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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) is in 2000 opgericht als tijdelijk adviescollege. Bij de 

instelling als adviescollege kreeg Actal als taak een cultuuromslag te bewerkstelligen bij regelgevers 

zo dat zij bij hun werkzaamheden de gevolgen van regelgeving voor administratieve lasten voor 

bedrijven structureel laten meewegen. Het Instellingsbesluit van Actal is in de loop der jaren 

meerdere malen herzien en hiermee is de taak van Actal veranderd. In 2008 is de opdracht 

uitgebreid naar advisering over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk en advisering 

van medeoverheden. 

Bij de herziening van het instellingsbesluit in 2011 is het mandaat aangepast. Tot 1 juni 2011 moest 

het College bijdragen aan het verwezenlijken van een cultuuromslag bij regelgevers. Sinds 1 juni 

2011 heeft Actal als missie om met haar adviezen bij te dragen aan het daadwerkelijk verlagen van 

de regeldruk bij bedrijven, burgers en professionals. Er is zodoende een volgende stap genomen in 

het proces om de regeldruk te verlagen. De rol van Actal wordt daardoor ook anders van aard. Niet 

alleen voorgenomen wet- en regelgeving wordt getoetst, maar ook reeds geïmplementeerd beleid 

wordt getoetst en geëvalueerd. Dit doet Actal niet alleen op eigen initiatief, maar ook op basis van 

signalen uit het veld. De meest recente aanpassing in het mandaat weerspiegelt dit. Sinds 

november 2014 heeft Actal de taak om gemeenten op hun verzoek te adviseren over de gevolgen 

van voorgenomen verordeningen en andere gemeentelijke regels voor de regeldruk. 

Volgens de Kaderwet Adviescolleges (artikel 28) moet een adviescollege ten minste één keer per 

vier jaar worden geëvalueerd. Dit rapport beschrijft de bevindingen van deze evaluatie.  

1.2 Doel- en vraagstelling 

In de Kaderwet Adviescolleges is opgenomen dat adviescolleges om het vierde jaar een 

evaluatieverslag moeten opstellen over de taakvervulling van het eigen adviescollege. De evaluatie 

is in opdracht van een onafhankelijke commissie uitgevoerd die is ingesteld door Actal zelf. Het doel 

van onderhavig onderzoek is om de volgende vragen te beantwoorden:  

1. Heeft Actal zijn wettelijke taak goed uitgevoerd? 

 ?Past de onderwerpkeuze bij de taak van Actal en zijn plaats in het advieslandschap ־

 .Relevantie en actualiteit van de gekozen onderwerpen ־

 ?Heeft Actal voldoende adviezen uitgebracht ־

 ?Zijn de ex ante adviezen tijdig uitgebracht ־
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 ?Hebben de strategische adviezen qua timing hun agenderende rol kunnen vervullen ־

 .Bruikbaarheid en concreetheid van de adviezen ־

 .Inhoudelijke kwaliteit van de adviezen en correcte totstandkoming ־

2. Heeft Actal zijn activiteiten op een efficiënte wijze uitgevoerd? 

3. Heeft Actal de adviespunten uit de evaluatie in 2010 op een adequate wijze opgepakt? 

Onder de adviespunten uit de evaluatie 2010 worden in elk geval de volgende aspecten 

verstaan: 

 De mate waarin gevraagde en ongevraagde adviezen aansluiten (inhoudelijk en qua timing) ־

bij het beleidsvormings- en wetgevingstraject van de departementen (zie ook vraag 1). 

 De verbreding van de inhoudelijke focus van administratieve lasten naar regeldruk in ־

bredere zin, waaronder dus ook inhoudelijke nalevingskosten. 

 Zichtbaarheid en de wijze waarop met signalen wordt omgegaan: staat Actal open voor ־

signalen? Weten doelgroepen (burgers, bedrijven en professionals) en Kamerleden Actal te 

vinden? Wordt aan de relevante signalen aandacht besteed? In hoeverre worden 

doelgroepen bij deze afweging betrokken? 

1.3 Opdrachtgever en begeleiding  

De opdrachtgever van deze evaluatie is Actal, conform de Kaderwet adviescolleges. Om de 

onafhankelijke uitvoering van deze evaluatie te borgen is een evaluatiecommissie in het leven 

geroepen die verantwoordelijk is voor het onderzoek. De evaluatiecommissie bestaat uit  

mr. J.W. Weck en prof. dr. W.J.M. Voermans. De commissie wordt bijgestaan door  

dr. R.W. van Zijp (secretaris Actal) en dr. mr. J.A. Sleifer (senior adviseur Actal). De 

evaluatiecommissie is op een aantal momenten bijeengekomen om de inhoud en voortgang van het 

onderzoek te bespreken, om de conceptversie van het eindrapport te bespreken en om het 

definitieve rapport vast te stellen. Onderdelen van het concept van dit rapport zijn voor een toets op 

feitelijke onjuistheden voorgelegd aan Actal.  

1.4 Onderzoeksopzet  

Om de vraagstelling te beantwoorden is gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden. 

Documentenonderzoek 

De evaluatie is deels uitgevoerd door documenten te bestuderen zoals Instellingsbesluiten, 

jaarverslagen, en verantwoordingsrapportages van Actal.  
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Interviews stakeholders 

Ter aanvulling op de documentstudie hebben we groepsgesprekken gevoerd met het College van 

Actal, secretaris en stafmedewerkers van Actal en regeldrukcoördinatoren van verschillende 

departementen.  

Daarnaast zijn er voor dit onderzoek ook circa vijfendertig individuele interviews afgenomen met: 

 Leden van het parlement. 

 Topambtenaren van verschillende departementen. 

 Vertegenwoordigers van de doelgroepen (branche- en beroepsorganisaties). 

 Vertegenwoordigers van de coördinerende directies EZ en BZK. 

 Internationale counterparts. 

Voor deze evaluatie zijn ook de drie coördinerende bewindspersonen van EZ, BZK en aanvullend 

de minister van IenM benaderd. Geen van de bewindspersonen heeft zelf medewerking verleend 

aan deze evaluatie. Alle bewindspersonen hebben zich laten vervangen door een topambtenaar.  

Een volledige lijst van personen die we geïnterviewd hebben, is weergegeven in bijlage 1. 

Case onderzoek 

Om zicht te krijgen op het adviesproces van Actal en de doorwerking die adviezen hebben, is case 

onderzoek uitgevoerd. Hierbij is onderscheid gemaakt naar de volgende adviesproducten: 

 Ex ante toetsing. 

 Strategische adviezen.  

 Advisering op basis van signalen. 

 Regeldruk audit. 

Per adviesproduct zijn één of meerdere dossiers geselecteerd die nader zijn onderzocht. In totaal 

zijn dertien cases uitgewerkt (zie bijlage 2). Per case is de adviesaanvraag (indien aanwezig), het 

uitgebrachte advies en de formele reactie daarop bestudeerd. Ook is de beschikbare 

correspondentie en verslagen van overleggen tussen Actal en betrokken stakeholders bestudeerd. 

Daarnaast zijn (telefonische) interviews met de betrokken medewerker van Actal en de betrokken 

dossierhouder binnen het departement en eventueel andere direct betrokken stakeholders gevoerd, 

om zicht te krijgen op het (informele) proces voorafgaand aan het advies en op de doorwerking van 

het advies.  
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De selectie van dossiers is door Berenschot gemaakt met het oog op een evenwichtige spreiding 

over de betrokken departementen, de jaren waarin het advies is uitgebracht en, indien van 

toepassing, de dicta. 

1.5 Leeswijzer 

In de hiernavolgende hoofdstukken zal achtereenvolgens worden stilgestaan bij Actal in het 

speelveld, de werkwijze van Actal en de effectiviteit van Actal. Bij hoofdstuk 2, Actal in het 

speelveld, wordt ingegaan op de ontwikkelingen die Actal gedurende de afgelopen jaren heeft 

doorgemaakt, wordt ingegaan op de beleidscontext en wordt de internationale context beschreven. 

In hoofdstuk 3, over de werkwijze en efficiency van Actal, wordt ingegaan op de verschillende 

adviesproducten van Actal en de beelden en opvattingen die daar bij stakeholders over bestaan. In 

hoofdstuk 4, over effectiviteit, wordt stilgestaan bij de output van Actal en de bevindingen ten 

aanzien van de doorwerking van adviezen. Het rapport wordt afgesloten met hoofdstuk 5, 

conclusies en onze aanbevelingen.  
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2. Actal in het speelveld 

2.1 Historie/achtergrond 

2000 – 2007 Oprichting en heroprichting, focus op ex ante toetsingen 

Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) is ingesteld op 30 maart 2000 op basis van de 

Kaderwet adviescolleges voor een termijn van vier jaar. Een adviescollege is een college dat 

krachtens publiekrecht tot taak heeft de regering te adviseren over algemeen verbindende 

voorschriften of te voeren beleid van het Rijk. De belangrijkste taak van het College is te adviseren 

over voorgenomen wet- en regelgeving vanuit een toetsende rol. 

