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Aanleiding en aanloop

• EVO: sinds 2005 jaarlijkse Top-10 Administratieve 

Lasten en Overbodige Regels (in vervoer en logistiek) –

sjouwen, douwen, trekken (o.a. CBS-enquetes, 

rittenregistratie bestelauto’s)



Aanleiding en aanloop

• Topsectorenbeleid Rutte-I (2010): logistiek in de 

schijnwerpers

• Regeerakkoord Rutte-II (2012): 
“We gaan ook de minder meetbare, maar zeer merkbare regeldruk 

verminderen door met belanghebbenden in tenminste vijftien regeldichte 

sectoren en domeinen de ervaren problemen te verkennen en concrete 

oplossingen te vinden. Sectoren als chemie, logistiek, agri & food, life 

sciences, de bouw, (jeugd)zorg, onderwijs en politie zullen hier deel van 

uitmaken.” 



Aanleiding en aanloop

• Regels in bedrijf: sectorscan logistiek (ACTAL, 

2013):

• Drie hoofdknelpunten:

• Starre focus op vervoermiddel

• Kwaliteit van toezicht en dienstverlening

• Complexiteit wet- en regelgeving

• Aanbevelingen, o.a:

• Logistiek centraal voor juridisch kader (ontschotten)

• Sectorbrede aanpak

• Aansluiten bij praktijk

• Sectorbreed actieplan (!)



• Regie bij Min I&M

• Begin 2015 naar de Kamer

• Samenwerking logistiek dienstverleners, handel 

en productie, overheden

• 50 knelpunten

• Onderscheid korte termijn, middellange / lange 

termijn, dwarsverbanden bestaande gremia / 

actielijnen

Actieplan



• Stuurgroep (directie/vz-niveau) en werkgroep 

(coörd. beleidsniveau)

• Bedrijfsleven en overheden,vaste deelnemers: 

MinI&M, MinEZ, MinFin, TLN-Fenex, EVO-Fenedex, 

Belastingdienst/Douane, ILT

• Thematisch flexibele schil, o.a. gemeente A’dam / 

R’dam, VNG, nVWA, KVNR (reders)

Maatwerkaanpak



• Laaghangend fruit, zgn. A-lijst 22 knelpunten in 

5 clusters

• B-lijst, 20 knelpunten (middel)lange termijn: 

goeddeels elders belegd, dus in samenspel met 

o.a. ODB, NLIP, SWHT, Topteam

• C-lijst, 10 knelpunten (middel)lange termijn: o.a. 

wet- en regelgeving ter bevordering 

multimodaliteit (ontschotting)

Maatwerkaanpak



• Lokale wet- en regelgeving (o.a. m.b.t. stedelijke 

distributie)

• Toezicht / vergunningen (o.a. Eurovignet, hergebruik 

industriestandaards, definitie zeevarenden)

• Registratie risicovolle stoffen, toezicht en regelgeving 

fytosanitaire goederen

• Voorlichting / kennisdeling (o.a. Omgevingsrecht, 

wetgeving gevaarlijke stoffen, exporteisen 

bestemmingslanden)

• Kosten tachograafkaarten, digitale transportdocumenten 

Thema’s (in clusters)



• ADR-app (inzicht in regelgeving vervoer gevaarlijke 

stoffen

• Ontwikkeling TransFollow / BVA: digitale vrachtbrief –

uitdaging: uitrol naar Benelux, Duitsland etc.

• Verruiming venstertijden A’dam – uitdaging: uitrol naar 

andere (grotere) gebieden

• Aanpak tarieven tachograafkaarten

• Voorkoming boetes verlopen Eurovignet d.m.v. 

voorlichting

Eerste successen, o.a.



• Tempo en focus houden bij SG en WG – risico 

van ‘slack’

• Eigenaarschap betrokken partijen

• Regie en samenspel, bijv. i.r.t. ODB

• Van laaghangend fruit naar taaiere uitdagingen

• Betrokkenheid derde partijen (e.g. gemeenten)

• Logic of policy vs. logic of practice

• Politieke wil (o.a. m.b.t. toezicht)

Slotopmerkingen / uitdagingen


