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1. Voorwoord
Bedrijven, burgers en professionals ervaren in hun dagelijkse 
praktijk onnodige belemmeringen door wet- en regelgeving. 
Dit jaarverslag gaat over de adviezen die Actal in 2013 aan 
regering en Staten-Generaal heeft gegeven om deze 
belemmeringen weg te nemen en aldus de maatschappelijke 
dynamiek en economische groei in Nederland te bevorderen. 
De Nederlandse economie had zich in 2013 nog steeds niet 
hersteld. Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is gebaat bij 
zo min mogelijk onnodige regeldruk. Daarom hebben wij ons 
in 2013 gericht op ‘minder regeldruk, meer concurrentie-
kracht’. Zo laat ons advies ‘Regels in bedrijf: sectorscan 
logistiek’ zien dat bedrijven in de sector jaarlijks een kwart 
miljard euro kunnen besparen als de regelgeving beter op de 
praktijk aansluit. Het kabinet werkt momenteel ons advies uit 
in een actieplan ten behoeve van de logistieke sector.

2013 was het tweede volledige jaar met Actal in zijn nieuwe rol. 

In deze rol toetsen wij voorgenomen wetgeving die grote gevolgen 

voor de regeldruk heeft. Daarbij ging het bijvoorbeeld over de 

kabinetsvoorstellen met betrekking tot de Wmo en de Jeugdwet. In de 

toetsing van wetsvoorstellen stellen wij steeds drie vragen: Is er een 

goede onderbouwing van nut en noodzaak van het wetsvoorstel? Is 

gekozen voor het minst belastende alternatief – en zo nee, waarom 

niet? Is in de analyse van de regeldruk ook expliciet aandacht 

besteed aan uitvoering en toezicht? Wij hebben in 2013 twaalf van 

deze ex ante adviezen uitgebracht over voorgenomen wetgeving. 

In negen gevallen waren de tekortkomingen in het voorstel en/of 

de toelichting zodanig dat wij negatief adviseerden, d.w.z. dat wij 

adviseerden het wetsvoorstel niet of slechts na substantiële 

wijzigingen in te dienen. Wij vinden het zorgwekkend dat in 75% van 

de wetsvoorstellen de aandacht voor regeldruk onvoldoende was. 

Verder hebben wij in 2013 diverse strategische adviezen uitgebracht. 

Het kabinet staat voor belangrijke uitdagingen. Het wil de regeldruk 

met 2,5 miljard euro laten dalen. En het wil de regeldruk ook 

merkbaar verminderen. Wij hebben daarom in april 2013 ons advies 

‘Merkbaar minder regeldruk’ uitgebracht. De essentie hiervan is dat 

een merkbare vermindering van de regeldruk een goede aansluiting 

op de praktijk van ondernemers, burgers en professionals vereist. 

Het advies bevat concrete handvatten hoe de overheid dit kan 

verwezenlijken. 

Actal heeft zich in 2013 ook ingespannen om de Europese aanpak 

van regeldruk te versterken. Nederlandse bedrijven, burgers en 

professionals ondervinden immers ook last van regelgeving waarover 

op EU-niveau wordt besloten. In december 2013 is Actal-voorzitter 
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Jan ten Hoopen benoemd in de High Level Group on Administrative 

Burdens. Deze groep adviseert rechtstreeks aan de Europese 

Commissie over hoe zij de administratieve lasten voor het bedrijfs-

leven kan verminderen en over hoe de lidstaten EU-regel geving 

efficiënter kunnen invoeren. Bovendien is Actal meer gaan samen

werken met onze zusterorganisaties uit Duitsland, Zweden, het 

Verenigd Koninkrijk en Tsjechië. Samen vormen wij het netwerk 

RegWatchEurope dat de respectievelijke overheden attendeert 

op Europese regelgeving die grote gevolgen kan hebben voor 

de regeldruk.

Ten slotte adviseren wij ook over signalen die wij uit de samenleving 

ontvangen. In 2013 zijn meer signalen over onnodige regeldruk 

binnengekomen dan de voorgaande jaren. Wij hebben deze signalen 

onderzocht. Sommige onderzoeken vormden de aanleiding voor een 

advies. In het algemeen onderstrepen deze signalen de noodzaak om 

bij het maken en wijzigen van wet- en regelgeving het perspectief van 

bedrijven, burgers en professionals niet uit het oog te verliezen. 

Zo kan de regeldruk doeltreffend – en ook echt merkbaar – worden 

verminderd. 

Jan ten Hoopen Eric Helder Lili Doude van Troostwijk
Collegevoorzitter Collegelid Collegelid
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voor het verminderen van regeldruk betekent. 

Het Rijk wordt met de decentralisatie 

verantwoordelijk voor (de effecten van) 

het stelsel. De gemeenten worden 

verantwoordelijk voor (de effecten van) 

de uitvoering en de daarmee te bereiken 

resultaten.

Gemeenten en zorgaanbieders moeten 

straks aan burgers, gemeenteraad en Rijk – 

waaronder het Zorginstituut Nederland en de 

Inspectie Gezondheidszorg – inzichtelijk 

maken welke resultaten zijn geboekt. Actal 

adviseerde deze resultaatverantwoording 

zoveel mogelijk te uniformeren. 

Het wordt de taak van de gemeenten om de 

noodzaak van ondersteuning en begeleiding 

voor burgers te beoordelen. Actal heeft 

geadviseerd om te voorkomen dat burgers 

onnodig een herbeoordeling ondergaan. 

Dat voorkomt irritaties. 

De burger
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

Dit wetsvoorstel beoogt burgers meer eigen 

verantwoordelijkheid te geven, wanneer zij 

niet meer zelfredzaam zijn. Burgers die een 

beroep op maatschappelijke ondersteuning 

doen, moeten in een ‘keukentafelgesprek’ 

met de gemeente eerst de mogelijkheden 

van hulp door hun naaste omgeving 

verkennen. Omdat dit gevolgen heeft voor 

de regeldruk van met name burgers en 

professionals, werd Actal gevraagd advies 

uit te brengen. 

Actal heeft geadviseerd om transparant 

te maken wat de ‘verplichtingen’ van het 

sociale netwerk zijn bij de noodzakelijke 

ondersteuning en begeleiding van burgers. 

Dit voorkomt irritaties in de keukentafel-

gesprekken. Actal vindt het ook van 

belang dat de regeldrukgevolgen duidelijk 

in beeld worden gebracht. Juist omdat 

de decentralisatie een wijziging in de 

bestaande verantwoordelijkheidsverdeling 

Tot slot adviseerde Actal om te kiezen voor 

één toezichthouder. Het is onduidelijk 

waarom het wetsvoorstel uitgaat van 

meerdere toezichthouders op de 

zorgaanbieders. 

http://www.actal.nl/adviezen/keukentafelgesprek-bepaalt-de-regeldruk-van-de-wet-wmo-2015/
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beleidsveranderingen als zeer belastend. Het advies is om deze 

eenmalige gevolgen meer aandacht te geven. Verder adviseert 

Actal het kabinet om duidelijk te maken hoe het maatregelen die 

een stijging van de regeldruk tot gevolg hebben, denkt te kunnen 

compenseren. Het kabinet moet ook de tijd berekenen die nodig is 

om eenmalige gevolgen van wijzigingen terug te verdienen. Bij een 

terugverdientijd langer dan 4 jaar moet de noodzaak van de wijziging 

aantoonbaar zijn. Tot slot adviseerde Actal om álle relevante 

regeldruk mee te nemen in het regeldrukprogramma. Regeldruk die 

afkomstig is van andere ‘veroorzakers’ dan het Rijk blijft nu vaak 

buiten beschouwing. Terwijl het voor burgers, bedrijven en 

professionals niet uitmaakt waar de regeldruk vandaan komt. Deze 

adviezen zijn gericht op een merkbare vermindering van regeldruk. 