Het instellingsbesluit bevat de taakomschrijving van het College, de bepaling van het aantal leden 

en enkele procedurele bepalingen. Dit zijn slechts enkele van de voorschriften die voor het 

functioneren van het College van belang zijn. De belangrijkste voorschriften in dit verband staan in 

de Kaderwet adviescolleges.  

Actal adviseert conform de Kaderwet op schriftelijk verzoek van een minister of van één van de 

Kamers der Staten-Generaal. Daarnaast kan Actal de minister die het aangaat ongevraagd 

adviseren. Indien het College dat voornemen heeft, stelt het de desbetreffende minister en Kamers 

in kennis. Conform de Kaderwet kan het Adviescollege niet uit eigen beweging de Kamers 

adviseren. 

Bij de instelling was de belangrijkste taak van Actal om de regering en de beide Kamers der Staten- 

Generaal te adviseren over de administratieve lasten voor het bedrijfsleven als gevolg van 

voorgenomen wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.  

In 2004 wordt het instellingsbesluit van Actal met twee jaar verlengd. Het mandaat verandert in 

2005 als Actal naast het bedrijfsleven ook over de reductie van administratieve lasten voor burgers 

adviseert.  

Volgens de Kaderwet adviescolleges kan de termijn van instelling van het College van vier jaar bij 

Koninklijk Besluit eenmaal met ten hoogste twee jaar worden verlengd. In 2006 wordt Actal daarom 

hernieuwd ingesteld tot 1 juni 2009, omdat de continuering van Actal en haar taken van belang 

wordt geacht.  

2008 – 2010 Tweede verlenging en uitbreiding mandaat 

In 2008 wordt door het kabinet reeds besloten de instelling van Actal tot 1 juni 2011 te verlengen. 

Het mandaat wordt in 2008 ook uitgebreid naar advisering over strategische vraagstukken en omvat 

de advisering door het College over de ontwikkeling en de toepassing van het integraal 

afwegingskader. 
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Het integraal afwegingskader moet leiden tot het meer centraal stellen van effectiviteit, 

doelmatigheid en uitvoerbaarheid bij besluitvorming over nieuw beleid en wetgeving in het kabinet. 

Het kader beoogt daarmee een impuls te geven aan de verinnerlijking van regeldrukaspecten in het 
beleids- en wetgevingsproces. Daarnaast kan Actal nu op schriftelijk verzoek medeoverheden 
adviseren over regeldruk. 

In 2010 is de voorgaande evaluatie uitgevoerd door het bureau KplusV. Deze evaluatie ging over de 

periode 2007-2010. Het doel van het onderzoek was 'Het in beeld brengen of en in welke mate 

Actal zijn missie heeft verwezenlijkt, in casu een bijdrage heeft geleverd aan het verwezenlijken van 

een cultuuromslag bij regelgevers. Daarbij moeten ook de effectiviteit en efficiëntie worden geduid 

van de taken (zoals verwoord in het instellingsbesluit en de wijzigingen hierop) waarmee Actal zijn 

bijdrage aan de (eventuele) cultuuromslag heeft geleverd.' 

De algemene conclusie van de evaluatie luidt dat Actal de afgelopen jaren conform zijn doelstelling 

uit het oorspronkelijke instellingsbesluit, heeft bijgedragen aan de verinnerlijking van de aandacht 

voor de gevolgen voor de administratieve lastenproblematiek bij de ministeries. Het heeft er aan 

bijgedragen dat ex ante toetsen in toenemende mate structureel worden toegepast door 

regelgevers, dat er meer kennis en inzicht over toetsing van administratieve lasten steeds breder 

binnen de overheden is verspreid en dat 'rekening houden met administratieve lasten' steeds verder 

wordt verinnerlijkt.  

Tegelijkertijd concludeert het onderzoek dat het accent op toetsen van administratieve lasten 

inmiddels te beperkt is geworden. Er is een toenemende behoefte aan het realiseren van 

regeldrukvermindering in het afigulgemeen en aan het in de analyse betrekken van overige effecten 

(kosten en baten) van regelgeving. 

KplusV concludeert verder dat Actal in zijn strategische adviestaak nog in wisselende mate effectief 

is geweest. Buiten de breed gewaardeerde voortgangsrapportages over de regeldrukvermindering 

die het kabinet heeft weten te realiseren de afgelopen jaren en enkele specifieke onderwerpen, is 

de doorwerking van de strategische adviezen in het rijksbeleid nog beperkt geweest. De timing van 

de adviezen kan worden verbeterd. Ze sluiten niet altijd aan bij de inhoud en de stadia van de 

beleidsprocessen waarin men zich bij een vraagstuk bevindt. 

Uit de evaluatie blijkt tevens dat er behoefte is aan inhoudelijke advisering en het hebben van een 

instantie die een 'waakhondfunctie' kan vervullen. Er wordt daarom geadviseerd dat een 

onafhankelijke instantie in de toekomst gaat adviseren naar aanleiding van signalen. 

2.2 Beleidscontext  

Om de publieke belangen te kunnen waarborgen legt de overheid aan het bedrijfsleven en aan 

burgers verplichtingen op tot het doen of nalaten van activiteiten of gedragingen (inhoudelijke 

verplichtingen) en daarnaast verplichtingen tot het verschaffen van informatie over die activiteiten en 

gedragingen (informatieverplichtingen).  
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Aan bovengenoemde verplichtingen kunnen kosten verbonden zijn. Alleen de kosten die 

voortvloeien uit informatieverplichtingen leiden tot administratieve lasten. Administratieve lasten 

wordt gedefinieerd als de kosten voor het bedrijfsleven, professionals en burgers om te voldoen aan 

informatieverplichtingen die voortvloeien uit wet- en regelgeving van de overheid.  

In 2011 is met het nieuwe mandaat voor Actal de term regeldruk geïntroduceerd. De term 

'administratieve lasten' dekt niet meer voldoende de lading die wordt ervaren door burgers en 

bedrijven. Regeldruk is een breder begrip en behelst naast administratieve lasten ook onder andere 

nalevingskosten en toezichtlasten. 

In het Regeerakkoord van het kabinet-Rutte II is de doelstelling opgenomen om tot een structurele 

verlaging te komen van de regeldruk voor bedrijven, professionals en burgers per 2017 met  

€ 2,5 miljard netto (ten opzichte van 2012). Daartoe wil het kabinet een verband leggen tussen het 

invoeren van nieuwe regels en het laten vervallen van bestaande regels. De maatregelen moeten 

leiden tot een regeldrukvermindering in deze kabinetsperiode van € 1,3 miljard voor bedrijven en 

ruim € 400 miljoen voor burgers en professionals. De overige maatregelen moeten nog worden 

ingevuld. 

Het kabinet wil 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 moeten hier deel van gaan uitmaken. 

Het kabinetsbeleid voor regeldruk heeft verder vorm gekregen in de programmabrief van 25 april 

2013 ‘Goed Geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017’. In deze brief 

wordt aangegeven welke acties nodig zijn voor een merkbare vermindering van de regeldruk. 

Enerzijds wil het kabinet dit doen met een generieke aanpak, bedoeld om de regeldruk voor alle 

doelgroepen in Nederland te verlagen en anderzijds met een op specifieke doelgroepen gerichte 

maatwerkaanpak, waarin gericht belemmeringen weggenomen moeten worden die door 

doelgroepen het meest gevoeld worden. 

Dit leidt tot de actielijnen: 

 Structurele verlaging van de regeldruk met € 2,5 miljard netto. 

 Minder regeldruk door betere (digitale) dienstverlening. 

 Minder stapeling, slimmer toezicht. 

 Merkbare vermindering regeldruk in regeldichte domeinen. 

 Minder regeldruk door bestuurlijke samenwerking. 

