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Geachte heer Kamp, 

 

Op 25 april 2013 heeft het kabinet zijn programmabrief Goed geregeld, een verantwoorde 

vermindering van regeldruk 2012-2017 aangeboden aan de Tweede Kamer.
1
 Deze 

programmabrief schetst de ambities van het kabinet voor het merkbaar verminderen van 

regeldruk. Het gaat daarbij om: 

- het structureel verlagen van de regeldruk met € 2,5 miljard in 2017 (ten opzichte van 2012), 

- het mogelijk maken voor burgers en bedrijven om digitaal zaken af te handelen met de 

overheid, 

- het verminderen van toezichtlasten, en  

- het merkbaar verminderen van de regeldruk in ten minste vijftien sectoren en domeinen. 

 

Het kabinet legt bij het verwezenlijken van zijn ambities de nadruk op de merkbaarheid van de 

regeldrukvermindering en op de kwaliteit van dienstverlening. Het kabinet hanteert een 

gecombineerde kwantitatieve en kwalitatieve aanpak, met aandacht voor het verminderen van 

regeldruk op specifieke domeinen en van toezicht. Daarmee sluit het kabinet aan bij de 

bevinding uit ons onderzoek Merkbaar minder regeldruk dat burgers en bedrijven niet het 

gevoel hebben dat het probleem van regeldruk is bedwongen.
2
 De aanpak van het kabinet, 

zoals uiteengezet in de programmabrief, kan echter op onderdelen worden versterkt. Wij 

adviseren om: 

1. inzichtelijk te maken welke maatregelen op welke wijze leiden tot het verminderen van 

de regeldruk voor bedrijven met € 1,3 miljard en voor burgers met € 0,4 miljard; 

2. de gevolgen van decentralisaties voor de regeldruk scherp te monitoren en een 

eventuele toename van de regeldruk te compenseren; 

3. de regeldrukgevolgen van niet-lastenluwe implementatie van Europese regelgeving 

mee te nemen; 

4. meer aandacht te schenken aan regeldruk bij evaluaties van beleid; en 

5. de incidentele regeldruk van beleidswijzigingen ook mee te wegen. 

Deze adviespunten lichten wij hierna toe. 

                                                      
1
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012-2013, 29 362, nr. 212. 

2
 Advies Merkbaar minder regeldruk d.d. 19 april 2013, zie http://www.actal.nl/merkbaar-minder-regeldruk-alleen-

mogelijk-door-ambitie-inlevingsvermogen-en-daadkracht/ . Een afschrift van dit advies is aan de Tweede Kamer 
verzonden. Dit geldt ook voor de gelijknamige bundel met bijdragen uit de wetenschap en met columns. 

http://www.actal.nl/merkbaar-minder-regeldruk-alleen-mogelijk-door-ambitie-inlevingsvermogen-en-daadkracht/
http://www.actal.nl/merkbaar-minder-regeldruk-alleen-mogelijk-door-ambitie-inlevingsvermogen-en-daadkracht/
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1. Geef inzicht in de regeldrukeffecten van maatregelen 

De programmabrief schetst de brede benadering die het kabinet kiest om de regeldruk 

structureel en merkbaar te verminderen. De brief geeft aan dat de reductiedoelstelling van het 

kabinet reeds voor € 1,7 miljard met maatregelen is belegd (ruim € 1,3 miljard voor bedrijven en 

ruim € 0,4 miljard voor burgers). De overige € 0,75 miljard wordt nog nader ingevuld. De brief 

noemt slechts enkele voorbeelden van voorgenomen maatregelen, en geeft geen volledig beeld 

van hoe het kabinet de € 1,7 miljard wil verwezenlijken. Het is echter van groot belang dat 

ministeries de gevolgen voor de regeldruk goed in beeld brengen. Uit de regeldrukaudit die 

Actal in 2012 heeft uitgebracht, bleek dat ministeries de gevolgen voor de regeldruk niet 

consequent (meer) in beeld brengen.
3
 De verbeterslag die hierbij nodig is, behoeft een goede 

borging met eenduidige ‘checks and balances’. 