Flexibilisering van arbeidsmarkt – pensioen

Van flexibele arbeidskrachten en ondernemers is het signaal 

ontvangen over de toenemende complexiteit van de pensioen-

regelgeving. Het signaal gaat ook over het gebrek aan inzicht 

in de opgebouwde pensioenafspraken. De toepasselijke wet- 

en regelgeving stamt uit een tijd met meer vaste en bestendige 

arbeidsrelaties. Zij is voor flexibele arbeidskrachten, zzp’ers en 

bedrijven te complex en ondoorzichtig. 

Actal brengt strategische adviezen uit om de regeldruk 
binnen specifieke beleidsterreinen gericht te verminderen. 
Strategische advisering vindt plaats op eigen initiatief of 
in reactie op een adviesaanvraag van regering of parlement. 
Na een terugblik op de strategische adviezen uit 2013, volgt 
een vooruitblik naar adviestrajecten die in 2013 zijn gestart 
en in 2014 worden afgerond.

Regeldrukprogramma van het kabinet

Het kabinet wil de regeldruk voor burgers, ondernemers en 

professionals merkbaar verminderen met netto € 2,5 miljard. 

Maar het kabinet neemt niet alle regeldruk mee in de berekening 

van deze doelstelling. Daardoor kan een situatie ontstaan waarin 

het kabinet wel effectief lijkt in de bestrijding van regeldruk, maar 

voor betrokkenen de vermindering niet merkbaar is. 

Actal heeft het kabinet geadviseerd om inzage te geven in de effecten 

van de maatregelen die reeds onderdeel vormen van het regeldruk-

reductieprogramma voor burgers, bedrijven en professionals. In de 

doelstelling telt het kabinet de eenmalige regeldrukgevolgen van 

wijzigingen in wet- en regelgeving niet mee. Burgers en ondernemers 

ervaren de regeldruk die het gevolg is van frequente 

2. Strategische adviezen en sectorscans

http://www.actal.nl/adviezen/advies-programmabrief-goed-geregeld/
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Actal heeft geadviseerd om de loonbegrippen uit het fiscale domein 

en het pensioendomein te uniformeren. Ook de systematiek van 

heffing en afdracht kan geüniformeerd worden. Bedrijven krijgen 

zodoende met minder uitvoerende instanties te maken. De sectoren 

binnen het pensioendomein worden verbreed, waardoor werkgevers 

en werknemers minder vaak hoeven over te stappen naar andere 

regelingen en fondsen. 

De administratie van zeer kleine pensioenen is ingewikkeld en levert veel 

rompslomp op. Een minder belastend alternatief voor de huidige regeling 

is: verplichte waardeoverdracht en verplichte afkoop. Ook is geadviseerd 

alle pensioeninformatie en overzichten te ontsluiten via één portal, zodat 

niemand telkens dezelfde brieven hoeft te lezen. Dit maakt het bewaren 

van pensioeninformatie en overzichten minder belastend. 

Merkbaar minder regeldruk

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ geeft het kabinet aan de 

regeldruk merkbaar te willen verminderen. Centraal hierbij staat 

dat het beleid – inclusief uitvoering en toezicht – moet aansluiten 

op de ‘levende’ werkelijkheid. Dit lukt alleen als ‘regelgevers’ zich 

voortdurend realiseren wat het beleid precies voor mensen betekent.

Actal heeft het kabinet geadviseerd om ook de kwalitatieve factoren 

van het verminderen van regeldruk te benadrukken. Het kabinet moet 

zich voortdurend realiseren wat regels precies teweegbrengen bij 

burgers, bedrijven en professionals. Het kabinetsbeleid is nu alleen 

gericht op een kwantitatieve vermindering.

Ook moet de netto-reductiedoelstelling worden uitgebreid naar mede-

overheden. Om te voorkomen dat de vermindering van rijksregeldruk 

door de decentralisaties weer terugkomt in de vorm van extra 

gemeentelijke regeldruk. 

Actal adviseert sterker in te zetten op het zelfregulerend vermogen 

van de samenleving. Niet alles hoeft met wetten en regels te worden 

afgedekt. Daarnaast is het ook belangrijk dat de overheid een 

oplossingsgerichte houding hanteert, met name geldt dit voor 

toezichthouders, inspecteurs en handhavers. Ook moet de overheid 

maatwerk leveren, zodat specifieke doelgroepen geen verplichtingen 

krijgen wanneer die niet strikt noodzakelijk zijn. Meer gebruikmaken 

van consultatie als instrument kan ook veel bijdragen aan het 

Het regeerakkoord bevat slechts één 
beperkt beleidsuitgangspunt voor wat 

betreft regelingsvolume: ‘Niet toegeven 
aan de reflex om op elk incident te 
reageren met nieuwe regelgeving’. 
Het verleden heeft geleerd dat het 
uitermate lastig is aan die reflex 

weerstand te bieden.

Prof. dr. W.J.M. Voermans, ‘Meten is weten: de meetbaarheid van 
 regelgeving’. In: Merkbaar minder regeldruk, Actal, 2013

http://www.actal.nl/adviezen/toegenomen-arbeidsmobiliteit-vraagt-om-eenvoudig-pensioenstelsel/
http://www.actal.nl/adviezen/merkbaar-minder-regeldruk-alleen-mogelijk-door-ambitie-inlevingsvermogen-en-daadkracht/
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merkbaar verminderen van regeldruk. Tot slot adviseerde Actal 

transparanter te zijn over de redenen om wet- en regelgeving 

te wijzigingen of nieuw in te voeren. Om te voorkomen dat wetten 

en regels ontstaan op terreinen waarop de overheid eigenlijk  

geen rol heeft. 

Sectorscan metaal

Actal heeft laten onderzoeken van welke wetten en regels onder-

nemers in de metaalsector veel last hebben. Essentieel is dat de 

overheid de regeldruk en irritatie kan verminderen door rekening 

te houden met de bedrijfsvoering van ondernemingen. Dit leidt niet 

alleen tot meer draagvlak voor die regelgeving maar vooral ook tot 

een betere naleving. 

Actal heeft geadviseerd om een rem te zetten op het hoge tempo van 

veranderingen in regelgeving en bedrijven meer tijd te geven om hun 

bedrijfsvoering aan te passen. Vooral in een sector met veel kleine en 

micro-ondernemingen wegen de hoeveelheid en de complexiteit van 

de regelgeving zwaar. Daarnaast moet de handhaving van het beleid 

beter aansluiten bij de specifieke bedrijfsvoering van de ondernemer. 

Met name blijken er veel onvolkomenheden te bestaan in de 

gehanteerde beleidsinstrumenten, dit zorgt voor veel onnodige 

regeldruk bij ondernemers. Tot slot volgde uit het onderzoek het 

advies om ondernemers niet meer te houden aan wijzigingsinstructies 

in geval overheden tegenstrijdige eisen stellen.

Dit advies is in maart 2013 overhandigd aan de minister van 

Economische Zaken. Het kabinet is met de adviezen aan het 

werk gegaan. 

Strategische adviestrajecten die in 2013 zijn opgestart maar nog 

niet afgerond

In 2013 heeft Actal strategische adviestrajecten opgestart die in 2014 

worden afgerond.

Sectorscan innoverende hightech bedrijven

Actal is in december 2013 gestart met een onderzoek naar 

belemmerende factoren voor innoverende hightech bedrijven in 

de medische technologie. Doel van de sectorscan is om de overheid 

te adviseren waar zij regeldruk kan verminderen en zo meer ruimte 

Bedrijven moeten zich houden aan regel-
geving die zo omvangrijk is dat het voor 

hen nagenoeg onmogelijk is om alle 
 verplichtingen in kaart te brengen en 
op de juiste manier te interpreteren. 