 Minder regeldruk door een georganiseerde Rijksoverheid. 
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Het kabinet informeert de Kamer twee keer per jaar middels een voortgangsrapportage, de 

voortgang van de regeerakkoorddoelstelling om de regeldruk in deze kabinetsperiode met  

€ 2,5 miljard te verminderen. Hieronder is de meest recente stand van zaken weergegeven:1 

 

Figuur 1: Ontwikkeling realisatie kabinetsdoelstelling regeldrukvermindering 

De bovenstaande actielijnen worden door het kabinet ingezet. Vakministers zijn verantwoordelijk 

voor de regeldrukvermindering op hun beleidsterrein. De minister van EZ coördineert de aanpak 

voor bedrijven, de minister van BZK de aanpak voor burgers en professionals, evenals lokaal 

toezicht. De minister van W&R coördineert de vermindering van regeldruk door de hervorming 

Rijksdienst evenals het rijkstoezicht.2 

2.3 2011 – 2014 Huidig mandaat 

Het instellingsbesluit in 2011 zorgt voor een fundamentele verandering van de taken van Actal. Uit 

de evaluatie van Actal in 2010 blijkt dat de verinnerlijking van het administratieve lasten aspect bij 

medewerkers van departementen is toegenomen. Mede doordat de verinnerlijking is toegenomen 

kan Actal haar taken efficiënter gaan uitvoeren en zich beperken tot het steekproefsgewijs nagaan 

of de toetsing op regellasten door de departementen zelf consequent wordt uitgevoerd en of dit leidt 

tot een goede verantwoording van de regellasten. 

De beperking van het mandaat van Actal in 2011 op het gebied van ex ante toetsing hangt samen 

met de gedachte dat interdepartementaal ook ex ante toetsingen worden uitgevoerd.  

 

                                                      

1
 Najaarsrapportage regeldruk, december 2014. 

2
 Programmabrief ‘Goed Geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017’. 
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Vanaf september 2011 werd dit vormgegeven door de Commissie Effect Toetsing (CET) die 

interdepartementaal de kwaliteit van de ex ante afwegingen van regeldrukgevolgen van 

departementen controleerde. Na een kritische interne evaluatie werd de CET in september 2012 

opgeheven. Een deel van de functie van het CET is ondergebracht bij de daarvoor opgerichte 

Ambtelijke en Ministeriële commissies Vernieuwing Publieke Belangen (VPB).  

Deze commissies bewaken de voortgang van de kabinetsdoelstelling om de regeldruk structureel 

met € 2,5 miljard te verlagen. Beide commissies zijn inmiddels opgeheven sinds medio 2014. Dit 

betekent dat de ex ante toetsingen door Actal van een selectie van grote dossiers op dit moment 

het enige ex ante toetsingsinstrument is op de (inter)departementale afweging van 

regeldrukgevolgen. 

Actal gaat adviseren over het systeem van beoordeling van de effecten van regeldruk door de 

departementen en daarnaast over de gevolgen van wet- en regelgeving indien wordt verwacht dat 

deze omvangrijk zijn.  

Er vindt afbakening plaats in sectoren. Actal zal naar de regeldruk gaan kijken voor bedrijfsleven, 

burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid. De 

taak om strategisch advies te geven wordt gecontinueerd. Daarbij wordt aangegeven dat Actal 

mede advies kan geven op basis van signalen. 

In 2014 wordt het voorlopig laatste instellingsbesluit gepubliceerd waarbij de instelling van Actal 

wordt verlengd tot 1 juni 2017. Het mandaat wordt aangepast. Actal gaat gemeenten op verzoek 

adviseren over de gevolgen van voorgenomen verordeningen en andere gemeentelijke regels voor 

de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, 

veiligheid en sociale zekerheid en strategische vraagstukken op terrein van regeldruk. 

De huidige taken van Actal zijn als volgt geformuleerd in het instellingsbesluit 2014: 

Het College heeft tot taak de regering of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren: 

 over het systeem van beoordeling van de effecten van voorgenomen wet- en regelgeving voor 

de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, 

veiligheid en sociale zekerheid 

 over de gevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, 

burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, 

in overleg met de minister die het aangaat en indien die gevolgen naar verwachting omvangrijk 

zijn 

 over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk, mede op basis van signalen uit het 

bedrijfsleven en georganiseerde verbanden van burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren 

zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid. 
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Daarnaast heeft het College tot taak het op verzoek van gemeenten en de VNG te adviseren over: 

 de gevolgen van voorgenomen verordeningen en andere gemeentelijke regels voor de 

regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, 

veiligheid en sociale zekerheid 

 over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk.  

Deze laatste taak is geen onderdeel van de evaluatie. 

Conform het werkprogramma van Actal worden de regering en de Staten-Generaal tevens 

geadviseerd over de Europese aanpak van regeldruk en geattendeerd op onderdelen van het 

werkprogramma van de Europese Commissie die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de 

regeldruk in Nederland. 

Het door het kabinet-Rutte I in gang gezette wetstraject om Actal permanent te maken wordt niet 

doorgezet. Het kabinet-Rutte II informeert de Tweede Kamer in 2013 dat permanente 

adviescolleges niet bijdragen aan een compacte rijksdienst. Daarnaast zouden de 

regeldrukaspecten integraal onderdeel moeten zijn van het beleidsproces binnen departementen en 

is Actal destijds tijdelijk ingesteld om hieraan een impuls te geven.  

Actal bestaat uit een College dat wordt ondersteund door een secretariaat. Het College bestaat uit 

één voorzitter en twee leden. Het College wordt benoemd door bij koninklijk besluit, op voordracht 

van de coördinerende ministers, te weten de minister van Economische Zaken, de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Wonen en Rijksdienst. 

2.4 Speelveld 

Actal opereert in een speelveld met verschillende stakeholders. Dit zijn de partijen die betrokken zijn 

bij het wetgevingsproces: de Eerste en Tweede Kamer, het kabinet, en, op ambtelijk niveau, de 

verschillende departementen. Daarnaast onderhoudt Actal contacten met de Europese Commissie 

en het Europees Parlement en kan zij desgevraagd VNG en gemeenten adviseren. 

Actal staat los van het wetgevingsproces maar heeft op verschillende niveaus betrokkenheid bij dit 

proces. Actal staat daarbij open voor signalen vanuit de maatschappij: burgers, bedrijven en 

professionals.  
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Figuur 2: Actal in het speelveld 

De coördinatie voor de regeldrukvermindering van bedrijven ligt bij de minister van EZ en de 

minister van BZK sinds 1 maart 2011. Daarvoor lag deze rol bij het Ministerie van Financiën en het 

Ministerie van EZ. De Regiegroep Regeldruk viel als projectdirectie onder het Ministerie van 

Financiën en functioneerde in de periode van 15 oktober 2007 tot en met 31 december 2011.  

Per ministerie is er een regeldruk coördinator die alle lopende zaken op het departement met 

betrekking tot regeldruk bij elkaar brengt en overziet en het contact met Actal onderhoudt vanuit het 

departement. De regeldrukcoördinator kan zowel ressorteren bij een beleidsdirectie of bij een 

stafdirectie als Juridische Zaken. 

Binnen ieder departement zijn één of meerdere regeldrukcoördinatoren verantwoordelijk voor de 

coördinatie van de ex ante toetsen en de reductiedoelstellingen binnen het departement. De 

coördinatoren bespreken de voortgang van het programma, de ervaringen met ex ante toetsing en 

de methodieken binnen de coördinatorenoverleggen. Actal neemt niet deel aan deze overleggen. 

Wel kan Actal worden gevraagd een toelichting te geven op actuele thema's. 

Enkele keren per jaar komen de secretarissen-generaal van een aantal departementen bijeen in het 

Secretarissen-generaal Overleg Regeldruk (SGOR) om de voortgang, communicatie en consistentie 

van de programma's regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals te bespreken. De SGOR is 

overgegaan in de AC VPB (zie par. 2.3). Toen de AC VPB medio 2014 is opgeheven is de SGOR 

niet opnieuw ingesteld. Regeldruk wordt sindsdien meegenomen in de Commissie voor 

Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu (CEZIM), het reguliere ambtelijke voorportaal voor het 

kabinet. 
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Het huidige College geeft aan vooral van uit het perspectief van de praktijk (de burgers, 

professionals en bedrijven) te willen opereren. Vanuit deze achtergrond zet het huidige College in 

op advisering op basis van signalen vanuit deze doelgroepen, maar bijvoorbeeld ook op het 

uitvoeren van sectorscans. Om de zichtbaarheid van Actal en de herkenning in de samenleving te 

vergroten heeft het College besloten om met persberichten en persmomenten te gaan werken.  

