ingevulde formulieren 

tussentijds op te slaan op hun eigen computer; 

  formulieren op de computer laten invullen en ingevuld bewaren op 

de eigen computer als zij dat willen;

  alleen om een handtekening vragen als dat voor het beslissen over 

de aanvraag noodzake lijk is en er later geen andere mogelijkheden 

meer komen om de identiteit van de aanvrager vast te stellen.

Adviesaanvraag sectorscan logistiek

Op 17 juli 2012 hebben de minister van I&M en de minister van ELI 

Actal gevraagd een ‘sector scan op te stellen om aan te geven welke 

mogelijkheden [Actal ziet] om de regeldruk in de top sector logistiek te 

verminderen.’ Aan de hand van casuïstiek wordt de ervaren regel druk 

in beeld gebracht. Het onderzoek is een pijler voor het strategische 

advies dat begin 2013 verschijnt.

Sectorscan Metaal

Naar aanleiding van signalen over regeldruk hebben wij besloten 

vanuit het perspectief van de ondernemer in de metaalindustrie 

de ervaren regeldruk in kaart te brengen. Deze sectorscan in de 

metaalindustrie wordt uitgevoerd op basis van een inventarisatie 

van nieuwe en bekende knelpunten uit regelgeving, diepteinterviews 

met zes ondernemers in de sector, verificatie en afstemming met 

betrokken brancheverenigingen en ministeries. 

We hebben elkaar nodig. De kracht 
van de keten en het elkaar informeren 

zijn belangrijke succesfactoren. 
Regeldruk zit vooral in te weinig 

begrip tussen de schakels.

Citaat uit het praktijkonderzoek merkbaar minder regeldruk

http://www.actal.nl/adviezen/eenvoudigeelektronische-formulieren/
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Op basis van dit onderzoek brengen wij in het voorjaar van 2013  

een strategisch advies uit over concrete mogelijkheden om ervaren 

regeldruk in de metaalsector terug te brengen, zodat meer tijd 

beschikbaar komt voor de kernactiviteiten van een metaalbedrijf.

FIguuR 3

Veroorzakers van regeldruk bij metaalbedrijven

Adviesaanvraag merkbaar minder regeldruk

De minister van BZK heeft Actal gevraagd om het kabinet te 

adviseren over (nieuwe) mogelijk he den om de regeldruk merkbaar 

en herkenbaar te verminderen. In 2013 brengen wij een boek uit 

met wetenschappelijke en maatschappe lijke inzichten én onze 

aanbevelingen over merkbaar en herkenbaar minder regeldruk. 

In het praktijkonderzoek is aan ervaringsdeskundigen gevraagd hoe 

de regeldruk merkbaar kan worden verminderd. Het belangrijkste 

antwoord is: vertrouwen. Het blijkt echter ingewikkeld om aan te 

geven wat precies met vertrouwen wordt bedoeld. En het is moeilijk 

te bepalen wat de overheid moet doen of juist moet laten om dit 

onderling vertrouwen te verkrijgen. In twee zeer verschillende 

domeinen – het omgevingsrecht en de langdurige zorg – is 

onderzocht hoe de overheid het vertrouwen kan vergroten om 

daarmee de regeldruk merkbaar te verminderen.
Bedrijven in

de metaal

uitvoerings-
organisaties 
van de centrale 
overheid

Agentschap NL

Inspectie SZW

Koninklijke Marechaussee

Douane

Belastingdienst

Decentrale 
overheid

Waterschappen

Provincies

Veiligheidsregio’s

Gemeentelijke Brandweer

Gemeenten

Centrale
overheid

Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid

Ministerie van Economische 
Zaken

Ministerie van Financiën

Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu

Ministerie van Binnenlandse 
Zaken

Europese Commissie

Regeldruk is dus  
de balans van wat we met 

elkaar als risico accepteren.

Citaat uit het praktijkonderzoek merkbaar minder regeldruk
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Om studenten te betrekken bij de beantwoording van de vraag hoe 

de regeldruk in Nederland merkbaar kan verminderen, hebben wij in 

het najaar van 2012 een essaywedstrijd uitgeschre ven Minder regels, 

een makkie? Actal geeft daarmee een podium aan studenten met een 

frisse kijk op het oplossen van het vraagstuk. Het winnende essay 

wordt opgenomen in het boek dat Actal tijdens een conferentie in 

het voorjaar van 2013 presenteert.

Ik stel voor dat we één regel 
aan de wet toevoegen: 

praat met elkaar! Daarmee 
bedoel ik alle partijen in 
het vergunningenproces.

Citaat uit het praktijkonderzoek merkbaar minder regeldruk

http://www.actal.nl/verdien-je-collegegeld-terug-met-een-goed-idee-schrijf-een-essay/
http://www.actal.nl/verdien-je-collegegeld-terug-met-een-goed-idee-schrijf-een-essay/
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Het bedrijf
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Het kabinet wil die regeldruk verlagen door 

de VTHtaken met betrekking tot het om ge

vings recht te bundelen in Regionale 

 Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Gemeenten en 

provincies worden verplicht het basista ken

pakket onder te brengen bij de RUD. Dit biedt 

de mogelijkheid voor één aanspreek punt voor 

bedrijven en het verhogen van de expertise 

van toezichthouders. Daarnaast kunnen 

inspectie bezoeken van verschillende 

toezichthouders worden afgestemd. Het 

wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht’ beoogt voorts 

een structurele verbetering van vergunning

verlening, toezicht en handhaving door de 

overheid op het gebied van het omgeving s

recht. 

De regeldruk die bedrijven ervaren bij 
overheidstoezicht en handhaving is 
groot, vooral op het gebied van ruimte
lijke ontwikkeling en milieu. Daarnaast 
leiden de versnipperde uitvoering van 
de vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (de zogenoemde VTH
taken) en het gebrek aan deskundigheid 
bij toezichthouders tot regeldruk en 
irritatie bij bedrijven. 

Het wetsvoorstel is een stap in de goede 

richting om een ‘level playing field’ voor 

bedrijven te organiseren en de deskundig

heid van toezichthouders te vergroten. Actal 

is in het advies bij dit wetsvoorstel ingegaan 

op mogelijkheden om de slagkracht van de 

RUD’s te vergroten. Volgens ons hebben 

bedrijven minder regeldruk als het taken

pakket van de RUD zo groot moge lijk wordt 

vastgesteld en de RUD-directeur een stevig 

mandaat krijgt.