 Vooral kleinere bedrijven moeten 
 daarvoor externe adviseurs inhuren. 

Citaat uit Sectorscan Metaal, Actal 2013

http://www.actal.nl/adviezen/regels-in-bedrijf-sectorscan-metaal/
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sterk verhoogd wanneer overheden inkomensafhankelijke 

koppelingen toepassen. Actal onderzoekt de knelpunten die leven 

bij het gebruik van dit soort koppelingen.

Regeldrukeffecten bij de groei van ondernemingen

Er zijn regels en verplichtingen die voor bedrijven gaan gelden, 

wanneer de omvang van het bedrijf een bepaalde – wettelijk 

vastgestelde – drempel overschrijdt. Een voorbeeld hiervan is de 

verplichting om een ondernemingsraad in te stellen als er meer dan 

50 werknemers in dienst zijn. Dit soort regels kunnen de groei (en 

misschien ook de krimp) van bedrijven belemmeren. Actal is in 2013 

gestart met een onderzoek naar deze drempels en de mate waarin 

deze belemmeringen voor bedrijven opleveren. 

Regeldruk bij kleine ondernemers

Het doel van dit repeterende onderzoek is om inzicht te krijgen 

in (de ontwikkeling van) de regeldruk van kleine ondernemers 

in verschillende fasen van een bedrijf en hun beleving daarbij. 

Daarnaast geeft het onderzoek inzicht in de regeldruk in 2013 in 

vergelijking tot 2007. Het onderzoek moet het ondernemingsklimaat 

helpen verbeteren. 

kan creëren voor innovatie. Deze sectorscan brengt in beeld welke 

wet- en regelgeving of dienstverlening van overheidswege (EU, 

nationaal en decentraal) innovatie van producten (en halffabricaten) 

belemmert. De scan kijkt daarnaast hoe regelgeving samenwerking 

tussen bedrijven (MKB en grootbedrijf) en tussen bedrijven en 

kennisinstellingen onnodig ingewikkeld maakt en of de overheid de 

randvoorwaarden voor innovatie (o.a. kennisuitwisseling, subsidie-

trajecten) goed heeft geregeld.

Eenmalige veranderkosten

Uit eerder onderzoek van Actal – Merkbaar Minder Regeldruk – bleek 

dat ondernemers frequente beleidsveranderingen als zeer belastend 

ervaren. Met name de eenmalige veranderkosten die voortkomen uit 

wijzigingen in wet- en regelgeving zijn daar de oorzaak van. Iedere 

keer dat wet- en regelgeving verandert, moet de ondernemer daar 

kennis van nemen. Zulke wijzigingen kunnen een grote impact 

hebben, bijvoorbeeld voor de inrichting van bedrijfsprocessen. 

In november 2013 is Actal een onderzoek gestart naar de omvang 

van deze eenmalige veranderkosten. In dit kader is aan KPMG 

gevraagd te onderzoeken hoe vaak regelgeving voor ondernemers 

eigenlijk verandert, en hoe vaak er sprake is van regeldrukgevolgen.

Inkomensafhankelijke koppelingen 

Dit onderzoek gaat over de regeldruk die burgers ervaren als 

zij gebruikmaken van Rijksregelingen en lokale regelingen voor 

uitkeringen en (financiële) voorzieningen. Deze regeldruk wordt 
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Actal heeft geadviseerd om te komen tot 

een juridisch bestel dat het logistieke netwerk 

– dat bestaat uit verschillende logistieke 

ketens – centraal stelt. Hiervoor moet de 

overheid een integrale visie op dit netwerk 

ontwikkelen. De wetgevende kaders voor 

wegvervoer, spoorvervoer en binnenvaart 

moeten worden geharmoniseerd. Dit moet 

ook leiden tot één (digitaal) vervoers-

document voor alle vervoersmiddelen 

waardoor meer flexibiliteit voor ondernemers 

ontstaat. 

Daarnaast moet er een eenduidiger 

toezichtsysteem komen, waarbij Nederlandse 

en buitenlandse toezichthouders meer 

samenwerken. Inspecties moeten plaats-

vinden op ‘keteneigen’ rustmomenten om de 

bedrijfsvoering van bedrijven zo min mogelijk 

te verstoren. Verder adviseert Actal een 

einde te maken aan de stapeling van douane-

vergunningen. 

Sectorscan logistiek

De logistieke sector is van oudsher één van 

de pijlers van de Nederlandse economie, 

maar heeft te maken met veel onnodige 

regeldruk. Op basis van een adviesaanvraag 

van de ministers van Infrastructuur & Milieu 

en Economische Zaken heeft Actal in 

november 2013 advies uitgebracht over 

het oplossen van regeldrukknelpunten voor 

ondernemers in de logistieke sector. 

Logistieke ondernemers hebben onder meer 

te maken met wetgeving die een starre focus 

kent op het vervoermiddel en niet op het te 

vervoeren goed. Dit beperkt de keuzevrijheid 

van ondernemers om tussentijds te switchen 

naar een efficiënter vervoermiddel. 

Daarnaast is de regelgeving zeer complex 

waardoor ondernemers de regels vaak niet 

begrijpen. Verder is de kwaliteit van het 

toezicht vaak onvoldoende door een 

versnipperde invulling daarvan. 

In dit onderzoek heeft Actal alle relevante 

regelgeving onder de loep genomen. Het 

advies is mede gebaseerd op onderzoek dat 

TNO in opdracht van Actal heeft uitgevoerd. 

Het advies is in november 2013 overhandigd 

aan de minister van Infrastructuur & Milieu. 

Wanneer het kabinet deze adviezen ter 

harte neemt, is een lastenverlichting van 

€ 248 miljoen per jaar mogelijk voor 

ondernemers in de logistieke sector. 

Het bedrijf

http://www.actal.nl/adviezen/logistiek/
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geen nieuwe regelgeving te maken voordat de evaluatie van het 

accreditatiestelsel is afgerond. Eerst moet het effect van de reeds 

genomen maatregelen worden bezien. 

Wetsvoorstel Participatiewet

Met de Participatiewet heeft het kabinet gekozen de bevordering 

van de arbeidsdeelname door jonggehandicapten te decentraliseren 

naar de gemeenten. Alleen mensen die niet meer tot enige arbeid in 

staat zijn, kunnen nog een beroep doen op de rijksregeling Wajong. 

Deze wordt door UWV uitgevoerd.

In maart 2013 heeft Actal een eerste advies uitgebracht over de 

conceptnota van wijziging van de Participatiewet. In juni 2013 is 

een gewijzigde versie van deze nota ontvangen waarin de afspraken 

van het Sociaal Akkoord zijn verwerkt. Op basis daarvan is opnieuw 

advies uitgebracht.

Actal heeft geadviseerd om te zorgen voor één keuring en voor 

éénmalige gegevensaanlevering door burgers aan gemeenten én 

het UWV. In de voorgestelde opzet bestaat het gevaar dat burgers 

op verschillende momenten in de tijd en meerdere malen dezelfde 

informatie en gegevens moeten verstrekken. En dat zij vaker dan 

nodig een medische keuring moeten ondergaan. 

Actal wil met adviezen over voorgenomen regelgeving bereiken 
dat er vroegtijdig in de beleidsontwikkeling aandacht is voor de 
regeldrukgevolgen. Alternatieven met minder regeldrukgevolgen 
moeten stelselmatig en serieus worden afgewogen. In 2013 
heeft Actal 12 adviezen over voorgenomen regelgeving 
uitgebracht aan het kabinet en aan de Tweede kamer. 