Wij adviseren om volledig inzicht te geven in de maatregelen die reeds onderdeel vormen 

van de gekwantificeerde programma’s voor bedrijven, burgers en professionals, en 

daarbij expliciet te maken in welke mate deze maatregelen bijdragen aan de netto-

reductiedoelstelling van € 2,5 miljard. 

Wij adviseren om inzicht te geven in de beleidsmaatregelen die leiden tot een toename 

van de regeldruk, en daarbij aan te geven hoe deze toename wordt gecompenseerd.  

Wij adviseren om de aandacht voor het verminderen van regeldruk zodanig te borgen dat 

de regeldrukeffecten van beleid, uitvoering en toezicht consequent en volledig in beeld 

worden gebracht.  

 

2. Niet alleen het Rijk genereert regeldruk 

Voor ondernemers, burgers en professionals maakt het niet of de regeldruk wordt veroorzaakt 

door het Rijk, medeoverheden, uitvoeringsorganisaties of toezichthouders. Als het kabinet de 

ambitie om de regeldruk merkbaar te verminderen succesvol wil realiseren, dan zal het ook de 

regeldruk moeten betrekken die afkomstig is van andere veroorzakers dan het Rijk. Het kabinet 

zelf doet de interessante suggestie om in de Tweede Kamer eenzelfde werkwijze te hanteren 

als rondom voorstellen met financiële consequenties. Dergelijke voorstellen moeten voorzien in 

een deugdelijke dekking. Deze spelregel kan veel breder worden getrokken door hem ook van 

toepassing te laten zijn op de regeldruk; niet alleen die van het Rijk, maar ook die van 

medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders. 

 

Decentralisatie en de regeldruk door medeoverheden 

Het kabinet is voornemens om de beleidsverantwoordelijkheid voor enkele belangrijke 

beleidsdossiers bij de medeoverheden te leggen. Meest in het oog springen daarbij de 

kabinetsplannen voor arbeidsgehandicapten, de Wet Jeugd en de AWBZ. Deze decentralisaties 

hebben onder meer als doel om het beleid dichter bij burgers en bedrijven te brengen. De 

grotere beleidsruimte voor medeoverheden biedt grote kansen om de kwaliteit van beleid en 

uitvoering te verbeteren. Tegenover deze kansen staan ook risico’s. Het is op voorhand niet uit 

te sluiten dat burgers en bedrijven worden geconfronteerd met een grotere diversiteit aan 

gestelde normen en procedures, en mogelijk zelfs met lokaal strengere normen. Ook kunnen zij 

                                                      
3
 Minder Haagse bureaucratie, meer maatschappelijke effect, aanbevelingen voor het kabinet op basis van de eerste 

regeldrukaudit, juni 2012, zie http://www.actal.nl/?publicaties=regeldrukaudit.  

http://www.actal.nl/?publicaties=regeldrukaudit
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te maken krijgen met meerdere instanties, wat kan leiden tot coördinatieproblemen. Het kabinet 

onderkent dat deze toename van de regeldruk een risico vormt voor het verwezenlijken van zijn 

reductiedoelstelling. Het kabinet geeft echter niet aan of en in hoeverre het deze toename zal 

compenseren. Door eventuele toenames van regeldruk die het gevolg zijn van decentralisaties 

van beleid buiten schot te laten, loopt het kabinet het risico zich rijk te rekenen: de regeldruk 

vanuit het Rijk neemt weliswaar af, maar die vanuit de medeoverheden neemt juist toe. Als het 

kabinet daar geen rekening mee houdt, verliest het de merkbaarheid uit het oog, want voor 

burgers en bedrijven maakt het niet uit wie de regeldruk veroorzaakt. 

Wij adviseren het kabinet om de gevolgen van de decentralisaties voor de regeldruk voor 

burgers en bedrijven nauwlettend te monitoren en inzichtelijk te maken.  