2.5 Internationale context 

Actal werkt op internationaal en Europees niveau samen met een aantal organisaties. Actal heeft 

bijvoorbeeld geparticipeerd in de High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative 

Burdens die de Europese Commissie adviseert over reductiemogelijkheden. Daarnaast werkt zij 

actief samen in ‘RegWatchEurope’ met een aantal nationale zusterorganisaties en brengen zij 

gezamenlijk onder meer position papers uit over de Europese aanpak van administratieve lasten en 

regeldruk. Daarnaast informeert Actal de Europese Commissie en het Europees Parlement over de 

Nederlandse ervaringen met het verminderen van regeldruk en over de mogelijkheden van een 

Europese aanpak van regeldruk. Actal ontvangt jaarlijks buitenlandse delegaties die meer willen 

leren over de regeldruk aanpak van Actal en worden ervaringen uitgewisseld, organisaties als 

OESO en Wereldbank. Het huidige college heeft de ambitie de intensieve Europese contacten te 

continueren.  

Europese zusterorganisaties 

 Regulatory Policy Committee (Verenigd Koninkrijk) 

De RPC is in 2009 opgericht als ad hoc commissie met het doel om de regering te adviseren bij 

nieuwe wetgeving. Sinds 2012 is de RPC een onafhankelijk adviserend niet-departementale 

overheidsinstantie. De belangrijkste taak van de RPC is om te controleren of de door de 

centrale regering weergegeven ramingen en analyse van kosten en baten in de 

effectbeoordeling van nieuwe regelgeving adequaat onderbouwd zijn. De uitvoering van de 

taken wordt gedaan door acht onafhankelijke experts die worden ondersteund door veertien 

medewerkers van het secretariaat. De RPC geeft een ‘opinion’ over de effectbeoordelingen en 

geeft aan de ministers aan of zij met het wetsvoorstel doorgaan of niet, dus voordat 

wetsvoorstellen worden aanvaard. De RPC maakt hierbij gebruik van een kleurensysteem; rood 

betekent ernstige twijfels over de kwaliteit en analyse van de effectbeoordeling en dat deze niet 

doelmatig of geschikt is om door te gaan, ‘amber’ betekent geschikt, mits rekening wordt 

gehouden met de opinion en groen betekent dat de effectbeoordeling geschikt is om door te 

gaan omdat er geen grote zaken zijn die voor verbetering of toelichting in aanmerking komen. 

De status ‘rood’ kan worden gezien als een stopbord. 
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 Regelrådet (Zweden) 

Regelrådet is in 2008 bij wet opgericht als onafhankelijk comité en wordt aangewezen door de 

minister van Handel, Transport en Energie en per 1 januari 2015 is zij een permanent 

onafhankelijke raad binnen het Agentschap voor Economie en Regionale Groei. De 

belangrijkste taken zijn het onderzoeken, controleren en adviseren over de inhoud van de 

verplichte effectbeoordelingen bij nieuwe wetgeving van de regering en het adviseren over 

regeldrukvermindering. De activiteiten van de acht onafhankelijke experts (waarvan vier 

plaatsvervangend lid zijn) binnen de Regelrådet worden ondersteund door een secretariaat van 

twaalf medewerkers die het voorbereidende werk doen voor de raad. De Regelrådet toetst de 

effectbeoordelingen (impact assessments) van alle voorgenomen wetgeving.  

 Komise RIA (Tsjechië) 

De Komise is in 2007 opgericht en heeft sindsdien onafhankelijk geopereerd m.b.t. regeldruk en 

effectbeoordelingen van wet- en regelgeving en heeft sinds 2011 een permanente status. De 

Komise valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en is bij de minister van Binnenlandse 

Zaken geplaatst/gehuisvest. De minister is voorzitter van de ‘RIA board’ en de andere leden van 

de board zijn regio’s en gemeenten. De RIA board wordt geadviseerd door een permanent RIA 

adviescomité (zestien leden) die worden benoemd op voordracht en uit wetenschap en 

bedrijfsleven komen. Taken van het RIA adviescomité zijn advies en opinies geven aan de 

regering bij concept wet- en regelgeving en deze taak is in 2007 in de wet vastgelegd. De 

adviezen kunnen inhouden dat het hele conceptvoorstel van wet-/regelgeving terug moet naar 

de opstellende overheid om het concept te herzien of het advies houdt in dat het 

conceptvoorstel onnodig is en dat het niet de goedkeuring krijgt van de regering vanwege 

excessieve lastenverzwaring.  

 Nationaler Normenkontrollrat (Duitsland) 

De NKR is in 2006 bij wet ingesteld als permanente onafhankelijke raad van de Bondsregering 

en adviseert en ondersteunt deze met betrekking tot de vermindering van de administratieve 

lasten en betere regelgeving. In 2011 is het mandaat uitgebreid en mag de NKR ook kosten 

effectbeoordelingen doen van federale regelgeving. Organisatorisch is de NKR onder de 

Bundeskanzleramt in Berlijn geplaatst. De hoofdtaken van de NKR zijn ex ante en ex post 

onderzoeken, methodologie ontwikkelen en op internationaal gebied bijdragen aan 

regeldrukvermindering. De werkzaamheden worden uitgevoerd door tien onafhankelijke experts 

die worden ondersteund door vijftien medewerkers van het secretariaat bij het uitvoeren van 

onderzoek en opstellen van adviezen. De adviezen, die de NKR opstelt, worden gelijktijdig met 

het concept wetsvoorstel gepubliceerd en aan de Bondsdag verzonden en de adviezen worden 

beschouwd als een belangrijk controlemiddel. 
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Alle Europese zusterorganisaties nemen een onafhankelijk positie in en zijn - met uitzondering van 

Actal - als permanente instelling aangewezen. Zij hebben vanuit hun mandaten een belangrijke 

positie als onafhankelijke waakhond op het gebied van regeldruk. Daarnaast vervullen zij een 

belangrijke rol in de advisering, monitoring en beoordeling van regelgeving en administratieve 

lasten. 
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3. Werkwijze en efficiency van Actal 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk beschrijven wij de wijze waarop Actal haar adviestaken vormgeeft. Dit is gebaseerd 

op documentenstudie, gesprekken met Actal (College en secretariaat), gesprekken met 

verschillende stakeholders en case-onderzoek. We beschrijven eerst de wijze waarop 

programmering en prioritering in algemene zin plaatsvindt, vervolgens gaan we in op de werkwijze 

ten aanzien van de verschillende adviesproducten. Daarna beschrijven we de beelden en 

opvattingen zoals die door de verschillende respondenten ervaren en beleefd worden. Wij sluiten 

het hoofdstuk af met deelconclusies. 

3.2 Adviesproducten 

Actal kent verschillende producten die elk hun eigen plek in de beleidscyclus innemen. In 

onderstaande figuur is dat grafisch weergegeven. Hierna behandelen we de verschillende 

adviesproducten en de werkwijze van Actal daarbij. 

 

Figuur 3: Adviesproducten in de beleidscyclus 

Uit deze figuur volgt dat met de verschillende adviesproducten de gehele beleidscyclus wordt 

afgedekt. Van belang is bovendien dat hieruit blijkt dat de ‘juiste’ timing per adviesproduct verschilt, 

omdat de producten hun eigen positie in de beleidscyclus hebben. Een strategisch advies dat 

bijvoorbeeld uitkomt juist nadat de beleidsvorming en instrumentering is afgerond, zal weinig impact 

hebben omdat de mogelijkheden om aanpassingen te doen in wet- of regelgeving zijn verstreken.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

52366  

 

16 

 Ex ante toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving 

Onder het huidige mandaat toetst Actal ex ante een beperkt aantal (wets)voorstellen met 

gevolgen voor de regeldruk. Onder het vorige mandaat toetste Actal alle voorgenomen wet- en 

regelgeving met gevolgen voor regeldruk. In algemene zin richt Actal zich op de grote dossiers. 

De selectie van dossiers vindt plaats op basis van: 

 de verwachte omvang van de gevolgen van het voorstel voor de regeldruk (in termen van ־

tijd of geld); hierbij geldt het interne richtsnoer van Actal zelf dat de ondergrens ligt op 

€ 5 miljoen 

 de mogelijke irritatie die een voorstel met zich mee kan brengen voor burgers, bedrijven of ־

professionals 

 de maatschappelijke relevantie van het dossier ־

 .en het verschil dat Actal met een advies zou kunnen maken ־

Over de voorgenomen selectie van dossiers vindt overleg plaats met de departementen. Dit 

vindt plaats binnen het reguliere overleg tussen de accounthouder van Actal en de regeldruk 

coördinator van het betreffende departement. De wetsvoorstellen waarover Actal advies wil 

uitbrengen worden in het werkplan gepubliceerd voor zo ver bekend ten tijde van het opstellen 

van het werkprogramma.  