Wet versterking kwaliteitsborgen hoger onderwijs

In 2011 verscheen een rapport waarin bij Hogeschool Inholland 

vier opleidingen als ‘zeer zwak’ werden aangemerkt. Ook bleek dat 

bij enkele andere hogescholen het opleidingsniveau zorgelijk was. 

Als reactie op dit nieuws werd het wetsvoorstel ‘Versterking 

kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs’ voorbereid. Dit voorstel bracht 

extra regels voor hbo-instellingen en universiteiten. Eind december 

2012 ontving Actal een adviesaanvraag over het wetsvoorstel. 

Sinds het uitbrengen van het rapport in 2011, waarin de kwaliteit 

van de opleidingen werd getoetst, heeft het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap meerdere veranderingen doorgevoerd 

voor een betere kwaliteitsborging. Ook de instellingen zelf hebben 

verregaande maatregelen getroffen. Omdat de huidige wetgeving 

rondom accreditatie zou worden geëvalueerd, adviseerde Actal om 

3. Vooraf getoetste wet- en regelgeving

http://www.actal.nl/participatiewet-is-mogelijk-met-minder-regeldruk-voor-werkgevers-en-werknemers/
http://www.actal.nl/advies-actal-leidt-tot-uitstel-onderwijswet/
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met zo’n 36.000 uren per jaar. Deze relatief geringe structurele 

afname betekent dat een periode van bijna 10 jaar nodig is om 

de eenmalige extra regeldruk te compenseren. Actal adviseert 

maatregelen te treffen om de terugverdientijd van bijna 10 jaar 

substantieel te verkorten. 

Wetsvoorstel herziening flexibele arbeid,  

ontslagrecht en Werkloosheidswet

Het doel van dit wetsvoorstel, tezamen met andere maatregelen, 

is de arbeidsmarkt klaarstomen voor de uitdagingen en kansen van 

de 21e eeuw. Inhoudelijk verandert het wetsvoorstel de spelregels 

voor het aangaan en verlengen van tijdelijke arbeidscontracten. Zo is 

het straks niet mogelijk om langer dan twee jaar op basis van tijdelijke 

arbeidscontracten te werken (nu is dat nog drie jaar). Ook wordt 

de minimale termijn tussen het aangaan van een nieuwe tijdelijke 

arbeidscontracten verlengd van drie naar zes maanden. In bijzondere 

situaties kan een sector hier nog wel van afwijken. 

Actal heeft het kabinet geadviseerd om in de toelichting op het 

wetsvoorstel de initiële en de structurele regeldruk niet alleen 

kwalitatief, maar ook kwantitatief in beeld te brengen. Dit is 

noodzakelijk om te kunnen bepalen of het wetsvoorstel slaagt in 

het voorkomen en wegnemen van onnodige drempels en irritaties 

bij burgers en bedrijven. Ook is in overweging gegeven om als minder 

belastend alternatief slechts één ontslagroute te kiezen. Het huidige 

ontslagrecht kent twee ontslagroutes: via UWV en via de rechter. 

Dit stelsel is zowel voor werkgevers als werknemers te complex. 

De loonkostensubsidie, die werkgevers ontvangen voor werknemers 

die regulier werk gaan verrichten, moet volgens de Participatiewet 

jaarlijks worden beoordeeld. Het aantal herbeoordelingen voor de 

loonkostensubsidie zal tot een minimum beperkt moeten blijven. 

Dat kan door de herbeoordelingstermijn af te stemmen op de te 

verwachten ontwikkelingen in het functioneren van de werknemer. 

Tot slot adviseert Actal de regeldruk rondom de loonkostensubsidie 

beter te beschrijven, zodat werkgevers goed begrijpen wat de 

belasting van de benodigde handelingen gaat zijn. Het opnemen 

van een netto-reductiedoelstelling in de wet kan de vermindering 

van de regeldruk waarborgen. 

Wetsvoorstel hervorming kindregelingen

Het wetsvoorstel hervorming kindregelingen is in juli 2013 ter 

advisering aan Actal voorgelegd. Deze hervorming heeft als doel om 

het stelsel te vereenvoudigen, de arbeidsparticipatie te verhogen en 

inkomensondersteuning daar te bieden, waar deze het hardst nodig 

is. Het wetsvoorstel brengt het aantal regelingen van 11 terug naar 4. 

Actal heeft het kabinet geadviseerd om inzichtelijk te maken welke 

minder belastende alternatieven zijn vergeleken. Ook is geadviseerd 

voor een verdergaande vereenvoudiging te kiezen. Bijvoorbeeld door 

een fiscalisering van de kinderbijslag. Daarnaast moet de toelichting 

op het wetsvoorstel ook de raming van de eenmalige regeldruk-

gevolgen bevatten. Deze zijn namelijk al wel berekend door het 

ministerie; de eenmalige extra regeldruk bedraagt ongeveer 

350.000 uren. Het wetsvoorstel vermindert de regeldruk structureel 

http://www.actal.nl/nieuwe-ontslagrecht-leidt-tot-onnodige-regeldruk/
http://www.actal.nl/herziening-kindregelingen-eerste-stap-op-weg-naar-verdere-vereenvoudiging/
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gerekend. Daarom wordt geadviseerd nauwlettend te monitoren 

of dit criterium in de praktijk goed hanteerbaar is. Tot slot stelt Actal 

voor om een eenduidige overgangstermijn van twee jaar voor de 

invoering van het noodzakelijkheidscriterium te hanteren. Zo kunnen 

ondernemers zich goed voorbereiden voordat ze overgaan op de 

werkkostenregeling. 

Wetsvoorstel wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit

Het kabinet streeft ernaar om de fraude met toeslagen en belastingen 

terug te dringen. In dit kader moeten eventuele onvolkomenheden 

of bijzonderheden in de registraties van de overheid worden 

gecontroleerd. Aangezien deze controlemaatregelen ook burgers 

kunnen treffen die niet frauderen, is het van belang dat de 

maatregelen proportioneel zijn ten opzichte van het beoogde doel. 

In oktober 2013 is het wetsvoorstel wet aanpak fraude toeslagen 

en fiscaliteit aan Actal voorgelegd met de vraag om de gevolgen 

voor de regeldruk te toetsen. 

Actal heeft geadviseerd om de gevolgen voor de regeldruk die zijn 

opgenomen in de toelichting op het wetsvoorstel realistischer te 

berekenen. En om deze berekening in 2014 te toetsen door burgers 

te vragen hoeveel tijd het hen heeft gekost om te voldoen aan 

de controlevragen van de Belastingdienst. Het wetsvoorstel kent 

een maximale termijn van drie weken waarbinnen burgers aan 

de controlevragen van de Belastingdienst moeten voldoen. Actal 

adviseert om burgers de mogelijkheid te bieden de reactietermijn 

te verlengen met nog eens drie weken. Ook wordt voorgesteld dat 

Tot slot adviseert Actal om zo weinig mogelijk situaties te creëren 

waarin afwijking van de standaardverplichtingen toegestaan is. Zulke 

uitzonderingen leiden tot complexiteit en minder overzichtelijkheid 

voor zowel werknemers als werkgevers. 

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling is ingegaan per 2011 en vervangt alle oude 

fiscale regels voor vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. 

De werkkostenregeling bepaalt dat maximaal 1,5% van het 

totaalbedrag aan uitbetaald loon onbelast mag worden vergoed of 

verstrekt. Het doel van deze regeling was om de loonadministratie te 

vereenvoudigen. In plaats van de verplichting om voor individuele 

werknemers afzonderlijk bij te houden welk voordeel zij van welke 

voorziening hebben genoten, kwam een administratie voor het bedrijf 

als geheel. Uiterlijk in 2015 moeten alle bedrijven deze nieuwe 

regeling gebruiken. In april 2013 kreeg Actal het verzoek om advies 

uit te brengen over de verkenning ‘Aan het werk met de 

werkkostenregeling’. 