Het bedrijf
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geen onnodige aangifte kansspelbelasting

Een winkelier organiseert periodiek een promotionele actie waarbij 

elke maand de kans bestaat op een prijs van meer dan € 454. 

Daarom valt de actie onder de Wet op de kansspelen, en moet de 

ondernemer iedere maand aangifte kansspelbelasting doen. Feitelijk 

is er zelden een prijs die meer waard is dan € 454 en de winkelier 

doet vrijwel elke maand een nulaangifte. Dat is onnodige regeldruk. 

Na tussenkomst van Actal vertrouwt de Belastingdienst erop dat de 

ondernemer op eigen initiatief aangifte doet als dat nodig is. Dit 

betekent geen onnodige admi nistratieve lasten meer voor de onder

nemer. En geen risico op een boete als een nulaangifte te laat wordt 

ingediend. 

 
Afschaffen ouderdomsverklaring ter controle van laag BTW-tarief

Actal ontving een signaal over de rompslomp als gevolg van de 

ouderdomsverklaring bij onder houdswerk aan particuliere woningen. 

Om het lage BTWtarief bij deze werkzaamheden toe te passen, 

moet de woning ouder dan twee jaar zijn en moet de particuliere 

opdrachtgever het formulier ‘ouderdomsverklaring’ ondertekenen. 

Als bijvoorbeeld wordt verzuimd om het formulier op te sturen,  

moet de ondernemer het hoge BTWtarief toepassen en proberen 

het verschil te verhalen op de opdrachtgever. Dat is lastig voor 

de ondernemer. 

Actal heeft sinds juni 2011 de opdracht om adviezen uit te 
brengen naar aanleiding van sig nalen uit de samenleving. 
Wij onderzoeken meldingen van branche, beroeps en 
belangen organisaties over regeldruk. Ook de Kamer van 
Koophandel en het meldpunt ‘Antwoord voor bedrijven’ 
verstrekken ons meldingen over regeldruk. Wij bekijken 
bij deze meldingen de oor zaak (wetten en regels), wie 
de regeldruk ondervindt (de doelgroepen van Actal),  
hoe hoog de regeldruk is en hoe het makkelijker kan. 

Het leeuwendeel van de meldingen uit 2012 had betrekking op 

bijvoorbeeld problemen die burgers en ondernemers ondervinden 

met overheden of individuele problemen met de regel geving. 

Afhankelijk van het onderwerp zijn de adviezen gericht aan de 

Rijkoverheid, gemeen ten of uitvoeringsorganisaties. De afgeronde 

onderzoeken, de signalen die onderzocht worden en nieuwe onder

werpen zijn op de Actalsite vermeld. Wij nodigen burgers, bedrijven 

en beroeps beoefenaren uit feedback te geven op signalen over 

regeldruk die wij in behandeling hebben.

4. Advies op basis van signalen

http://www.actal.nl/onderzoek/veelvuldig-nihilaangifte-voor-kansspelbelasting/
http://www.actal.nl/adviezen/geen-ouderdomsverklaring-meer-nodig-voor-schildersbedrijven/
http://www.actal.nl/onderzoek-actal/lopend-onderzoek/
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Na onderzoek zijn wij tot de conclusie gekomen dat gemeenten hun 

beleidsdoelen op een minder belastende manier kunnen verwezen

lijken. In het advies aan de voorzitter van VNG en de minister van ELI 

staat dat vergunning en meldplichten voor het bedrijfsleven kunnen 

verval len. Zij kunnen worden vervangen door algemene regels ten 

aanzien van gevelreiniging en het plaatsen van objecten in de 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dat sluit ook beter aan 

bij de vernieuwing van de modelAPV van de VNG. 

Het onderzoek had geen betrekking op de vraag of een vergunning 

en meldplicht ook geldt voor andere beroepsgroepen, zoals glazen

wassers, schoorsteenvegers, voegbedrijven, dak dekkers. Om die 

reden hebben wij geadviseerd om te onderzoeken of andere beroeps

groepen een vergunning en meldplicht hebben die vergelijkbaar is 

met die van de gevelreinigers en om deze vergunning en meldplicht 

waar mogelijk te schrappen. ELI heeft toegezegd dit in samen werking 

met VNG te onderzoeken.

Vereenvoudiging aanvraag en wijziging parkeervergunning

Het aanvragen en wijzigen van gemeentelijke parkeervergunningen 

leidt tot regeldruk voor burgers. Naar aanleiding van een signaal over 

het aanpassen van een parkeervergunning in verband met de aan

schaf van een nieuwe auto, hebben wij in 38 gemeenten onderzocht 

of en op welke wijze deze regeldruk beperkt kan worden. 

Na onderzoek hebben wij vastgesteld dat er een minder belastend 

alternatief mogelijk is. Om dat aan particuliere woningen van één  

of twee jaar zelden onderhoud wordt gepleegd, is de geëiste 

ouderdomsverklaring niet proportioneel. De Belastingdienst heeft een 

aansluiting op de BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) en 

kan zelf zo nodig controleren of een woning aan deze eis voldoet. 

Actal wil dat de Belastingdienst zelf controleert of het lage BTWtarief 

bij het onderhoud terecht is toegepast. Op 18 oktober 2012 heeft de 

staatssecretaris van Financiën Actal gemeld dat hij de ouderdoms-

verklaring afschaft.

Regeldruk door invoeringsdatum BTW-verhoging 

Actal heeft signalen ontvangen over regeldruk als gevolg van BTW

verhoging. De invoeringsda tum van 1 oktober 2012 voor de verhoging 

van de BTW van 19% naar 21% zorgt voor extra administratieve 

lasten en nalevingskosten voor ondernemers. Wij hebben de staats

secretaris van Financiën geadviseerd om deze eenmalige regeldruk 

in beeld te brengen en aan te geven op welke wijze hij deze lasten zal 

compenseren. 

Afschaffen vergunningen en meldingen voor gevelreinigers 

Actal is gewezen op de regeldruk, die gevelreinigers ondervinden bij 

het verrichten van hun werkzaamheden. Gemeenten verlenen op veel 

verschillende manieren toestemming voor het reinigen van gevels, 

voor het plaatsen van daartoe benodigde objecten (steigers en hek

wer ken), en voor het lozen van verontreinigd water. 

http://www.actal.nl/adviezen/vereenvoudig-aanvraag-en-wijziging-parkeervergunning/
http://www.actal.nl/regeldruk-door-btw-verhoging/
http://www.actal.nl/adviezen/schaf-gemeentelijke-vergunning-gevelreiniging-af/
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Op 10 december 2012 heeft de minister van BZK alle gemeenten 

met parkeervergunningen op geroepen het aanvragen en overzetten 

van een parkeervergunning makkelijker te maken door een aanvraag 

via internet mogelijk te maken en overbodige indieningsvereisten te 

schrappen. Hij heeft aangekondigd om samen met een paar gemeen ten 

en de RDW te onderzoeken hoe het overzetten van een parkeer-

vergunning op een andere auto makkelijker is te maken.