Voordat voorstellen naar de ministerraad gaan toetst Actal de voorgenomen wet- en regelgeving 

op de gevolgen voor de regeldruk. Het beoordelingskader van deze ex ante toets bestaat uit de 

volgende vragen: 

 Nuloptie: Is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen ־

instrument? 

 Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende ־

alternatieven mogelijk? 

 ?Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met oog voor dienstverlening ־

 Strategisch onderzoek, waaronder de sectorscan 

Door middel van strategische advisering kan Actal adviseren over regeldruk van bestaande wet- 

en regelgeving en de mogelijkheden om deze te verminderen. De vraag om een advies van 

Actal kan worden gedaan door de leden van het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer der 

Staten-Generaal. Daarnaast kan Actal op eigen initiatief ongevraagd advies uitbrengen.  
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Bij de strategische advisering wil Actal zo goed mogelijk aansluiten bij de praktijk, van zowel 

bedrijven, burgers als professionals. Om tot relevante adviezen te komen voert het College twee 

keer per jaar overleg met VNO-NCW en zijn er diverse informele contacten op het niveau van 

secretaris en medewerkers. Daarnaast heeft het College een aantal werkbezoeken aan 

branches afgelegd.  

De onderwerpkeuze wordt bepaald door de verwachte impact die Actal kan bewerkstelligen met 

een advies en de inzet (tijd en geld) die een advies vraagt. Ook wordt bij de afweging in 

ogenschouw genomen of aangesloten kan worden bij het regeerakkoord of beleidsvoornemens.  

In dit kader worden ook sectorscans uitgevoerd door Actal. Dit onderzoek wordt opgezet vanuit 

het perspectief van de ondernemer om van daaruit de knelpunten uit wet- en regelgeving, maar 

ook toezicht en uitvoering, in beeld te brengen. De sectorscan is inmiddels uitgevoerd voor 

onder meer de metaalsector en de logistieke sector.  

Actal kan zowel gevraagd als ongevraagd advies uitbrengen. Actal streeft zo veel mogelijk om 

een gevraagd advies uit te brengen. De reden hiervoor is dat departementen meer betrokken 

zijn bij de vraagstelling en de adviezen meer impact kunnen hebben. 

 Signaalonderzoek  

Actal doet nader onderzoek naar aanleiding van signalen over regeldruk. Deze signalen komen 

binnen via branche-, belangen en vakorganisaties, via de Kamer van Koophandel of via 

Antwoord voor bedrijven3. Antwoord voor bedrijven screent deze signalen op zaken rondom 

(mogelijke regeldruk) waarna Actal ze in behandeling neemt. Actal heeft de afgelopen periode 

circa zeshonderd signalen ontvangen. Niet al deze signalen zijn uniek: een deel van deze 

signalen heeft betrekking op hetzelfde ervaren knelpunt in wet- of regelgeving. 

Actal beoordeelt of het signaal regeldruk betreft en dus tot het mandaat van Actal behoort. 

Vervolgens schat Actal in of het mogelijk is een advies uit te brengen over het onderwerp. 

Wanneer de uitkomst negatief is dan wordt een signaal toegevoegd aan de ‘werkvoorraad’. De 

werkvoorraad bevat signalen die niet of nog niet worden onderzocht. Bij nieuwe signalen over 

hetzelfde onderwerp worden oude signalen opnieuw bekeken. Actal geeft de signaalgever 

hiervan bericht. Wanneer de uitkomst positief is dan voert Actal een verkennend onderzoek uit.  

  

                                                      

3
 Antwoord voor bedrijven, tegenwoordig Ondernemersplein.nl, is het informatieloket voor ondernemers van de 

overheid. Ondernemersplein.nl is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, de Kamer van 

Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Belastingdienst. 
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Hierbij worden de volgende vragen beantwoord: 

 ?Gaat het om een probleem dat door regelgeving veroorzaakt wordt ־

 ?Is het een structureel probleem ־

 ?Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk ־

Wanneer de uitkomst hiervan negatief is, wordt het signaal toegevoegd aan de werkvoorraad. 

Wanneer de uitkomst positief is, wordt de afweging gemaakt welk type advies het meest 

geschikt is: een strategisch advies of een kort advies. Bij meer complexere vraagstukken, 

waarvoor aanvullend onderzoek nodig is, geeft Actal een strategisch advies. Wanneer de 

oorzaak en het alternatief duidelijk zijn, kiest Actal voor een kort advies: een probleemanalyse 

met een concrete oplossing. 

 Regeldruk audit 

De regeldrukaudit toetst op systeemniveau of de ministeries de aandacht voor het verminderen 

van regeldruk voldoende hebben geborgd. Van de regelgevers wordt verwacht dat zij 

consequent een goede afweging maken van de gevolgen van nieuw beleid voor bedrijven, 

burgers en professionals. Actal beoordeelt of dit naar behoren gebeurt. De eerste regeldrukaudit 

heeft plaatsgevonden in 2011-2012. Een belangrijke aanbeveling uit de eerste regeldrukaudit 

was het verder verspreiden van goede voorbeelden. Actal organiseert naar aanleiding hiervan 

‘best practice’ sessies. De tweede regeldrukaudit is uitgevoerd in 2014-2015. Door middel van 

deze audit wil Actal nagaan of ministeries belangrijke regeldrukaspecten in wetten, AMvB’s en 

ministeriële regelingen consequent verantwoorden. Hieruit blijkt dat op alle niveaus 

(dossierhouders, regeldrukcoördinatoren en in de kabinetsbrede coördinatie 

verbetermogelijkheden bestaan.  

De audit laat ten aanzien van de kwaliteit van het in kaart brengen van de regeldrukgevolgen 

van de dossiers een driedeling bij de departementen zien bestaande uit kopgroep, middengroep 

en achterblijvers, in de kwaliteit van de ex ante afwegingen van regeldrukgevolgen.  

Bij de onderwerpkeuze streeft Actal naar een evenwichtige verdeling over de doelgroepen (burgers, 

bedrijven en professionals). Wanneer we kijken naar de adviezen die Actal uitbrengt dan zien we 

dat in de onderzochte periode de meeste adviezen betrekking hebben op zowel burgers als 

bedrijven en professionals. Ook gaan relatief veel adviezen de bedrijven aan. Een klein deel van de 

adviezen heeft specifiek betrekking op regeldruk voor professionals en burgers. Zie ook bijlage 3.  
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Type advies Burger Professional Bedrijven Gemengd Totaal 

Ex ante onderzoek 5 1 5 20 31 

Strategisch advies 0 3 7 18 28 

Signalen 1 3 12   7 23 

Totaal 6 7 24 45 82 

Tabel 1: Verdeling adviezen naar doelgroep in de periode 2011 tot en met 2014 

Dit beeld is verklaarbaar omdat het merendeel van de regeldruk ook betrekking heeft op bedrijven. 

In onderstaande figuur is dit grafisch weergegeven. 

 

Figuur 4: Verdeling adviezen naar doelgroep in de periode 2011 tot en met 2014  

3.3 Afstemming en programmering 

Samenwerking met departementen 

Met elk departement vindt er één keer per jaar bestuurlijk overleg plaats. Het College spreekt dan 

met de minister over algemene ontwikkelingen binnen het departement, suggesties voor onderzoek 

en de agenda van Actal. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een kritisch advies, informeert het 

College de verantwoordelijke bewindspersoon kort voor het uitkomen van een advies.  

Daarnaast vindt er op ambtelijk niveau frequent informeel overleg plaats tussen de accounthouder 

van Actal en de regeldrukcoördinator van het departement. In deze gesprekken komen lopende en 

toekomstige adviestrajecten aan de orde en ontwikkelingen binnen het departement. Deze 

overleggen kennen meestal geen vast vergaderritme. De regeldruk coördinator coördineert ook het 

contact tussen Actal met de verantwoordelijk dossierhouders binnen het departement.  

Actal neemt niet structureel deel aan de overleggen van de regeldrukcoördinatoren onderling. 

Afhankelijk van de agenda wordt Actal gevraagd om in deze overleggen een toelichting te geven op 

een specifiek thema of onderzoek. 
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De verantwoordelijk ambtenaren van de coördinerende departementen en de secretaris van Actal 

hebben in principe elke zes weken overleg (afhankelijk van nut en noodzaak). In dit overleg wordt 

bijgepraat over adviestrajecten en lopende zaken. 

