
Programma ‘best practices regeldruk’ d.d. 27 maart 2013, 15.00 – 17.30 uur 

Locatie: Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, Zijlstrazaal (Zaal 42) 

 

In de Regeldrukaudit ‘Minder Haagse bureaucratie, meer maatschappelijk effect’ heeft Actal 

geadviseerd om de vermindering van regeldruk te bevorderen door een betere uitwisseling 

van best practices. In deze eerste sessie worden drie best practices gepresenteerd. 

 

15.00 – 15.05 Welkom door de voorzitter van Actal, tevens dagvoorzitter 

15.05 – 15.35 Europese dossierteams (IenM) - Josien Stoop en Eduard Dame 

 

Binnen IenM wordt voor de beleidsdomeinen Milieu en Ruimte gewerkt met 

dossierteams. Het is de bedoeling dat die dossierteams zo vroeg mogelijk in het 

proces van voorbereiding van EU voorstellen voor regelgeving een inschatting 

maken van de gevolgen ervan. De inschatting gebeurt met behulp van de 

zogenaamde quick scan. Met behulp van onderdeel 2 van de quick scan worden 

de gevolgen voor burgers en bedrijven in kaart gebracht. Dit onderdeel is af-

geleid van het Integraal Afwegingskader (IAK) en bereidt voor op het BNC fiche.  

Eduard Dame (Directie Internationaal) en Josien Stoop (Hoofddirectie Bestuur-

lijke en Juridische Zaken) komen vertellen hoe de quick scan zou moeten 

werken en wat goed gaat en wat minder goed. 

 

15.35 – 16.05 Consultatie Wetsvoorstel natuurbescherming (EZ) - Hanneke Heukers en Niels 

Berg 

 

Het bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel natuurbescherming voorziet 

in regels ter bescherming van de natuur die in de praktijk uitvoerbaar zijn. Bij de 

totstandkoming van het wetsvoorstel in 2011 heeft het toenmalige ministerie van 

ELenI een impact assessment uitgevoerd door toepassing van het integrale 

afwegingskader (‘IAK’). Daarbij zijn nut en noodzaak en de verwachte effecten 

van het wetsvoorstel in beeld gebracht. In haar presentatie gaat Hanneke 

Heukers, directeur van de programmadirectie juridisch instrumentarium natuur 

en gebiedsinrichting van het Ministerie van Economische Zaken, in op de 

ervaringen met het IAK. 

 

16.05 – 16.10 Korte koffiepauze 

16.10 – 16.40 Onafhankelijke toets (OCW/DUO) - Marcel van der Velden (DUO) en Rob 

Brussee (OCW) 

 

“In deze bijeenkomst schetsen we de OCW-omgeving waarbinnen het 

vermindering van de regeldruk moet gebeuren: beleidsontwikkeling op basis van 

de Beleidwijzer, specifieke verantwoording in een Startnota met de 7 IAK- 

vragen, scherpe toetsing van nut en noodzaak van voornemens en passendheid 

van het voorgestelde beleidsinstrument – zoals regelgeving- in de Commissie 

Beleidskwaliteit en Instrumentkeuze. In die omgeving hebben de checklist 

Uitvoering en Handhaafbaarheid en de Uitvoerings- en handhaafbaarheidstoets 

een duidelijk plaats. In deze toets wordt door de uitvoeringsorganisatie DUO 

onder andere nagegaan of het ministerie voldoende aandacht heeft besteed aan 

het beperken van de administratieve lasten voor het onderwijsveld.” 

 

16.40 – 17.00 Afrondende discussie 

17.00 – 17.30 Drankje 



 