Minder regeldruk in de hygiënecodes 

Het bedrijfsleven heeft bij Actal gesignaleerd dat Nederland de 

EU-verordening over levensmid delenhygiëne stringenter heeft 

geïmplementeerd dan andere Europese lidstaten. Hierdoor wordt 

veilig voedsel in Nederland weggegooid, terwijl dat in andere 

lidstaten nog verkocht mag worden. 

Uit Actalonderzoek is gebleken dat de voedselveiligheid op een 

efficiëntere, voor het bedrijfs leven minder belastende wijze kan 

worden verwezenlijkt. Het gaat om de twee kritische grens waarden 

inzake ongekoeld presenteren en gekoelde opslag van zelfbereide 

producten in de detailhandel. De internationale vergelijking laat zien 

dat een minder stringenter implementatie in Nederland mogelijk is. 

Wij  hebben de minister van VWS geadviseerd om de huidige grens

waarden voor ongekoeld en gekoeld presenteren zo goed mogelijk 

te laten aansluiten op de uitvoeringspraktijk door deze actueel te 

houden. Het Verenigd Koninkrijk hanteert een termijn van 4 uur voor 

ongekoeld presteren. Wij hebben geadviseerd na te gaan of de 

algemene norm van 2 uur in Nederland versoepeld kan worden. 

Er is veel verschil tussen gemeenten in de wijze van aanvraag van 

parkeervergunningen. In ruim de helft van de onderzochte gemeenten 

kan de parkeervergunning met behulp van DigiD digitaal worden 

aangevraagd. In andere gemeenten is het mogelijk om aan de balie 

en schrifte lijk een aanvraag te doen. Een derde van de gemeenten 

kan alleen aan het loket een aanvraag voor een parkeervergunning in 

behandeling nemen. Wij hebben geadviseerd om het digitaal (even

tueel met behulp van Digid) aanvragen en wijzigen van een parkeer-

vergunning in alle gemeenten mogelijk te maken. 

Een andere kans om de regeldruk van de aanvraag van een parkeer

vergunning te verlagen, betreft het schrappen van overbodige 

in dienings vereisten en het volgen van het principe van eenmalige 

gegevensuitvraag. Dit betekent dat gemeenten de persoons- en 

adresgegevens op basis van het legitimatiebewijs opzoeken in de 

GBA en de autogegevens in het register van de RDW. De regeldruk 

kan verder verlaagd worden door de procedure van tenaamstelling en 

wijziging van parkeervergunning aan elkaar te koppelen.

De kosten van parkeervergunningen variëren per wijk en per 

gemeente in verband met de ge meentelijke overwegingen bij het 

parkeerbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat ook de administra tiekosten 

van het wijzigen van de parkeervergunning sterk verschillen (van 

€ 3,35 tot € 20,). Wij hebben geadviseerd om de administratiekosten 

van de wijziging van parkeervergunningen te begrenzen. 

http://www.actal.nl/adviezen/borging-voedselveiligheid-kan-efficienter/
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Uitzonderingen op de grenswaarden voor ge koeld en ongekoeld 

presenteren worden toegekend op basis van microbiologisch 

onderzoek. 

Uit de internationale vergelijking is gebleken dat kennis over nieuwe, 

mogelijke grenswaarden nationaal en Europees nog onvoldoende 

wordt gedeeld. Hierdoor wordt mogelijk onnodig kost baar micro

biologisch onderzoek verricht. Vandaar het Actaladvies aan de 

minister om het ver richten van onnodig microbiologisch onderzoek te 

voorkomen door geaccepteerde afwijkingen op de kritische grens

waarden te erkennen voor vergelijkbare situaties.

De minister van VWS heeft ons gemeld dat zij de aanbevelingen 

zal bespreken met deskun digen van de Nederlandse Voedsel en 

Warenautoriteit en aan de orde zal stellen in het Regu lier Overleg 

Warenwet. Daarna neemt zij een besluit over aanpassing van 

de regels.
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De beroepsbeoefenaar
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Regeldruk en bureaucratie voor 
verpleeg kundigen in ziekenhuizen 
kunnen fors naar beneden. Al vaak is 
beweerd dat er veel geld kan worden 
bespaard door de bureaucratie in de 
zorg aan te pakken. Wij hebben daarom 
onderzoek laten doen naar de regeldruk 
bij ziekenhuisverpleeg kundigen en 
zien kansen voor verbetering. 

Uit het onderzoek blijkt dat verpleegkundigen 

in ziekenhuizen vele administratieve hande

lingen verrichten. Hierdoor ervaren zij een 

hoge werk druk en komen ze te weinig toe 

aan het verlenen van ‘echte’ zorg. Verpleeg

kundigen zien mo gelijkheden om de regel

druk te verminderen door een minder 

belastende wijze van registreren en 

rapporteren.

De beroepsbeoefenaar
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Het Zaans Medisch Centrum overweegt 

op ons verzoek en mede op basis van het 

Actaladvies een proef te doen met anders 

registreren en rapporteren. Op dit moment 

verantwoorden verpleegkundigen zich op  

alle voorgeschreven kwaliteitsindicatoren. 

Het idee is in samenspraak met de stake

holders een proef te doen waarbij zij 

uitsluitend rapporteren over de afwijkingen 

en de bijzonderheden. De rapportagelast 

voor verpleegkundigen neemt op deze 

manier sterk af. Hierdoor komt er meer tijd 

vrij voor zorg aan de patiënt. 

De minister van VWS heeft in een brief aan 

de Tweede Kamer van 17 januari 2013 laten 

weten dat het advies duidelijk maakt dat 

de vermindering van de regeldruk een 

gezamenlijke verant woordelijkheid is van 

zowel uitvoerende partijen als de overheid. 

Zij meldt dat zij in een nadere brief inhoude lijk 

op het advies zal ingaan.