Verder adviseren wij het kabinet alleen het verschil tussen de vermindering van de 

regeldruk op Rijksniveau en de toename van de regeldruk op het niveau van de 

medeoverheden mee te laten tellen voor de reductiedoelstelling van € 2,5 miljard. Als de 

decentralisatie per saldo leidt tot een toename van de regeldruk, adviseren wij dat het 

Rijk in samenspraak met de medeoverheden deze toename compenseert. 

 

Regeldruk door uitvoeringsorganisaties en toezichthouders 

Uitvoeringsorganisaties en toezichthouders kunnen beleidsregels opstellen voor het uitvoeren 

van hun taak. Deze beleidsregels kunnen extra regeldruk tot gevolg hebben. De 

kabinetsaanpak besteedt ruim aandacht aan het verminderen van de toezichtlasten. Deze 

aanpak kan verder aan kracht winnen door ook de toezichtlasten direct onder de netto-

reductiedoelstelling te brengen én voor de veroorzakers van deze lasten ook een eenduidige 

kwantitatieve reductiedoelstelling vast te stellen. 

Een vaak gehoorde klacht over bijvoorbeeld het omgevingsrecht is dat uitvoeringsorganisaties 

en toezichthouders onvoldoende klaar zijn voor het verrichten van hun nieuwe of gewijzigde 

taken. Hierdoor neemt de regeldruk die burgers en bedrijven ervaren, sterk toe. Vanuit het 

oogpunt van het merkbaar verminderen van de regeldruk is het van belang dat beleid niet al te 

frequent verandert.  

Wij adviseren het kabinet om de kwantitatieve vermindering van de regeldruk uit te 

breiden naar (ook semipublieke) uitvoeringsorganisaties en toezichthouders.  

Wij adviseren daarbij om voor individuele uitvoeringsorganisaties en toezichthouders 

een concrete netto-reductiedoelstelling vast te stellen. 

Wij adviseren om uitvoeringsorganisaties en toezichthouders voldoende tijd te geven om 

zich voor te bereiden op (veranderingen in) hun taken. 

 

3. Compenseer de Nederlandse ‘kop’ op Europese regelgeving 

Het kabinet geeft in de programmabrief aan concrete acties te willen ondernemen om de 

regeldruk vanuit ‘Europa’ te verminderen. Het kabinet draagt bij aan het programma REFIT. 

Ook zal het voorstellen doen voor het schrappen van Europese regels die niet langer nodig zijn. 

Het kabinet neemt de regeldruk ten gevolge van Europese regelgeving echter niet op in de 

reductiedoelstelling, omdat het vindt dat Nederland als individuele lidstaat niet voldoende 

invloed heeft op de totstandkoming van Europese regelgeving. Tegelijkertijd onderkent het 

kabinet wel dat de wijze waarop lidstaten Europese regelgeving implementeren, gevolgen kan 

hebben voor de regeldruk. Het zou dan ook passend zijn om de regeldruk die het gevolg is van 
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onvoldoende lastenluw implementeren, wél onder de reductiedoelstelling te brengen. Dit 

betekent dat deze regeldruk ook moet worden gecompenseerd. 

Wij adviseren om de regeldruk door niet-lastenluwe implementatie mee te nemen in de 

netto-reductiedoelstelling en dus te compenseren.  

 

4. Schenk meer aandacht aan regeldruk bij het evalueren van beleid 

De reductiedoelstelling van het kabinet beoogt de regeldruk merkbaar met € 2,5 miljard te 

verminderen. Aangezien het uitvoeren van maatregelen tijd kost, zullen bedrijven, burgers en 

professionals op het moment van besluitvorming over reductiemaatregelen de gevolgen van 

deze maatregelen nog niet merken. Dit geldt bijvoorbeeld voor ICT-projecten. Deze projecten 

lopen niet alleen vaak vertraging op, ook het uitrollen en (leren) toepassen kost tijd.
4
  

Wij adviseren om een vermindering van regeldruk pas als zodanig te communiceren 

nadat de daartoe relevante maatregelen effectief zijn uitgevoerd. 