Actal heeft geadviseerd om transparant duidelijkheid te bieden over 

wat geldt als ‘noodzakelijke werkkosten’. Voor de werkkosten die 

gelden als noodzakelijk voor de bedrijfsvoering zal de regeldruk 

door deze regeling vermoedelijk afnemen. Hiervoor is het alleen 

wel belangrijk deze duidelijkheid expliciet te bieden om uitgebreide 

juridisering te voorkomen. Het blijft echter mogelijk dat ook de 

toepassing van het criterium noodzakelijkheid nog ‘gedoe’ oplevert 

tussen wat juist wel en wat juist niet tot het loon moet worden 

http://www.actal.nl/adviezen/toeslagenfraude/
http://www.actal.nl/noodzakelijkheid-werkkostenregeling/


Actal Jaarverslag 2013

de Belastingdienst burgers actief waarschuwt wanneer zij niet op 

tijd reageren. Zij moeten goed op de hoogte gesteld worden en 

de mogelijkheid krijgen om aan de controlevragen te voldoen. Ook 

moeten burgers goed te horen krijgen welke bewijsstukken nodig zijn; 

dat mogen alleen bewijsstukken van andere overheden zijn die de 

Belastingdienst niet zelf kan verkrijgen. Zo wordt onnodige regeldruk 

voor burgers zoveel mogelijk beperkt. 

De Jeugdwet

Met de Jeugdwet heeft het kabinet ervoor gekozen om de jeugdzorg 

naar de gemeenten te decentraliseren. Actal heeft geadviseerd om 

voor deze wet een netto-reductiedoelstelling te formuleren. Het Rijk, 

de gemeenten en de inspectiediensten moeten over deze doelstelling 

eenduidige afspraken maken. Ook moeten de regeldrukgevolgen van 

de wet (beter) in beeld worden gebracht. Actal adviseert te komen tot 

uniforme en heldere definities voor de verantwoordingsinformatie die 

de jeugdzorginstanties aan Rijk en gemeenten moeten verstrekken. 

Deze informatie moet beperkt blijven tot de resultaten van de inzet 

van jeugdhulp. In de transitieperiode moet het Rijk tijdig helderheid 

verschaffen over de toekomstige wijzigingen en verplichtingen. 

Zo kan de regeldruk voor burgers, instellingen en professionals 

worden geminimaliseerd. 

De informatie- en gegevensuitwisseling binnen de keten moet een 

wettelijke verankering krijgen. Er moet één dossier komen, met daarin 

alle relevante informatie over het gezin. De certificering van instanties 

kan op een minder belastende manier plaatsvinden. Er hoeft niet 

meer dan één certificaat te komen, met een geldigheidsduur van 

5 jaar. Ook moet het mogelijk zijn dat certificaten automatisch 

verlengd worden. Van het gebruik van voorlopige certificaten moet 

worden afgezien. Tot slot adviseert Actal af te stappen van papieren 

logboekverplichtingen. Dit zadelt professionals op met onnodige 

handelingen.

Eind 2013 ontving Actal een tweede adviesaanvraag over de 

ontwikkelingen in de jeugdzorg, nu over het Uitvoeringsbesluit 

Jeugdwet. Dit besluit bevat de nadere regels over de certificering 

van organisaties en de verantwoordingsinformatie. Actal adviseerde 

het toezicht en de verantwoording minder bureaucratisch vorm te 

geven. De boodschap is gegeven om alleen die gegevens aan het 

Rijk te verstrekken die passen bij de stelselverantwoordelijkheid. 

De toezichtstaken zouden aan de gemeente moeten toebehoren, 

het Rijk zou alleen de werking van het stelsel moeten inspecteren. 

Tot slot heeft Actal geadviseerd inzicht te bieden in de regeldruk, die 

uit het besluit voortvloeit. Dat zou kunnen door een belevingsmonitor 

te ontwikkelen om de ervaren regeldruk periodiek te peilen.

http://www.actal.nl/meer-bureaucratie-door-nieuwe-jeugdwet/
http://www.actal.nl/uitvoeringsbesluit-kan-regeldruk-in-de-jeugdzorg-verminderen/
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Nog niet openbare adviezen

Naast de hiervoor genoemde adviezen, heeft Actal in 2013 nog zes 

andere adviezen uitgebracht over vooraf getoetste nieuwe wet- en 

regelgeving. Deze adviezen zijn op het moment van schrijven nog 

niet openbaar; de voorgenomen wet- en regelgeving is nog niet aan 

de Tweede Kamer aangeboden. Daarom zijn deze adviezen niet 

uitgebreid opgenomen in dit jaarverslag. Het gaat om adviezen over: 

1. Goedkeurings- en Uitvoeringswet bij VN-verdrag handicapwet

2. Participatiewet – Quotumregeling

3. Raamwet omgevingsrecht

4. Wet langdurig intensieve zorg

5. Wet op de kansspelen

6. Wet VTH-Taken
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professionaliteit. Ook moet de leraar zelf 

verantwoordelijk worden voor de keuze in 

onderwijshulpmiddelen. Door taakverlichting 

en taakdifferentiatie moet het mogelijk zijn de 

leraar meer tijd te geven om echt bezig te zijn 

met lesgeven. Tot slot stelt Actal een 

regelmoratorium voor zodat regels weinig 

veranderen en leraren rust en continuïteit 

ervaren op dat vlak. 

In juli 2013 heeft de minister op dit advies 

gereageerd met concrete maatregelen om 

de regeldruk voor leraren te verminderen. 

Het ministerie heeft daarbij de regie genomen 

om leraren meer mogelijkheden te geven 

om hun passie na te streven.

Beleving bureaucratie door leraren

In 2012 startte het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap met een onderzoek 

naar de beleving van regeldruk door en de 

professionaliteit van leraren. In aanvulling 

op dat onderzoek heeft Actal feedback 

verzameld van ongeveer 40 leraren. 

Van leraren is het signaal ontvangen 

dat regeldruk hen belemmert bij het goed 

uitvoeren van hun werkzaamheden. 

Actal heeft geadviseerd om de professionele 

vrijheid van leraren te vergroten. Dit kan 

door minder te sturen op de inhoud en deze 

sturing te vervangen door intercollegiale 

raadpleging (peer review). Ook is het nodig 

om nut en noodzaak van administratief 

intensieve zaken – zoals het leraren register – 

goed te onderzoeken. Om de professio-

naliteit van leraren te vergroten adviseert 

Actal om de taken en rollen met betrokkenen 

goed af te stemmen en de scholen en leraren 

verantwoordelijk te maken voor die mate van 

De professional

http://www.actal.nl/adviezen/geef-leraren-vertrouwen-en-ruimte/
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Actal brengt adviezen uit op basis van signalen vanuit de 
samenleving. Signalen over situaties waarin mensen onnodig 
veel regeldruk ervaren. Bij ieder signaal wordt zorgvuldig 
onderzocht welke wetten en regels achter het probleem 
schuilgaan, en wie deze regeldruk ondervindt. Actal adviseert 
waar mogelijk hoe situaties te verbeteren door het toepassen 
van minderbelastende alternatieven. Signalen die niet tot een 
advies leiden worden teruggekoppeld naar de signaalgever 
of worden opgenomen in andere lopende onderzoeken. 

Actal publiceert op de website berichten over nieuwe signalen, 

lopende onderzoeken en de uitgebrachte adviezen naar aanleiding 

van signalen. Actal nodigt burgers, bedrijven en professionals uit om 

feedback te geven op signalen die in behandeling zijn. Afhankelijk 

van het onderwerp richt Actal zijn advies aan de Rijksoverheid, 

gemeenten of uitvoeringsorganisaties. 