Van regels naar ruimte

Er zijn diverse initiatieven in het kader van 

‘Van regels naar ruimte’ (ook aangeduid als 

Right to Challenge). Het betreft de ruimte die 

burgers, bedrijven en beroepsbeoefenaren 

krijgen om (tijdelijk) bestaande regels onder 

voorwaarden buiten werking te stellen, zodat 

zij met behoud van het doel van de regel

geving komen tot een efficiëntere en effectie-

vere uitvoering en naleving. De minister van 

BZK heeft op 7 januari 2012 de Tweede 

Kamer geïnformeerd over de voort gang  

van het project. Actal wil initiatieven met  

‘Van regels naar ruimte’ op gang brengen  

en ondersteunen.

http://www.actal.nl/adviezen/efficientere-zorg-door-slimmer-registreren/
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/01/07/kamerbrief-over-project-van-regels-naar-ruimte-2012.html
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Actal wil met adviezen over voorgenomen regelgeving 
bereiken dat er vroegtijdig aandacht is voor de gevolgen van 
een voorstel voor regeldruk en dat optimaal alternatieven met 
minder regeldruk worden afgewogen. In 2012 heeft Actal 
adviezen over voorgenomen regelgeving uitgebracht aan 
het kabinet en aan de Tweede Kamer. 

Adviezen aan het kabinet

gebruik camerabeelden en meldplicht datalekken

Eind 2011 heeft de staatssecretaris van V&J het wetsvoorstel gebruik 

camerabeelden en meld plicht datalekken in consultatie gegeven. Het 

voorstel verruimt de mogelijkheid om door particu lieren vervaardigde 

camerabeelden van strafbare feiten te gebruiken voor de onder

steuning van de rechtshandhaving. Cameratoezicht wordt, wanneer 

met behulp van een camera individuele personen herkenbaar in beeld 

worden gebracht, aangemerkt als een vorm van verwerking van 

persoonsgegevens. Voorts bevat het voorstel een meldplicht voor 

verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens in 

geval van gebleken doorbrekingen van de getroffen maat regelen ter 

beveiliging van persoonsgegevens. Het niet voldoen aan deze 

verplichting wordt gesanctioneerd met een bestuurlijke boete. 

Het Actaladvies had onder meer betrekking op het voorkomen 

van nodeloze meldingen en het compenseren van de toegenomen 

regeldruk. Het wetsvoorstel is nog niet ingediend. 

Toonplicht kentekenbewijzen 

Dit wijzigingsvoorstel regelt onder andere het afschaffen van de 

toonplicht voor het kentekenbe wijs, op het moment dat de handhaving 

effectief kan worden uitgevoerd zonder gebruik te hoeven maken van 

het kentekenbewijs zelf. Het wetsvoorstel is op 17 september 2012 

aan de Tweede Kamer gezonden.

Wij hebben geadviseerd de toonplicht per direct af te schaffen. 

Het kentekenbewijs is een af schrift uit het kentekenregister. Dat is 

een basisregistratie. De overheid gebruikt basisregistra ties om te 

voorkomen dat zij burgers en bedrijven steeds om dezelfde gegevens 

vraagt. De politie kan zelf, via de meldkamer, het kentekenregister 

raadplegen en daarbij gebruikmaken van andere visuele kenmerken 

zoals het Vehicle Identification Number (VIN), het type auto, de kleur 

van de auto. Ook een barcode zoals in de VS wordt gehanteerd, is 

een minder belastend alternatief. Actal heeft al in 2007 geadviseerd 

om de toonplicht af te schaffen. Die afschaffing is met deze wets-

wijziging mogelijk geworden maar nog steeds geen feit. Het blijft 

onduidelijk of en wanneer de toonplicht wordt afgeschaft.

5. Vooraf toetsen van regelgeving

http://www.actal.nl/adviezen/schaf-toonplicht-kentekenbewijs-per-direct-af/
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Het wetsvoorstel creëert verder de mogelijkheid om de maximale 

schorsingstermijn voor ken tekenbewijzen vast te leggen in lagere 

regelgeving met het oog op de verlenging van die termijn (naar 3 of 

5 jaar). Wij hebben geadviseerd om schorsen zonder eindtermijn 

mogelijk te maken. Hierdoor hoeft een eigenaar van een voertuig niet 

vooraf te bedenken hoe lang hij zijn voertuig wil schorsen. Hij hoeft 

dan ook geen verlengingen van de schorsing aan te vragen. En dus 

ook geen kosten meer te maken voor die verlengingen. Het kabinet 

wil een eindtermijn aan het schorsen om te voorkomen dat her en 

der voertuigwrakken wegroesten. Volgens ons bestaan daar andere 

beleidsinstrumenten voor, zoals het Besluit beheer auto wrakken, de 

verwijderingsbijdrage en de tijdelijke slooppremie. Het is niet duidelijk 

welke bij drage het schorsen voor bepaalde tijd levert ten opzichte van 

deze instrumenten. Bovendien is het doel van schorsen ook een 

andere, namelijk het stopzetten van voertuiggebonden verplich tingen 

wanneer tijdelijk geen gebruik wordt gemaakt van het voertuig.

Inburgering

Op verzoek van de minister van Immigratie en Asiel is een advies 

uitgebracht over de gevolgen voor regeldruk van het Besluit inburge

ring. Dit besluit betreft een één op één uitwerking van het wets-

voorstel inburgering en enkele andere wetten. Actal had op 28 april 

2011 geadviseerd over dat wetsvoorstel. Dat advies was conform het 

toen geldende Instellingsbesluit van Actal beperkt tot de gevolgen 

voor de administratieve lasten. Per 1 juni 2011 is het takenpakket 

verruimd en toetst Actal voorstellen op de gevolgen voor de regeldruk. 

Daaronder worden naast administra tieve lasten ook de inhoudelijke 

nalevingskosten en de lasten van toezicht begrepen.

Het Besluit inburgering heeft gevolgen voor de inhoudelijke nalevings

kosten. Met deze regelge ving worden eisen gesteld aan inburgeraars, 

die door middel van een verplicht examen worden getoetst. De manier 

waarop inburgeraars hun kennis vergaren, wordt niet door regel

geving voorgeschreven. Dat neemt echter niet weg dat een 

inburgeraar een investering (in tijd en geld) zal moeten doen, om 

het noodzakelijke kennisniveau te bereiken. Deze gevolgen voor 

de in houdelijke nalevingskosten van dit voorstel waren nog niet in 

beeld gebracht. Wij hebben gead viseerd dit te doen voordat het 

Besluit wordt vastgesteld.