Programmering en prioritering 

Actal stelt een werkplan op voor het komende jaar en geeft daarin aan waar, per adviesproduct, de 

accenten komen te liggen. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de 

doelgroepen (burgers, bedrijven, professionals). De laatste jaren kiest Actal daarbij voor een meer 

thematische insteek (o.a. decentralisaties, verhouding overheid en samenleving, innovatie en groei). 

Over dit werkplan vindt overleg plaats tussen Actal en de departementen, zowel op ambtelijk 

regeldrukcoördinatoren als op bestuurlijk niveau (bewindslieden). 

Actal stelt elk jaar een werkprogramma op waarbij een aantal speerpunten worden benoemd voor 

het jaar en bij elk product bepaalde accenten worden gelegd waar Actal op toetst. Het 

werkprogramma wordt besproken met de regeldrukcoördinatoren en de coördinerende 

departementen EZ en BZK, W&R. Het werkprogramma wordt door de coördinerende 

bewindspersonen vastgesteld conform de Kaderwet adviescolleges. 

In 2011 is het mandaat van Actal aangepast. Hierdoor toetst Actal niet standaard alle voorgenomen 

wetgeving, maar selecteert Actal een aantal wetgevingsvoorstellen die zij ex ante toetst. Waar het 

de regeldruk voor professionals aangaat doet Actal dit op het terrein van zorg, onderwijs, veiligheid 

en sociale zekerheid; waar het de regeldruk voor burgers en bedrijven betreft selecteert Actal ook 

dossiers buiten deze terreinen. Bij ex ante advisering wordt Actal betrokken in de consultatieronde 

die wordt gehouden door het departement bij voorgenomen wetgeving. 

Sinds het nieuwe mandaat in 2011 focust Actal zich meer op strategische vraagstukken op terrein 

van regeldruk en op signalen uit de samenleving. Bij strategisch onderzoek moet Actal al meer in de 

fase van agendavorming van beleid betrokken zijn om zoal aan de voorkant van het beleid advies te 

kunnen geven over de vermindering van regeldruk.  

Nadat Actal een advies heeft gegeven, wordt er vrijwel altijd een persbericht uitgedaan en 

gepubliceerd op de website. 

3.4 Beelden en opvattingen over werkwijze Actal in algemene zin 

Coördinerende departementen 

Het proces van samenwerking met Actal en de coördinerende departementen verloopt over het 

algemeen goed, aldus de departementen. Er is sprake van duidelijke communicatie en frequent 

overleg. De coördinerende departementen geven aan dat Actal onafhankelijk opereert. Als 

coördinerende departementen worden BZK en EZ buiten het werkplan niet vooraf op de hoogte 

gesteld van de adviezen die Actal uitbrengt aan de vakdepartementen.  
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Waar dat voor het departement relevant kan zijn, ontvangt het coördinerende departement achteraf 

een afschrift van adviezen; BZK waar het advies ook burgers raakt, EZ waar het bedrijven aangaat. 

In het algemeen worden de activiteiten die Actal in internationaal verband onderneemt, niet met 

beide coördinerende departementen overlegd. Wel vindt uitwisseling plaats met EZ van informatie 

inzake bedrijven die in Europees verband wordt opgehaald.  

Zorgpunten voor met name, maar niet uitsluitend de coördinerende departementen vormen de mate 

van aansluiting van Actal bij de departementen. Als knelpunt hierin wordt gezien de mate waarin 

Actal aansluit op de dynamiek zoals die zich bij de departementen voordoet. Beleid, wet- en 

regelgeving komen tot stand in een politiek onderhandelingsproces en worden niet van scratch 

ontworpen.  

Actal houdt met dit proces geen rekening in zijn advisering, is het beeld bij de coördinerende 

departementen. Actal focust zich daarnaast sterk op de kwantitatieve aspecten van regeldruk en te 

weinig op de ervaren regeldruk. 

Regeldrukcoördinatoren 

Een breder ervaren knelpunt bij regeldrukcoördinatoren, maar ook bij dossierhouders is, met name 

bij ongevraagde adviezen, dat het moment en de inhoud van het advies soms als een verrassing 

komen. Hoewel men in de beginfase geïnformeerd wordt over het feit dat er onderzoek plaatsvindt, 

komt het advies vaak onverwacht uit. Bij gevraagde adviezen worden departementen meer 

betrokken bij de advisering. Betrokken respondenten geven aan zeer kort van tevoren geïnformeerd 

te worden over een advies en persbericht dat uitkomt. De concept persberichten worden veelal één 

of twee dagen voor het uitgaan aan het departement voorgelegd. Deze worden bovendien vaak als 

erg ongenuanceerd ervaren. Het kost betrokkenen veel inspanning om zaken weer in enige 

proportie te krijgen, zo dit al lukt. Uit een enkele case blijkt dat tot op het hoogste ambtelijke niveau 

met Actal moet worden overlegd om de kop van een persbericht aangepast te krijgen.  

Door de korte termijn waarop adviezen publiek worden kan een reactie van de minister niet of 

nauwelijks worden voorbereid. Met name door de persberichten ontstaat irritatie bij deze groep 

respondenten. De communicatie wordt ervaren als vooral gericht op de eigen profilering. Het beeld 

bij een deel van de respondenten is dat Actal wel nadenkt over timing, maar de indruk bestaat dat 

dit met name is ingegeven vanuit de wens om politieke impact te hebben. Actal lijkt, in de ogen van 

respondenten, minder na te denken over timing waarmee departementen geholpen zouden zijn.  

Dossierhouders 

In algemene zin ervaren de dossierhouders die wij in dit kader gesproken hebben de samenwerking 

met Actal als goed. Sommige dossierhouders geven aan dat Actal hen helpt om 

regeldrukvermindering binnen het departement prioriteit te geven. 
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Wel geven dossierhouders aan dat de exacte inhoud en het moment waarop het advies naar buiten 

komt, hen vaak verrast. Ook de wijze waarop door Actal met wederhoor wordt omgegaan wordt als 

weinig open getypeerd. 

3.5 Bevindingen cases  

Ex ante toetsingen 

Uit de door ons onderzochte ex ante toetsingen blijkt dat Actal tijdig heeft geadviseerd en conform 

de gevraagde periode heeft geadviseerd. In een enkel geval is na onderling overleg akkoord 

verkregen vanuit het betreffende departement door Actal om de termijn van oplevering aan te 

passen. De ex ante onderzoeken, die zijn uitgevoerd door Actal, sluiten aan bij de werkprogramma’s 

van Actal. 

Op basis van de onderzochte cases wordt verder geconstateerd dat het opstellen van een ex ante 

advies tussen de twee weken tot bijna drie maanden in beslag neemt na het formele verzoek. In alle 

onderzochte cases wordt voldaan aan de termijn zoals vastgelegd in het Instellingsbesluit dat Actal 

binnen vier weken na ontvangst van de relevante stukken advies uitbrengt.  

In deze periode is er relatief veel contact en worden documenten uitgewisseld tussen Actal en 

dossierhouders, het merendeel per e-mail. Op basis van de cases is het beeld dat Actal 

conceptadviezen voorlegt aan het departement voor hoor en wederhoor en dat daarna het 

definitieve advies wordt opgesteld en verzonden. 

Uit één van de vier onderzochte cases blijkt dat Actal zeer beperkte tijd (2 weken) had om een 

advies op te stellen, maar dat ze wel tijdig hun advies hebben opgeleverd. Dit wordt zeer 

gewaardeerd zo blijkt uit de interviews met dossierhouders en de formele schriftelijke reacties van 

de betreffende staatssecretarissen op het Actal advies. Bij deze cases is er relatief weinig contact 

geweest vanuit Actal met dossierhouders van het betreffende departement. 

Nadat het Actal advies is verzonden is er, buiten het reguliere overleg met regeldrukcoördinatoren, 

nauwelijks tot geen contact tussen Actal en de dossierhouder. In een enkel geval is door een 

dossierhouder contact opgenomen met Actal om de conceptreactie op het advies met Actal voor te 

bespreken. 

Strategisch onderzoek 

In drie van de vier cases is sprake van een gevraagd advies. In algemene zin zien we dat wanneer 

Actal zich oriënteert op de mogelijkheden van een strategisch advies dit in overleg met de 

departementen plaatsvindt. Dit gebeurt op verschillende niveaus: in sommige gevallen in bestuurlijk 

overleg (zoals bij de sectorscan logistiek) en in vrijwel alle gevallen ook in ambtelijk overleg met de 

regeldrukcoördinator. In sommige gevallen is een eerder uitgevoerde ex ante toetsing de 

aanleiding. Daarnaast wordt in de meeste onderzochte cases afstemming gezocht met de branche 

of sector. In overleg met de departementen wordt vervolgens de adviesaanvraag opgesteld.  
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Over het algemeen is er zowel vanuit de betrokken departementen als vanuit de branche 

waardering voor de wijze waarop Actal deze afstemming vormgeeft.  