BTW-plicht kleine commissariaten

Actal ontving het signaal dat mensen met een klein commissariaat 

in een onderneming en leden van raden van toezicht onnodige 

administratieve lasten ondervinden bij toepassing van de zogeheten 

‘Kleineondernemersregeling’. Met ingang van 1 januari 2013 is deze 

groep mensen BTW-plichtig geworden, omdat Nederland zijn 

regelgeving in overeenstemming met de Europese BTW-regels moest 

brengen. Als de vergoeding van deze ‘kleine commissarissen’ niet 

meer bedraagt dan zo’n € 6.000 per jaar – corresponderend met het 

drempelbedrag van € 1.345 aan BTW – dan komen zij in aanmerking 

voor vrijstelling van alle administratieve BTW-verplichtingen. Deze 

mogelijkheid is vastgelegd in de ‘Kleineondernemersregeling’. 

Actal heeft geadviseerd in deze regelgeving vast te leggen dat 

mensen met een klein commissariaat en leden van raden van toezicht 

automatisch zijn vrijgesteld van alle administratieve BTW-

verplichtingen. Zij hoeven zich dan niet meer te melden als    

BTW-ondernemer. Ook hoeven zij dan geen verzoek om vrijstelling 

meer in te dienen. Dat biedt voordelen voor alle betrokken partijen. 

De staatssecretaris van Financiën heeft naar aanleiding van dit advies 

de mogelijkheid geschapen om de ontheffing van administratieve  

BTW-verplichtingen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2013 

te verlenen. Van een in de wet vast te leggen automatische vrijstelling 

van administratieve verplichtingen is afgezien.

4. Signalen

http://www.actal.nl/adviezen/geef-kleine-commissarissen-automatisch-vrijstelling-van-de-administratieve-btw-verplichtingen/
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Borging veiligheid en kwaliteit kinderopvang

Actal heeft signalen ontvangen over ervaren regeldruk in de kinder-

opvang van met name ondernemers in deze sector. Deze regeldruk 

treft niet alleen deze ondernemers zelf, maar ook de ouders. Het 

functioneren van een belangrijke, maatschappelijke voorziening wordt 

hierdoor onnodig belast. 

Actal heeft geadviseerd om de aanvraagprocedure voor het starten 

van een kindercentrum te vereenvoudigen en te versnellen. 

De verplichte inschrijving bij het Landelijk Register Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen (LRKP) sluit nu niet goed aan op de inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel. Hierdoor is er sprake van een onnodige, 

dubbele uitvraag van gegevens. 

Daarnaast kunnen de wettelijke eisen rond de beroepskracht-kindratio 

een stuk eenvoudiger. Deze eisen en berekeningen zijn nodeloos 

ingewikkeld. Tot slot adviseert Actal de jaarlijkse inspectie van alle 

kindercentra om te zetten in een inspectie gebaseerd op een risico-

inschatting. 

Elektronische formulieren in gemeenten

Naar aanleiding van het Actal-onderzoek ‘Merkbaar minder regeldruk’ 

kwam het signaal dat het gebruik van elektronische formulieren 

door de gemeenten nog lang niet optimaal is. Onderzoek naar tien 

veelgebruikte formulieren bij 25 gemeenten laat zien dat slechts 

56% van deze formulieren op de gemeentelijke websites staan. 

Ook vraagt bijna 40% van de formulieren nog naar gegevens 

waarover de gemeente zelf al beschikt. Met betrekkelijk geringe 

inspanning zijn veel verbeteringen te realiseren. 

Actal heeft geadviseerd om niet slechts enkele, maar alle formulieren 

online beschikbaar te stellen. Daarnaast moeten de formulieren die 

als PDF beschikbaar zijn, zoveel mogelijk worden omgezet in echte 

webformulieren. Dan is het niet meer nodig deze eerst uit te printen 

en ze vervolgens met de hand in te vullen of te ondertekenen. Ook is 

de boodschap gegeven om meer gebruik te maken van ‘intelligente’ 

formulieren en burgers de mogelijkheid te geven ze tussentijds op te 

slaan. Formulieren mogen ook niet meer vragen om bijlagen die niet 

relevant zijn en ook niet naar gegevens die de gemeenten zelf kan 

opvragen. Wanneer gemeenten – in samenwerking met de VNG 

– deze adviezen ter harte nemen kan er landelijk gezien veel 

onnodige regeldruk verdwijnen. 

Regeldruk bij vuurwerkevenementen

Vanuit het bedrijfsleven ontving Actal het signaal dat de schietlijst 

die nodig is voor een ontbrandingstoestemming bij vuurwerk-

evenementen, voor ondernemers tot onnodig hoge regeldruk en 

irritatie leidt. Zij zijn veel tijd kwijt met het aanvragen van die 

toestemming en ook het doorgeven van wijzigingen is erg moeilijk. 

Actal heeft geadviseerd de dubbele uitvraag van gegevens bij 

het aanvragen van de ontbrandingstoestemming te schrappen, 

waaronder de afschriften van de toepassingsvergunning en het 

certificaat van bekwaamheid. Bij vuurwerkevenementen moet er 

http://www.actal.nl/adviezen/goede-en-betrouwbare-kinderopvang-kan-eenvoudiger/
http://www.actal.nl/digitale-formulieren-kunnen-veel-gebruiksvriendelijker/
http://www.actal.nl/schietlijst-vuurwerk-nodeloos-ingewikkeld/


Actal Jaarverslag 2013

regelmatig juist op het laatste moment iets veranderen, bijvoorbeeld 

door de lokale weersomstandigheden of door levering van ander-

soortig vuurwerk. Daarom moet een ondernemer op het laatste 

moment nog wijzigingen in de schietlijst kunnen doorgeven, voor 

zover deze wijziging geen grotere veiligheidsafstand tot het publiek 

vereist. Tot slot adviseert Actal te onderzoeken of een substantiële 

vereenvoudiging van de schietlijst mogelijk is, onder meer door 

minder gegevens uit te vragen over consumentenvuurwerk. 

Zo kunnen veel irritaties die voortkomen uit regeldruk, voor deze 

ondernemers worden weggenomen. 

Tandartsen moeten hun kwaliteitsverslag tweemaal insturen

Van tandartsen is het signaal ontvangen dat zij op een omslachtige, 

tijdrovende en daarmee ook kostbare wijze hun kwaliteitsverslag 

dienen in te sturen. Zij moeten het verslag aan meerdere organisaties 

aanbieden. Daartoe behoren twee overheidsinstanties. De grondslag 

voor deze verplichting is gelegen in de Kwaliteitswet zorginstellingen. 

De ergernis neemt toe omdat verzending aan het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitsluitend per post kan. 

De ergernis neemt toe omdat verzending aan het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitsluitend per post kan, terwijl 

digitale verzending van informatie voor de tandartsen de standaard is. 

De jaarlijkse lasten van toezending van het kwaliteitsverslag naar de 

instanties wordt geraamd op circa € 135.000.  

Actal heeft geadviseerd om de wettelijke verplichting van toezending 

aan drie instanties te schrappen en te vervangen door toezending aan 

slechts één instantie. Dat kan bijvoorbeeld de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg zijn. Als de huidige wettelijke verplichting blijft 

bestaan, kan het ministerie het probleem snel en simpel oplossen 

door hiervoor een e-mailadres open te stellen. 

Verplicht GBA-uittreksel bij bezwaar tegen  

inkomensafhankelijke huurverhoging

Vanuit de samenleving is het signaal ontvangen dat burgers onnodige 

informatie moeten geven wanneer zij bezwaar maken tegen de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. Specifiek gaat het om het 

moeten aanleveren van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis 

Administratie (GBA) bij wijziging van het huishoudinkomen in het 

voorafgaande jaar. Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging per 

1 juli 2013 is bepalend wie er op dat moment in de woning wonen. 