Regeldruk bij verhoging AOW-leeftijd

In 2012 is besloten om de AOWleeftijd jaarlijks stapsgewijs te 

verhogen. De eerste verhoging (met één maand) is per 1 januari 2013 

ingevoerd. In het Actaladvies aan de minister van SZW staat dat 

stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd tot extra regeldruk voor 

burgers leidt. Daarom hebben wij geadviseerd om de voorbereiding s-

tijd voor burgers en uitvoeringsorganisa tie SVB te verlengen en 

de wet een jaar later in te voeren. Wij voorzagen grote risico’s bij 

de voorgenomen invoeringstermijn van ongeveer 6 maanden. En in 

die tijd moest er zeer veel ge beuren: tijdige informatievoorziening, 

aanpassing van administratieve processen en ICTsys temen, nieuwe 

afspraken tussen werkgevers en werknemers. 

http://www.actal.nl/adviezen/advies-wetsvoorstel-verhoging-aow-en-pensioenrichtleeftijd/
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Gelet op de uit voerings risico’s en de regeldruk die is gemoeid met 

‘reparaties’, hebben wij geadviseerd de wet per 1 januari 2014 in 

te voeren.

Verder adviseerden wij de voorgenomen voorschotregeling te ver

vangen door een regeling waarbij de AOWuitkering voor 6 maanden 

automatisch wordt verdeeld over de eerste 7 maan den nadat iemand 

65 jaar wordt. Hierdoor is niet meer nodig dat burgers een verzoek 

indienen en dat de SVB aparte beslissingen moet nemen en achteraf 

moet verrekenen. Ten slotte hebben wij gewezen op de nood zaak om 

burgers proactief te informeren over hun rechten en plichten op basis 

van hun persoonlijke financiële situatie (en het niet te laten bij een 

algemene voorlichtingscampagne).

De Eerste Kamer heeft op 9 juli 2012 een deskundigenbijeenkomst 

over het wetsvoorstel geor ganiseerd. Collegevoorzitter Jan ten 

Hoopen heeft het Actaladvies daar toegelicht. Het kabinet heeft 

besloten om af te zien van de voorschotregeling. Daarvoor is een 

overbruggingsuitkering in de plaats gekomen. Aan de overbruggings

uitkering zijn niet de geschetste nadelen voor de regeldruk verbon den, 

omdat er bij deze uitkering geen terugvordering meer plaatsheeft.  

Het kabinet heeft volhard in invoering van de verhoging van de AOW

leeftijd per 1 januari 2013. Het kabinet was zich bewust van de 

risico’s, maar vond deze met een goede voorlichting en zo nodig 

additionele maatregelen niet onaanvaardbaar groot.

De eerste ervaringen met de nieuwe wet laten zien dat een groep 

pensioengerechtigden zich pas na 1 januari 2013 bewust is geworden 

van de gevolgen van de wet. Zij ervaren problemen met de over

brugging van de periode tot de pensioendatum. 

Differentiatie premie Ziektewet en arbeidsongeschiktheid

Het kabinet heeft voorgesteld dat de Ziektewet en WGApremies 

worden vastgesteld op basis van de loonsom van het bedrijf. 

Bij kleine bedrijven is de premie afhankelijk van gegevens uit de 

bedrijfs sector, bij grote bedrijven zijn de individuele bedrijfsgegevens 

bepalend, en bij middel grote bedrijven spelen beide categorieën 

gegevens een rol. 

Op 7 oktober 2011 hebben wij een voorlopig advies uitgebracht over 

het wetsvoorstel Beper king ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 

vangnetters. De aanleiding voor het voorlopige karak ter van het 

advies was dat de lagere regelgeving met betrekking tot de inrichting 

van de premie differentiatie nog niet beschikbaar was. 

Medio 2012 heeft Actal deze lagere regelgeving ontvangen en op 

basis daarvan vastgesteld dat het overzicht van de (incidentele) 

administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten (nog) niet 

compleet is. De voorgestelde regeling met drie (in plaats van twee) 

groepen werkgevers met elk hun eigen wijze van premiestelling is 

complex en ondoorzichtig. Elk van de drie groepen moet op een 

andere manier de premies vaststellen. 
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Wanneer een bedrijf groeit en daardoor onder een andere categorie 

valt, moet het een andere vaststellingsmethode gaan toepassen.  

Het bedrijf moet dan zijn administratieve organisatie aanpassen.  

En dat brengt kosten met zich mee. Bovendien sluit de nieuwe 

indeling niet aan bij de vele indelingen van werkgevers in andere 

regelgeving.

Wij hebben aanbevolen om het overzicht van incidentele en struc turele 

administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten te completeren 

en aan te geven op welke wijze de extra regel druk wordt 

gecompenseerd. Ook hebben wij gepleit voor overzichtelijke en 

op maat gesneden infor matieverstrekking aan bedrijven. 

Naar aanleiding van dit advies heeft het kabinet in de aangepaste 

toelichting op het besluit het overzicht gecompleteerd en aangegeven 

met de uitvoerders (Belastingdienst en UWV) afspra ken te maken 

over de informatievoorziening aan bedrijven. Het kabinet heeft echter 

niet aange geven op welke wijze de extra regeldruk wordt 

gecompenseerd.

Adviezen aan de Tweede Kamer 

Wij hechten groot belang aan betrokken heid van de leden van 

de Tweede Kamer bij de ver mindering van regeldruk. Zij kunnen 

de (coördinerende) bewindslieden door middel van een motie of 

Kamer vragen aanspreken op de vorderingen bij de vermindering 

van regel druk. Het is voorts van belang dat Kamerleden amendementen 

en initiatiefwetsvoorstellen met zo min mogelijk regeldruk opstellen en 

deze voor advies aan Actal voorleggen en hiervoor een stevige 

procedure vastleggen.

Wij zoeken draagvlak door middel van formele bijeenkomsten, zoals 

het gesprek met leden van vaste commissie voor BZK van 26 januari 

2012. Actal heeft tijdens deze bijeenkomst onder meer het nieuwe 

mandaat van 2011 toegelicht. Ook voeren wij bilaterale en ambtelijke 

gesprek ken en informeren wij nieuwe Kamerleden over de vermin

dering van regeldruk. 

Voorts hebben wij op uitnodiging van de vaste commissie voor BZK 

deelgenomen aan het rondetafelgesprek van 14 maart 2012 over de 

vernieuwing bouwregelgeving. Actal heeft ge wezen op verschillende 

mogelijkheden om tot eenvoudigere regels te komen. Aanleiding 

voor de uitnodiging was het Actaladvies over bouwregelgeving van 

15 septem ber 2011. Bouwregelge ving is in zowel kwantitatief als 

kwalitatief opzicht een grote veroorzaker van regeldruk. Voor grote 

delen van de bouwregelgeving is er veel draagvlak, maar betrok

kenen ervaren de toepas sing in de praktijk als een keurslijf. Zo zijn 

bouwvoorschriften toege sneden op het type van eisen (zoals veilig

heid, gezondheid, bruikbaarheid) en niet op de bouwactiviteit. 