In het geval van ongevraagd strategisch advies zijn de regeldrukcoördinatoren wel op de hoogte 

gesteld van het onderzoek. Ook is het betrokken departement (de regeldrukcoördinator) 

geïnformeerd, maar dit werd niet herkend als zodanig omdat dit via een extern onderzoeksbureau 

verliep.  

De doorlooptijd van strategische adviezen varieert van enkele maanden tot meer dan een jaar. Dit is 

met name afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp. Voor een complex onderwerp als de 

sectorscan logistiek heeft het bijvoorbeeld meer dan een jaar geduurd om tot een gedragen rapport 

te komen.  

In alle onderzochte cases is sprake van veldonderzoek, soms door een extern bureau, soms door 

Actal zelf. In alle gevallen waarin sprake was van een gevraagd advies was de doorloop tijd in 

afstemming met de betrokken departementen. In al deze gevallen heeft advisering plaatsgevonden 

binnen de termijn die de departementen daaraan gesteld hebben.  

In alle onderzochte strategische onderzoeken is sprake van hoor- en wederhoor. Het verschilt per 

casus wat voor wederhoor wordt voorgelegd. In sommige gevallen is dit het onderzoeksrapport van 

het externe bureau of delen daarvan en in sommige gevallen de hoofdlijnen van het advies.  

Voor een deel van de respondenten verloopt het hoor en wederhoor niet altijd naar wens. Als 

verbeterpunten voor het proces worden genoemd dat:  

 De tijd die departementen gegund wordt om te reageren wordt als te kort ervaren. Wanneer 

Actal beschikbare informatie eerder deelt, heeft het departement ook de tijd om adequaat te 

reageren.  

 Daarnaast wordt ervaren dat Actal niet snel geneigd is om aanpassingen in het advies aan te 

brengen naar aanleiding van de reactie van het departement. Hierdoor worden er volgens 

sommigen in hun ogen onterechte aannames over het beleid in het Actal advies opgenomen 

ondanks dat het departement Actal daarop gewezen heeft.  

 Ook wordt aangegeven dat het document dat voor wederhoor wordt voorgelegd sterk kan 

afwijken van de definitieve versie. Hierin zijn dan nieuwe punten opgenomen die niet voor 

wederhoor zijn voorgelegd. 

Uit de gesprekken en cases blijkt dat er na het uitkomen van het advies weinig contact tussen Actal 

en de dossierhouder is. Follow up van adviezen komt wel aan de orde in het reguliere overleg met 

de regeldrukcoördinatoren. Er wordt door Actal geen vervolg gegeven op het advies middels 

betrokkenheid bij vervolgtrajecten van het ministerie of het aanjagen van een reactie van het 

departement op het advies.  
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Advisering op basis van signalen 

Bij advisering op basis van signalen bepaalt Actal zelf, op grond van een eigen afweging, of advies 

wordt uitgebracht. Er is daardoor vrijwel altijd sprake van een, voor het ontvangend departement, 

sprake van een ongevraagd advies. Wel kan het zo zijn dat uit een het vooronderzoek naar een 

signaal leidt tot een adviesaanvraag door het betrokken departement. Op basis van gesprekken met 

medewerkers van Actal en de onderzochte cases blijkt dat het onderzoeken van signalen tot en met 

het uitbrengen van een advies gemiddeld drie tot zes maanden in beslag neemt. Het uitbrengen van 

een advies kan echter ook in een dag, zoals blijkt uit de casus accountants.  

Uit de onderzochte cases blijkt dat Actal in de meeste gevallen de eigen procedure volgt (zie par. 

3.2) ten aanzien van de selectie van signalen. Uit de cases komt echter geen eenduidig beeld naar 

voren over het criterium dat Actal hanteert ten aanzien van de (geschatte) omvang van de regeldruk 

die signalen met zich meebrengen. Ook signalen met relatief beperkte gevolgen voor regeldruk 

maar die voor de branche wel relevant zijn, worden door Actal opgepakt wanneer adviespotentieel 

wordt gezien.  

Het beeld bij departementen is daardoor wel dat aandacht wordt besteed aan relatief geringe zaken. 

De relevantie van sommige adviezen op basis van signalen is voor departementen niet altijd 

duidelijk. Voor de branche ligt dit anders. 

Bij signalen worden de regeldrukcoördinatoren en de dossierhouders bij de betreffende 

departementen geïnformeerd en geconsulteerd over het onderzoek. In principe toetst Actal of het 

departement op de hoogte is van het signaal en wat men voornemens is er aan te doen.  

Deze afstemming wordt in het algemeen gewaardeerd. Wel geeft een enkele respondent aan dat 

deze afstemming veelal telefonisch en één op één gaat, terwijl een gesprek met alle betrokkenen 

(vanuit de branche, de regeldrukcoördinator, de dossierhouder en evt. andere relevante partijen) 

effectiever is. Ook bij de adviezen op basis van signalen geven de respondenten bij departementen 

aan dat men vaak verrast wordt over het moment en de exacte inhoud van het advies. In de laatste 

fase van de advisering trekt Actal een eigen lijn zonder verdere afstemming met departementen.  

Voor departementen is niet altijd duidelijk waarop de cijfers van Actal gebaseerd zijn of wat de 

herkomst van het signaal is. Bij Actal is de herkomst van een signaal bekend, maar Actal deelt dit 

niet in alle gevallen in detail met het betrokken departement, vanuit het oogpunt van bescherming 

van de signaalgever. Over het algemeen wordt door Actal informatie verstrekt over de aard en 

sector van de signaalgever maar worden NAW-gegevens van de signaalgever niet verstrekt. De 

herleidbaarheid van het onderzoek en daarmee de onderbouwing van de conclusies is voor 

verschillende respondenten bij departementen een lastig punt. Dit speelt bij sommige adviezen over 

signalen, maar ook bij strategische adviezen.  
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Audit 

Ten aanzien van de eerste systeemaudit zien we dat Actal veel tijd steekt in de opzet van de audit 

en de communicatie daarover. Er is, in de beginfase van het traject, overleg gevoerd met de 

Algemene Rekenkamer. Ook heeft Actal een voorlichtingsbrochure uitgebracht voor 

regeldrukcoördinatoren en dossierhouders. 

De audit is bij de meeste regeldrukcoördinatoren echter slecht gevallen, met name als gevolg van 

de wijze waarop Actal met de hoor en wederhoorprocedure is omgegaan. Een deel van de 

departementen herkent zich niet in het geschetste beeld en is, ten aanzien van de departementale 

rapportages, van mening dat er feitelijke onjuistheden in staan. Niet alle conclusies zijn daardoor 

voor de departementen herkenbaar. Van doorwerking in de zin dat de adviespunten van Actal 

overgenomen zijn is beperkt sprake, hoewel het beeld per departement verschilt.  

Dit hangt samen met het feit dat het overkoepelend eindrapport een generiek beeld schetst en de 

adviespunten niet specifiek geadresseerd zijn. De departementale notities bevatten geen 

aanbevelingen. Aanbevelingen zijn wel in SG-gesprekken aan de orde geweest. Vanuit het kabinet 

(toen demissionair) is niet gereageerd op de audit.  

Wel heeft Actal follow up vormgegeven door het organiseren van best-practice sessies voor 

regeldrukcoördinatoren en beleidsambtenaren. In totaal zijn er zes sessies georganiseerd met als 

doel ideeën uit te wisselen voor de vermindering van regeldruk.  

Ook heeft Actal intern (binnen het secretariaat) en extern (met de departementen) geëvalueerd. De 

leerpunten die ten aanzien van het proces en de opzet van de audit zijn aangegeven, zijn door Actal 

verwerkt in de opzet van de tweede systeemaudit.  

Uit de gesprekken met de regeldrukcoördinatoren en coördinerende departementen blijkt dat het 

proces rond de tweede audit in vergelijking met de eerste audit beter gewaardeerd worden. Zo is bij 

de aanlevertermijnen meer rekening gehouden met de regeldrukcoördinatoren en zijn onderdelen 

van de audit anders opgezet.  

3.6 Financiering van Actal 

Actal wordt gefinancierd vanuit de begroting van het Ministerie van EZ en het Ministerie van BZK. 