Van hen wordt dan het gezamenlijke inkomen over 2011 meegeteld. 

Als het gezamenlijke inkomen in 2012 is gedaald kan de huurder 

bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. 

De indieningsvereisten voor dit bezwaar zijn de inkomensverklaringen 

van alle bewoners en een GBA-uittreksel waaruit blijkt hoeveel 

mensen zijn ingeschreven op het adres.

Middels een brief aan de minister voor Wonen en Rijksdienst heeft 

Actal verzocht om de beleidsvrijheid in de communicatie richting alle 

partijen te benadrukken. Ook heeft Actal de voorzitter van de 

Huurcommissie verzocht dit te benadrukken en de indieningsvereisten 

uit de modelbrief te schrappen. Doordat burgers niet meer gevraagd 

http://www.actal.nl/onderzoek/kwaliteitsjaarverslag-drie-keer-opleveren/
http://www.actal.nl/onderzoek/uittreksel-bevolkingsregister-nodig-voor-bezwaar-tegen-huurverhoging/
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worden deze gegevens nogmaals te versturen worden deze onnodige 

irritaties weggenomen. 

Verplicht toezicht zwemwater

Recreatieondernemers waarschuwden Actal dat het ministerie van 

Infrastructuur & Milieu overweegt om toezicht op zwemmers in 

oppervlaktewater verplicht te stellen. De overheid beoogt hiermee 

de veiligheid van zwemmers te vergroten. 

Actal heeft de minister van Infrastructuur & Milieu geadviseerd om 

af te zien van extra wet- en regelgeving. Cijfers van het CBS tonen 

geen structurele toename in het aantal verdrinkingsdoden aan. 

Een verzwaring van het toezichtregime is dan niet nodig. Bovendien is 

niet duidelijk of de aanwezigheid van toezicht de risico’s van zwemmen 

ook daadwerkelijk verlaagt. Het is niet uitgesloten dat zwemmers (en 

degenen die hen vergezellen) zelf minder veiligheids maatregelen in 

acht nemen wanneer zij weten dat officieel toezicht aanwezig is. Actal 

adviseert het lichtste toezichtregime toe te passen op alle zwemlocaties 

in oppervlaktewater. Zo nodig kunnen de overheden waarschuwingen 

plaatsen op hun website en op een bord ter plekke, om de bewust-

wording van de risico’s bij burgers te vergroten. 

Vrijwillige verkeersregelaars

Van vrijwilligersverenigingen is vernomen dat de Regeling verkeers-

regelaars 2009 aanzienlijke regeldruk veroorzaakt. Deze regeldruk is 

het gevolg van de administratieve handelingen bij de aanstelling van 

vrijwillige evenementenverkeersregelaars. In de huidige situatie stelt 

de burgemeester de vrijwilligers voor maximaal 1 jaar aan en 

ontvangen zij een pasje. Als een vrijwilliger na verloop van dat jaar 

weer actief wordt als evenementenverkeersregelaar, moet het hele 

proces opnieuw. 

Actal heeft geadviseerd de onderliggende database van de e-learning 

instructie te hanteren als landelijk register van evenementen-

verkeersregelaars. In deze database zijn de vrijwilligers opgenomen 

die de instructie positief hebben afgerond. Het zou mooi zijn als de 

geldigheidstermijn van de instructieverklaring – en dus van de 

aanstelling – langer dan 1 jaar kan zijn. En dat vrijwilligers bij 

herhaling kunnen volstaan met een opfriscursus of bijscholing. 

De afzonderlijke aanstelling van evenementenverkeersregelaars 

door burgemeesters kan dan vervallen. Ook het systeem van de 

aanstellingspasjes is dan niet meer nodig. 

Dubbele registratie mesttransporteurs

Vanuit het bedrijfsleven is het signaal ontvangen over de dubbele 

registratie voor mesttransporteurs bij zowel Dienst Regelingen (DR), 

tegenwoordig RVO, als de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA). Ondernemers ervaren de dubbele registratie als onnodige 

regeldruk. Gezien de uitvoerende taken van DR ligt het voor de hand 

om de registratie van DR als basis te gebruiken. Echter, in de huidige 

registratie van NVWA zitten enkele elementen die niet geregistreerd 

staan bij DR en die betrekking hebben op de verplichtingen die de 

Europese registraties ten aanzien van (onder meer) mesttransport 

stellen. 

http://www.actal.nl/adviezen/vermijd-risico-regelreflex-bij-zwemmen-in-oppervlaktewater/
http://www.actal.nl/adviezen/verminder-regeldruk-rond-evenementenverkeersregelaars/
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Actal heeft vastgesteld dat beide organisaties met het ministerie van 

Economische Zaken werken aan een gezamenlijke oplossing. Het is 

zaak om voortvarend tot een oplossing te komen. De urgentie vloeit 

voort uit het feit dat NVWA op dit moment ertoe gehouden is om over 

te gaan tot handhaving zodra blijkt dat een bedrijf niet aan de 

registratie (bij NVWA) voldoet. Tegen deze achtergrond heeft Actal de 

staatssecretaris verzocht om voor het einde van 2013 een beslissing 

te nemen. Zodat zo spoedig mogelijk een einde komt aan de dubbele 

registratie.

De overheid moet zich niet meer 
 verschuilen achter procedures en 

 loketten. Een samenleving floreert 
bij wederkerigheid en empathie en bij het 
leggen van verbindingen tussen mensen, 

organisaties en ontwikkelingen. 

Citaat uit Merkbaar minder regeldruk, Actal, 2013
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2013 was het tweede, volledige jaar waarin Actal heeft 
gewerkt op basis van zijn nieuwe mandaat. In 2011 is de 
missie aangepast en het takenpakket uitgebreid. 

Eind augustus 2013 heeft Actal de plannen voor de komende jaren 

gepubliceerd in zijn werkprogramma voor 2014 ‘Minder regeldruk, 

meer resultaat’. Actal blijft zich richten op vier brede 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 

regeldruk die voortkomt uit zowel de bestaande als de voorgenomen 

regelgeving merkbaar kan verminderen:

1. 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

5.  Centrale thema’s voor het verminderen 
van regeldruk
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Conferentie en bundel ‘Merkbaar minder regeldruk’

In april 2013 organiseerde Actal de conferentie ‘Merkbaar minder 

regeldruk’. Veel sleutelfiguren waren hierbij aanwezig. De gelijk namige 

bundel illustreert dat vermindering van regeldruk de broodnodige 

smeerolie is voor economische groei en dynamiek in Nederland. 

Vooraanstaande auteurs belichten nieuwe perspectieven voor 

debureaucratisering. Zij schrijven over de aanvaarding van tragiek, 

over het belang van vertrouwen en informele regels en over de 

meetbaarheid van regelgeving. Belevingsonderzoek rondom het 

omgevingsrecht en de langdurige zorg laat zien dat de last van 

regeldruk afneemt met een toenemend vertrouwen van burgers en 

bedrijven in de overheid. De legitimiteit van overheidshandelen wordt 

verder versterkt door empathie en inzicht geven in het ‘waarom’. 

Tijdens de conferentie heeft Actal-voorzitter Jan ten Hoopen het eerste 

exemplaar van de bundel aangeboden aan minister Plasterk van BZK.