Dit maakt het in de praktijk ingewikkeld om te weten waaraan 

een bouwplan moet voldoen. Een fundamentele herziening vormt 

bij uitstek de mogelijkheid om dit probleem aan te pakken.

http://www.actal.nl/adviezen/nieuwe-premiestelling-sociale-verzekeringen-te-complex/
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Amendementen Wet op het accountantsberoep

Begin 2012 zijn twee amendementen met gevolgen voor regeldruk 

ingediend bij het wetsvoor stel op het accountantsberoep. De 

amendementen gaan over verplichte roulatie van accoun tantskantoor 

(Van Vliet) en over een strikte scheiding tussen wettelijke controle

taken en advise ring (Plasterk). Wij onderkennen in het advies 

het belang dat de Kamer hecht aan de onafhan ke lijkheid van de 

accountant. De effecten van beide amendementen op de regeldruk 

waren echter nog niet in kaart gebracht met behulp van de erkende 

en objectieve meetmethodiek. Wij hebben geadviseerd om de 

regeldrukeffecten van de amendementen in beeld te brengen en 

de huidige amendementen niet te steunen.

Zolang de regeldrukeffecten niet bekend zijn, is het ook niet duidelijk 

of de beoogde effecten zullen worden behaald. Daarom hebben wij 

geadviseerd om geen aanvullende wettelijke eisen te stellen waarvan 

niet eenduidig kan worden vastgesteld dat zij bijdragen aan het 

beoogde doel: verminderen van het aantal onterecht afgegeven 

goed keurende accountantsverklaringen. 

Voorts wordt als derde adviespunt gewezen op komende EUregel

geving over de aan besteding van accountantsdiensten. De beide 

amendementen lopen daar op vooruit. Dit past niet in het streven 

om Europese regelgeving in Nederland zo lastenluw mogelijk te 

implementeren.

Flexibel werken

In september 2011 hebben de Kamerleden Van Gent en Hijum een 

initiatief wetsvoorstel ingediend dat een werknemer het recht geeft  

om bij de werkgever een verzoek in te dienen om flexibel te mogen 

werken. Op 19 maart 2012 heeft de Tweede Kamer ons verzocht een 

advies uit te brengen over de gevolgen voor de regeldruk van het 

initiatiefwetsvoorstel ‘Flexibel wer ken’. Wij hebben geadviseerd het 

wetsvoorstel vooralsnog niet te behandelen en eerst belem meringen 

voor flexibel werken in de bestaande regelgeving weg te nemen 

alvorens een invoe ring van een verzoekrecht te overwegen. Indien 

toch invoering wordt overwogen, dan pleiten wij ervoor te onder

bouwen waarom deze nieuwe wetgeving nu al noodzakelijk is en 

welke alterna tieve beleidsinstrumenten zijn overwogen. In het advies 

is verder vermeld dat een aantal kos tensoorten in de berekening van 

de regeldruk ontbreekt. In de toelichting staat dat de adminis tratieve 

lasten structureel met 22 miljoen euro toenemen. Bij het advies is 

een overzicht van in hou delijke nalevingskosten gevoegd die samen

hangen met de invoering van een verzoekrecht. In beeld ge bracht 

moet worden wat het effect is van deze kosten. 

De Tweede Kamer heeft de initiatiefnemers van het wetsvoorstel 

verzocht om op het Actalad vies te reageren en daarbij specifiek in 

te gaan op de voorgestelde nuloptie. De nuloptie houdt in om het 

verzoekrecht niet wettelijk te regelen, maar over te laten aan de 

sociale partners. De initiatiefnemers hebben geen reactie gegeven 

aan de Tweede Kamer.

http://www.actal.nl/adviezen/veel-extra-regeldruk-door-amendementen-accountantswet/
http://www.actal.nl/adviezen/advies-flexibel-werken/
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2012 was het eerste volledige jaar waarin Actal zijn nieuwe rol 
heeft uitgevoerd. Medio 2011 is immers de missie aangepast 
en het takenpakket uitgebreid. 

Eind augustus 2012 heeft Actal zijn plannen voor de komende jaren 

ontvouwd. In het Werkpro gramma 2013 Minder regeldruk, meer 

ontwikkeling, innovatie en groei richt Actal zich op vier thema’s die 

cruciaal zijn om een doorbraak te forceren bij de vermindering van 

regeldruk. Deze thema’s vormen de komende jaren de rode draad 

voor de (strategische) advisering over de wijze waarop het kabinet de 

bestaande en voorgenomen regelgeving merkbaar kan vermin deren: 

1.  Herijking van rollen, taken en verantwoordelijkheden van overheid 

en samenleving.

2. Decentralisaties binnen de overheid.

3. Verantwoording, registratie en controle.

4.  Ruimte voor ontwikkeling, innovatie en groei van bedrijven 

en burgers.

6. Bestendigen nieuwe rol Actal

http://www.actal.nl/?publicaties=werkprogramma-2013-2
http://www.actal.nl/?publicaties=werkprogramma-2013-2
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7. Ontwikkelingen regeldrukbeleid 
Op 23 april 2012 heeft het kabinet zijn ontslag aangeboden. 
Het demissionaire kabinet heeft in juni 2012 de Voortgangs
rapportage regeldruk burgers, professionals en inter
bestuurlijk en de Voortgangsrapportage regeldruk bedrijven 
aan de Tweede Kamer aangeboden. 

In de Voort gangsrapportage regeldruk bedrijven is vermeld dat 

het wetsvoorstel Instelling Actal in 2012 bij de Tweede Kamer wordt 

ingediend. Naar aanleiding van deze Voortgangsrapportage heeft 

de voorzitter Jan ten Hoopen op 19 juni 2012 uitgesproken dat de 

lat een stuk hoger moet worden gelegd. Het nieuwe kabinet moet 

hogere ambities hebben voor het verminderen van regeldruk. 

Eind juni 2012 was het algemeen overleg Regeldruk en ondernemen. 

De minister van ELI heeft tijdens dat overleg opgemerkt dat hij 

het advies bestudeert dat de Raad van State bij het wets voorstel 

Instel ling Actal heeft uitgebracht. ‘Het wetsvoorstel zal door de nieuwe 

Kamer worden behandeld en waarschijnlijk ook door een nieuw 

kabinet, afhankelijk van de uitslag van de ver kiezingen en de 

formatiebesprekingen.’ 