 

Het kabinet vertrouwt sterk op ICT als middel om regeldruk te verlagen. Tegelijkertijd beoogt het 

met ICT ook een bezuiniging van € 300 miljoen te bewerkstelligen. Het risico bestaat dat 

hierdoor projecten te snel al resultaat moeten opleveren. Het kabinet besteedt bovendien niet 

tot nauwelijks aandacht aan de tijd die met implementatie van ICT gemoeid is. De kans is dan 

ook groot dat de systematiek die het kabinet hanteert, zijn eigen teleurstelling creëert: zodra het 

kabinet meldt dat het de regeldruk met een bepaald bedrag heeft verminderd, zullen bedrijven, 

burgers en professionals aangeven dit (nog) niet te merken. Een mogelijke oplossing hiervoor is 

om expliciet onderscheid te maken tussen maatregelen waarover alleen nog maar 

besluitvorming heeft plaatsgevonden, en maatregelen die al daadwerkelijk tot merkbare 

resultaten hebben geleid. De regeldruk van deze laatstgenoemde maatregelen kan worden 

bepaald door middel van ex post evaluaties. 

Wij adviseren om bij ex post evaluaties van beleid expliciet de merkbare gevolgen voor 

de regeldruk in beeld te brengen en – indien deze gevolgen afwijken van de 

oorspronkelijk berekende regeldrukgevolgen – de mate van realisatie van de 

regeldrukreductiedoelstelling hiervoor te corrigeren.  

 

5. Houd ook rekening met incidentele regeldruk 

De kabinetsaanpak voor vermindering van de regeldruk kijkt alleen naar de structurele 

regeldruk. Dit doet geen recht aan het feit dat bedrijven, burgers en professionals al te 

frequente beleidsveranderingen als zeer belastend ervaren. In ons recente advies Merkbaar 

minder regeldruk pleiten wij er daarom voor om ook de eenmalige regeldrukgevolgen van nieuw 

beleid in de kabinetsaanpak mee te nemen. Het is daarbij vooral van belang om inzichtelijk te 

maken of de incidentele regeldruk die het gevolg is van een verandering in beleid, uitvoering 

en/of toezicht, opweegt tegen de structurele vermindering van regeldruk die deze verandering 

moet bewerkstelligen. Als de ‘terugverdientijd’ van een verandering te lang is, weegt de 

structurele vermindering van de regeldruk niet op tegen de incidentele toename die de 

verandering initieel met zich meebrengt.  

Wij adviseren om inzichtelijk te maken of de structurele netto-reductie van een maatregel 

opweegt tegen de eenmalige veranderkosten, bijvoorbeeld door de terugverdientijd te 

                                                      
4
 Zie ons eerder advies ICT-beleid en vermindering regeldruk d.d. 10 mei 2010 op http://www.actal.nl/lasten-in-

nederland-onnodig-hoog-door-vertraging-ict-projecten-923/  

http://www.actal.nl/lasten-in-nederland-onnodig-hoog-door-vertraging-ict-projecten-923/
http://www.actal.nl/lasten-in-nederland-onnodig-hoog-door-vertraging-ict-projecten-923/
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berekenen. Als de terugverdientijd langer is dan 4 jaar, moet dit expliciet aan de orde 

komen in een open consultatieprocedure. Uitgangspunt moet zijn om beleid niet te 

wijzigen zolang de incidentele toename van de regeldruk niet is terugverdiend. 

 

Tot besluit 

Bovenstaande aanbevelingen beogen om de kabinetsaanpak te versterken en de merkbaarheid 

van het verminderen van de regeldruk te vergroten. Bij het opstellen van de aanbevelingen 

hebben wij gebruik gemaakt van ons advies Merkbaar minder regeldruk dat wij op 19 april 2013 

aan het kabinet hebben verzonden. Wij zijn graag bereid de aanbevelingen nader toe te lichten. 

 

Het voorliggende advies over de programmabrief hebben wij ook verzonden naar minister 

Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties), naar minister Blok (Wonen en Rijksdienst), 

en naar de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

 

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

voorzitter secretaris 