Decentrale overheden 

Op verzoek van de minister van Economische Zaken is Actal in 2013 

als waarnemer betrokken bij ‘Beter en concreter: goede regels – 

gerichte service’. Dit is een gezamenlijk programma van VNG en 

de ministeries van BZK en EZ om regeldruk aan te pakken en de 

(juridische) kwaliteit van regels te verbeteren. ‘Beter en concreter’ 

staat onder leiding van een interbestuurlijke taskforce die bestaat 

uit lokale bestuurders, vertegenwoordigers van VNG en de ministeries 

van BZK en EZ. De taskforce agendeert knelpunten die in de 

gemeentelijke praktijk ontstaan door (rijks)regelgeving. Actal en ‘Beter 

en concreter’ hebben afgesproken om elkaar informeel en in een 

vroeg stadium te informeren over regeldruksignalen. Ook stemmen 

zij lopende zaken en casussen op elkaar af. Om de samenwerking 

te communiceren naar alle gemeenten is in december 2013 een 

dubbelinterview afgenomen met Eric Helder, collegelid van Actal, en 

de voorzitter van de interbestuurlijke taskforce ‘Beter en concreter’, 

Arno Brok.  

Columns Jan ten Hoopen in de Staatscourant

Jan ten Hoopen schrijft een maandelijkse column in de Staatscourant 

en op SC Online over onderwerpen die raken aan regeldruk. In 2013 

zijn tien columns van zijn hand gepubliceerd. 

Raad van Advies

In de Raad van Advies vindt een periodieke reflectie plaats op 

maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de missie en de taken 

van Actal. De Raad van Advies biedt Actal de mogelijkheid gebruik te 

maken van de expertise en ervaring van personen op verschillende 

posities in de samenleving. In 2013 is de Raad van Advies tweemaal 

bijeengekomen, op 4 april en op 25 november.

6. Speelveld: Nationaal 

http://www.youtube.com/watch?v=Nb3LBvOw890
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De Raad van Advies van Actal bestond in 2013 uit:

• de heer drs. J.P. (Jean Paul) Gebben

• de heer mr. G.J. (Geert) Jansen

• de heer prof. dr. ing. F.J.H. (Ferdinand) Mertens

• mevrouw drs. L. (Lobke) van der Meulen

• mevrouw P.E. (Pauline) Smeets

• de heer M.A. (Michaël) van Straalen

• de heer drs. C.W. (Kees) van der Waaij RA

• mevrouw W. (Wilna) Wind

Best practices bijeenkomsten  

In juni 2012 adviseerde Actal om de vermindering van regeldruk te 

bevorderen door een betere uitwisseling van Best practices tussen 

de verschillende ministeries (regeldrukaudit ‘Minder Haagse 

bureaucratie, meer maatschappelijk effect’). Een zoektocht begon 

naar inspirerende voorbeelden van hoe ministeries de regeldruk 

weten te verminderen. Actal heeft in 2013 drie bijeenkomsten 

georganiseerd, op 27 maart, 27 juni en 25 september. Tijdens 

deze best practices sessies hebben medewerkers van vrijwel alle 

ministeries concrete ervaringen aan elkaar gepresenteerd en 

met elkaar bediscussieerd. Tijdens een van de sessies heeft ook 

de programmamanager van ‘Beter en concreter’ een presentatie 

gegeven. 
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7. Speelveld: Internationaal 
Bedrijven en burgers ondervinden ook last van regelgeving waarover 

op EU-niveau wordt besloten. Actal spant zich daarom ook op 

EU-niveau in om de Europese aanpak van regeldruk te versterken. 

Hiervoor werkt Actal samen met onder andere de Europese 

zusterorganisaties: de Britse Regulatory Policy Committee, 

de Zweedse Regelrådet, de Duitse Nationaler Normenkontrollrat 

en de Tsjechische Regulatory Impact Assessment Board.

Benoeming voorzitter Actal bij de High Level Group on 

 Administrative Burdens

De voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barrosso, 

heeft op 6 december 2013 de voorzitter van Actal, Jan ten Hoopen, 

benoemd tot lid van de High Level Group on Administrative Burdens 

(HLG). Ook de voorzitters van onze Duitse en Engelse zuster-

organisaties maken deel uit van de HLG. 

De HLG adviseert de Europese Commissie over het verminderen 

van administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Enerzijds ligt daarbij 

de focus op vereenvoudiging van bestaande Europese regels. 

Anderzijds onderzoekt de HLG hoe nationale overheden efficiënter 

EU-regelgeving kunnen implementeren om onnodige kosten 

te vermijden. 

Binnen de HLG zijn de leden als rapporteurs en corapporteurs 

aangewezen op verschillende beleidsthema’s van de afzonderlijke 

directoraten binnen de Europese Commissie. De voorzitter van Actal 

is aangewezen als rapporteur op ‘pharmaceutical legislation’ en op 

‘taxation and customs’. Daarnaast is Jan ten Hoopen corapporteur 

op de onderwerpen: ‘taxation and statistics’, ‘public procurement’ 

en ‘development’. 

Attendering EU-prioriteiten Tweede Kamer

In oktober 2013 heeft de Europese Commissie het Werkprogramma 

2014 uitgebracht. Dit werkprogramma geeft inzicht in de voor-

genomen Europese wet- en regelgeving. Actal heeft het werk-

programma bestudeerd en input verzameld van stakeholders 

uit de Nederlandse samenleving. Actal heeft in november 2013 de 

Tweede Kamer geïnformeerd over de Europese wetsvoorstellen die 

significante gevolgen kunnen hebben voor de regeldruk in Nederland, 

zodat Kamerleden hiermee rekening kunnen houden bij de selectie 

van de Europese prioriteiten. Daarbij heeft Actal geadviseerd dat 

Nederland bij deze voorstellen vroegtijdig intervenieert, zodat er nog 

voldoende ruimte is om minderbelastende alternatieven te realiseren 

binnen het wetsvoorstel.

http://www.actal.nl/europese-benoeming-jan-ten-hoopen/
http://www.actal.nl/voorkom-europese-regeldruk-intervenieer-tijdig/


Actal Jaarverslag 2013

Lastenluwe implementatie

Er is onderzoek gedaan naar de wijze waarop Nederland 

25 Europese regels heeft geïmplementeerd. Dit onderzoek is 

uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken 

naar aanleiding van het advies van Actal: ‘Aanscherping aanpak 

vermindering regeldruk’. Het is gepubliceerd in augustus 2013 

en laat zien dat bij de implementatie van 16 van de 25 richtlijnen 

en verordeningen Nederland niet heeft gekozen voor de optie met 

de minste regeldruk. Daarnaast brengt Nederland die extra lasten 

niet altijd in beeld. Zo ontstaat een Europees lek in de netto-

reductiedoelstelling van het huidige kabinet om € 2,5 miljard 

aan regeldruk te verminderen. Naar aanleiding van dit onderzoek, 

heeft Actal geadviseerd om de regeldruk door niet-lastenluwe 

implementatie van Europese regelgeving onder de netto-

reductiedoelstelling te brengen. Ook moeten criteria worden 

opgesteld om invulling te geven aan de kabinetsdoelstelling om 

lastenluw te implementeren, gekoppeld aan periodieke evaluaties 

of deze afspraken worden nagekomen. Daarnaast adviseert Actal 

om bij voorstellen van de Europese Commissie die substantiële 

regeldrukgevolgen kunnen hebben voor bedrijven tijdig minder 

belastende alternatieven onder de aandacht te brengen bij de 

Europese Commissie. 

Het kabinet heeft aangegeven het proces van lastenluwe 

implementatie te gaan versterken en afwegingen transparanter 

te maken. 

http://www.actal.nl/voer-europese-regels-in-zonder-extra-lasten-voor-het-bedrijfsleven/
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Medewerker Departement 

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 en VWS

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

Mevrouw drs. C. (Claire) Mesman VWS

Mevrouw drs. P. (Paulien) Officier EZ en Europese 

aangelegenheden

De heer H. (Herman) Schippers FIN en BZ

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

De heer drs. J.A.M.N. (Jos) Tonk V&J en medeoverheden

De heer drs. J. (John) Galinsky Communicatieadviseur

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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