Minder regeldruk voor groei en ontwikkeling 

In ons advies aan de informateurs Kamp en Bos constateren wij dat 

het nieuwe kabinet voor de opgave staat om de economische groei 

en de dynamiek in de Nederlandse samenleving terug te brengen. 

Dat vereist volgens ons een substantiële verlaging van de regeldruk. 

Een structu reel lage regeldruk kan alleen bereikt worden met een 

doorontwikkeling en verbreding van het programma dat alle bronnen 

van regeldruk omvat en waarin het kabinet alle veroorzakers van 

regeldruk aanspreekt om een bijdrage te leveren. Dat bete kent dat 

per uitvoeringsorganisatie, inspectie en toezichthouder doelstellingen 

worden vastge legd. In ons advies aan de informa teurs pleiten wij 

ervoor dat het nieuwe kabinet medeoverheden aanmoedigt door het 

afspreken van reductiedoelstellingen en het verspreiden van goede 

voorbeelden van vermindering van regeldruk. 

Het Actaladvies betreft de doelen van het programma, de aanpak en 

een uitgebreide inventari satie van onderwerpen waarbij de regeldruk 

voor bedrijven, burgers en professionals beperkt kan worden.  

De doel stelling moet een substantiële, merkbare en netto verlaging 

van de regeldruk zijn. Merkbaarheid betekent dat het kabinet een 

doelstelling vastlegt per doelgroep (bedrijven, burgers, en instel lingen 

en profes sionals in sectoren als zorg en onderwijs).

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/19/aanbiedingsbrief-bij-voortgangsrapportage-regeldruk-burgers-professionals-en-interbestuurlijk.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/19/aanbiedingsbrief-bij-voortgangsrapportage-regeldruk-burgers-professionals-en-interbestuurlijk.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/19/aanbiedingsbrief-bij-voortgangsrapportage-regeldruk-burgers-professionals-en-interbestuurlijk.html
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/06/11/aanbiedingsbrief-voortgangsrapportage-regeldruk-bedrijven.html
http://www.actal.nl/meer-ambitie-bij-aanpak-regeldruk/
http://www.actal.nl/adviezen/advies-aan-informateurs-verlaag-regeldruk-voor-groei-en-ontwikkeling/
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Doelstelling

Bedrijven   Regeldruk per saldo (‘netto’) met enkele 

miljarden verlagen. 

  Alle vormen van regeldruk (inclusief leges) 

verlagen. 

  Alle veroorzakers van regeldruk betrekken, ook 

regelgeving uit Europa en van medeoverheden 

onder de regeldrukdoelstelling brengen. 

Burgers   Kwalitatieve benadering met doelstellingen die 

aansluiten bij de situatie van specifieke groepen 

burgers. 

  Prioriteit geven aan groepen burgers die relatief 

vaak met de overheid in contact staan, 

zoals ouderen, chronisch zieken, uitkerings

gerech tigden, zorgleerlingen en multiprobleem

gezinnen. 

Instellingen en 

professionals

Regeldruk in de sectoren zorg, onderwijs, 

veiligheid en sociale zekerheid met ten minste 

€1 miljard netto verminderen. 

Advies Minder regeldruk voor groei en ontwikkeling:

Eind oktober 2012 hebben VVD en PvdA het Regeerakkoord 

‘Bruggen slaan’ gepresenteerd. Het kabinet wil met kracht doorgaan 

met de vermindering van regeldruk. In het algemeen over leg van 

17 december 2012 heeft de minister van EZ gemeld dat het kabinet 

in het voorjaar van 2013 zijn plannen met de vermindering van 

regeldruk en Actal ontvouwt.

Aanpak

Commitment op het hoogste politieke niveau. 

De hervormingsagenda, met in het middelpunt 

de vermindering van regeldruk, bij voorkeur 

onder verantwoordelijkheid van de minister

president.

Onafhankelijk advies over aanpak, inhoud en 

voortgang van het regel drukprogramma. Actal 

adviseert regering en StatenGeneraal juist in 

situaties waarin keuzes worden gemaakt over 

structurele hervormingen, op minder belas tende 

alternatieven voor bestaande én nieuwe regel 

ge ving, met oog voor zowel beleid, uitvoering 

als toezicht.

http://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord
http://www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord
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Nationaal 

Actal heeft in 2012 actief de samenwerking gezocht met diverse 

belanghebbenden. Wij hebben gesproken met en bezoeken gebracht 

aan individuele bedrijven, branche organisaties van be drijven, burgers 

en beroepsbeoefenaren. Vanzelfsprekend zijn er reguliere contacten 

met be winds lieden, ministeries en Hoge Colleges van Staat en 

gemeenten. De adviezen die Actal in 2012 aan gemeenten heeft 

gericht, hadden betrekking op signalen bijvoorbeeld over de regel druk 

van het aanvragen en het wijzigen van een parkeer vergunning.

In 2012 heeft Actal in het kader van het adviestraject Merkbaar 

minder regeldruk de banden met de wetenschap aangehaald. 

Een aantal bijeenkomsten met wetenschappers heeft geleid tot een 

serie wetenschappelijke artikelen die Actal in het voorjaar van 2013 

in een boek zal publiceren. Diverse disciplines van bijvoorbeeld 

een bestuurskundige tot een psycholoog en van een econoom tot 

een jurist geven hun visie op merkbaar minder regeldruk.

Wij investeren ook graag in jonge mensen door het organiseren 

van informatiebijeenkomsten en een essaywedstrijd voor studenten. 

Ook biedt Actal studenten de mogelijkheid stageop drachten te doen 

in het Leeratelier van Actal. 
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Raad van Advies 

Een periodieke reflectie op maatschappelijke ontwikkelingen in relatie 

tot de missie en de taken van Actal vindt plaats in de Raad van 

Advies. Deze Raad van Advies biedt Actal de mogelijk heid gebruik te 

maken van de expertise en ervaring van personen op verschillende 

posities in de samenleving. De Raad van Advies is in april 2012 en 

in september 2012 bijeengekomen. 

8. Speelveld

http://www.actal.nl/actal-opent-leeratelier/
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Internationaal

Bedrijven en burgers ondervinden hinder uit regelgeving die op 

EUniveau wordt vastgelegd. Actal spant zich op EUniveau in om 

de Europese aanpak van regeldruk te ver sterken. Wij werken hierbij 

samen met de zusterorgani saties: de Britse RPC, de Zweedse 

Regelrådet, de Duitse Nationaler Normenkontrollrat en de Tsjechische 

RIAB. Zo hebben deze organisaties gezamenlijk gereageerd op 

de consultatie ‘smart regulation’ van de Europese Commissie. 

Op basis van deze brede consultatie heeft de Europese Commissie 

op 12 december 2012 een mededeling uitgebracht, die een vervolg 

geeft aan het Actieprogramma vermindering adminis tratieve lasten 

dat in 2012 afliep. De nieuwe mededeling lanceert het Regulatory 

Fitness and Performance Programme (REFIT) en de Administrative 

Burden Reduction Programme (ABR Plus). De Commissie komt 

niet met een kwantitatieve reductiedoelstelling. Via REFIT zullen in 

eerste instantie de belangrijkste reductiemogelijkheden worden 

geïnventariseerd. Met ABR Plus geeft de Commissie vervolg aan het 

actieprogramma vermindering administratieve lasten. De Commissie 

zal samen met de High Level Group on Administrative Burdens (HLG) 

nagaan in hoeverre de EUlidstaten de ABR vereenvoudigings

maatregelen lastenluw implementeren. 

Best practices voor minder regeldruk

Op 21 februari 2012 heeft de voorzitter van de HLG, de heer Stoiber, 

het rapport ‘Europe can do better. Best practices for reducing admini

strative burdens’ aangeboden aan de President van de Europese 

Commis sie, de heer Barroso. Het rapport bevat een verzameling 

van de beste ideeën van de vermindering van regeldruk in de 

verschil lende lidstaten. Goede voorbeelden uit Neder land zijn onder 

meer het uniform subsidiekader en het bewijs van goede dienst. 

Wij hebben de minister-president en de coördinerende bewinds-

personen voor de regeldruk, aan gespoord om het rapport te 

gebruiken om een extra impuls te geven aan de vermindering 

van regeldruk in Neder land.

Lastenluwe implementatie Eu-regels

Wij pleiten op nationaal niveau voor een lastenluwe implementatie 

van EUregelgeving. Actal heeft de Tweede Kamer in 2012 tweemaal 

geadviseerd over de EU roadmaps naar aanleiding van het EC 

werkprogramma 2012 en 2013, die vanuit regeldruk perspectief 

belangrijk zijn. In het advies Regeldrukgevolgen Werkprogramma 

Europese Commissie en het advies EUprioriteiten en regeldruk 

onderstrepen wij het belang van vroegtijdige interventie van  Neder land 

bij deze roadmaps. Dat maakt een zo groot mogelijke vermin dering 

van regeldruk mogelijk en voorkomt onnodige stijgingen van 

regeldruk. Wij pleiten ervoor de gevolgen voor de regeldruk van 

voorgenomen EUregelgeving vroegtijdig in kaart te brengen. 

http://regulatorypolicycommittee.independent.gov.uk/
http://www.regelradet.se/
http://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/DE/Homepage/home.html
http://www.mvcr.cz/mvcren/article/regulatory-impact-assessment-in-the-czech-republic.aspx
http://www.actal.nl/reactie-actal-op-eu-raadpleging-slimme-regelgeving/
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/documents/com_2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/admin_burden/ind_stakeholders/ind_stakeholders_en.htm
http://www.actal.nl/best-practices-voor-minder-regeldruk-2/
http://www.actal.nl/advies-over-werkprogramma-2012-europese-commissie/
http://www.actal.nl/advies-over-werkprogramma-2012-europese-commissie/
http://www.actal.nl/adviezen/werkprogramma-europese-commissie-2013/
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Meeting Directors and Experts on Regulatory Burden

Op 22 en 23 november 2012 vond in Dublin de ‘Meeting of Directors 

and Experts on Regulatory Burden’ plaats. Deze bijeenkomst was 

georganiseerd ten behoeve van de regeldrukagenda van het Ierse 

Voorzitterschap van de EU. De gedachtewisseling ging onder meer 

over de mogelijk heden om het eco nomisch groeivermogen van de 

Europese Lidstaten te versterken door het verminderen van regel

druk. Uit onderzoek van de OESO blijkt een sterk positief verband 

tussen het bestaan van een toezichthoudend en controlerend lichaam 

enerzijds en anderzijds de effec ti viteit van het regelgevingsbeleid in 

een land. Dergelijke onafhankelijke lichamen vormen een belangrijke 

buffer tussen de kwaliteit van regelgeving en de bemoeienis daarmee 

vanuit speci fieke politieke en private belangen. De OESO toont aan 

dat een goed regelgevingsbeleid leidt tot een groei van het nationaal 

inkomen. 

Ook was er aandacht voor nieuwe inzichten uit de ‘behavioural 

economics’ voor het regulerings beleid. Voorts zijn recente methoden 

en technieken ter vermindering van de regeldruk bespro ken. Belang

rijk is de beweging naar een nieuwe oriëntatie. Niet de regelgeving 

zelf staat cen traal, maar hoe de eindgebruiker de regels ervaart.  

Wij hebben deze ontwikkeling al ingezet met strategische adviezen 

over specifieke groepen burgers en professionals en met de 

sectorscans.

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/2012recommendation.htm
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Medewerker Departement 

Mevrouw J.M. (Judith) van den Bosch MSc VWS

Mevrouw drs. R.P.M. (Renate) Ham BZK

De heer drs. P.T. (Tim) van der Hofstede I&M

De heer mr. M.J.P.M. (Marcel) Kieviet SZW, VWS

Mevrouw mr. F.J.G. (Saskia) van Klink V&J

De heer P.B. (Patrick) Lut I&M

Mevrouw drs. C. (Claire) Mesman VWS

Mevrouw drs. P. (Paulien) Officier EZ

De heer H. (Herman) Schippers Financiën, BZ

De heer dr. mr. J.A. (Jaap) Sleifer OCW

De heer A.A. (Ahmed) Moaty Beleidsondersteuner

Mevrouw P.C. (Paulina) Sterling Secretaresse

Mevrouw B. (Birgul) Samburkan Secretaresse

Actal heeft drie collegeleden: de heer J. (Jan) ten Hoopen (voorzitter), 

mevrouw L.L. (Lili) Doude van Troostwijk en de heer mr. dr. E. (Eric) 

Helder. Het college wordt ondersteund door een secretaris, 

de heer dr. R.W. (Rudy) van Zijp, en onderstaande medewerkers. 

Organisatie
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