Het Ministerie van BZK heeft € 2.211.000,- toegekend aan Actal voor de periode juni 2011 tot juni 

2015. Dit is gemiddeld € 552.750,- per jaar. Het Ministerie van EZ vult dit aan tot het bedrag van de 

begroting van Actal. Dit is circa € 2,1 miljoen per jaar. EZ financiert zodoende circa € 1,5 miljoen per 

jaar aan Actal. Uit de realisatie zoals opgenomen in de jaarverslagen wordt dit bevestigd.  
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In onderstaande tabel is per jaar de (geraamde) uitgaven van Actal weergegeven (2011 t/m 2013 

geeft realisatie weer, 2014 de begroting). Circa de helft van de uitgaven heeft betrekking op de 

personeelskosten. De uitgaven voor materieel bestaan uit huisvestingskosten, opleidingskosten en 

communicatiekosten. Uit de tabel blijkt dat de uitgaven gedurende de afgelopen periode stabiel zijn 

gebleven.  

Uitgaven 2011 

(€ * 1.000) 

2012 

(€ * 1.000) 

2013 

(€ * 1.000) 

2014 

(€ * 1.000) 

Personeel 1.011 1.055 1.038 1.060 

Materieel 466 498 542 604 

Onderzoek 438 465 436 450 

Totaal 1.915 2.018 2.016 2.114 

Tabel 2: Uitgaven Actal 2011 t/m 2014 (Bron: jaarrekeningen Actal 2011 t/m 2013; begroting Actal 2014) 

Ten aanzien van de uitgaven wordt onderscheid gemaakt tussen de transacties die Actal uitvoert en 

de transacties die EZ heeft verricht ten behoeve van Actal. De transacties die Actal uitvoert hebben 

een omvang van circa € 0,4 miljoen per jaar. De transacties die worden verricht door EZ vallen 

onder de departementale accountantscontrole en zijn circa € 1,2 miljoen per jaar. Dit betreft 

hoofdzakelijk de huur van het pand waarin Actal is gehuisvest en de personeelskosten. 

Actal voert een baten-lasten administratie. Op 31 december 2014 staat ruim € 1 miljoen aan activa 

op de balans. Het grootste gedeelte hiervan betreft een spaarrekening (€ 0,9 miljoen). Daarnaast 

staat er nog € 0,1 miljoen op een lopende rekening. Daar staat tegenover dat Actal aan passiva 

openstaande voorschotten heeft van BZK (€ 0,2 miljoen) en EZ (€ 0,2 miljoen) en een resterend 

saldo ontstaan uit voorgaande jaren van circa € 0,4 miljoen. 

3.7 Organisatie van Actal 

Formatie 

Het College bestaat uit één voorzitter en maximaal drie andere leden. Het huidige College bestaat 

uit één voorzitter en twee andere leden. Voorzitter is de heer J. ten Hoopen.  

De andere Collegeleden zijn mevrouw L.L. Doude van Troostwijk en de heer mr. dr. E. Helder. Het 

College is aangesteld tot 1 juni 2017. De bezetting kan, conform het Instellingsbesluit met één lid 

worden uitgebreid. De voorzitter is formeel twee dagen per week belast met zijn werkzaamheden 

voor Actal, de leden 1,5 dag respectievelijk 1 dag per week. Wij hebben begrepen dat de meeste 

collegeleden in de praktijk meer tijd per week besteden aan Actal. Binnen het College bestaat er 

geen specifieke taakverdeling, maar er zijn wel accenten aangebracht. Zo richt het ene lid zich meer 

op burgers en professionals, het andere lid richt zich meer op bedrijven. De samenstelling van het 

College (zie bijlage 2) is gedurende de evaluatieperiode gelijk gebleven.  
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Ter ondersteuning van het College is er een secretariaat. Het secretariaat wordt geleid door de 

secretaris, dr. R.W. van Zijp, en bestaat uit acht beleidsmedewerkers en één beleidsondersteuner. 

De totale formatie ruimte is 9,9 fte, waarvan per 1 januari 2015 9,3 fte is ingevuld. De medewerkers 

hebben formeel een dienstverband bij het Ministerie van Economische Zaken. Uit de tabel blijkt dat 

de bezetting gedurende de onderzochte periode stabiel is gebleven.  

Formatie Actal (in fte) 2011 2012 2013 2014 

College Ca. 1 Ca. 1 Ca. 1 Ca. 1 

Formatieve ruimte secretariaat 
en ondersteuning 

10,9 10,9 9,9 9,9 

Bezetting secretariaat 9,9 9,9 9,9 9,9 

Bezetting ondersteuning 1,0 1,0 0,0* 0,0* 

Tabel 3: Formatie Actal 2011 t/m 2014 (bron: bezettingsoverzichten Actal) 

*) De bezetting is in de praktijk onveranderd gebleven, omdat 1 fte voor de bezetting bij de formatie 

van Directie Bedrijfsvoering is onder gebracht van EZ, maar nog wel voor Actal werkt. 

Wekelijks vindt het secretariaatsoverleg plaats en er is tevens wekelijks overleg tussen het College 

en het secretariaat waarbij alle beleidsmedewerkers aanwezig zijn. Het College is intensief 

betrokken bij de advisering en neemt daarover de besluiten. De voorbereiding vindt plaats door het 

secretariaat. Relevante ontwikkelingen bij onderzoeksprojecten worden bij het wekelijks overleg 

besproken met het College. Er zijn korte lijnen met secretariaat. Twee keer per jaar spreekt het 

College met de secretaris over de ontwikkelingen binnen het secretariaat. Er is volgens 

verschillende respondenten een soort natuurlijke spanning tussen de werkzaamheden van het 

College en van het secretariaat. Het College opereert vanuit een onafhankelijke positie, terwijl het 

secretariaat enerzijds het College moet dienen, maar anderzijds ook een vertrouwensrelatie moet 

opbouwen met de departementen.  

Er is vanuit het secretariaat voor elk departement een aanspreekpunt. Enkele medewerkers zijn 

aanspreekpunt voor meerdere departementen. In het algemeen zijn de departementen tevreden 

over deze interne taakverdeling bij Actal. De collegeleden richten zich in hun contacten vooral op de 

bewindslieden en topmanagement, het secretariaat op de coördinerende departementen, 

regeldrukcoördinatoren en dossierhouders. 

Actal kent een onderzoeksbudget voor het inhuren van externe bureaus om onderzoek te laten 

uitvoeren naar het verminderen van regeldruk voor burgers, bedrijfsleven en professionals. Hiervoor 

is elk jaar circa € 0,45 miljoen beschikbaar. 

Vanuit het College wordt aangegeven dat de tijdelijke status van Actal de organisatie kwetsbaar 

maakt. Enerzijds omdat het onzekerheid met zich mee brengt over de toekomst waardoor het 

moeilijker wordt om personeel vast te houden.   
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Anderzijds omdat de huidige constructie waarbij personeel een dienstverband bij EZ heeft, betekent 

dat bij vacatures interne (rijksdienst) sollicitanten vóór gaan, het moeilijk maakt om snel geschikt 

personeel van buiten aan te trekken. 

Tijdsbesteding 

In onderstaande tabel is de globale gemiddelde tijdsbesteding per product van de 

beleidsmedewerkers van het secretariaat weergegeven. De gemiddelde tijdsbesteding per 

beleidsmedewerker kan hier van afwijken omdat beleidsmedewerkers zich toeleggen op bepaalde 

taken (bijvoorbeeld internationaal of signaalonderzoek). Hieruit blijkt dat er, ten opzichte van de 

vorige periode een verschuiving heeft plaatsgevonden van inzet op ex ante toetsingen naar 

signaalonderzoek en strategisch advies. De regeldruk audit die tweejaarlijks wordt uitgevoerd is 

vanwege de vergelijkbaarheid tussen de jaren niet in de tabel opgenomen, maar deze doet een 

forse capaciteitsbeslag op de organisatie. Dit vraagt voor drie medewerkers vrijwel fulltime inzet 

gedurende een jaar.  

Product Gemiddelde tijdsbesteding 
beleidsmedewerkers secretariaat 

 2014 2010 (vorig mandaat) 

Ex ante toetsing 25% 60% 

Signaalonderzoek en –advies 20% - 

Strategisch advies 35% 25% 

Algemeen (intern overleg, internationaal, etc.) 15% 15% 

TOTAAL 100% 100% 

Tabel 4: Tijdsbesteding secretariaat naar adviesproduct (Bron: schatting Actal) 

3.8 Analyse en conclusies 

Actal kent de volgende adviesproducten: 

 Ex ante toetsing van voorgenomen wet- en regelgeving. Conform het huidige mandaat van het 

College toetst Actal niet meer alle maar een beperkt aantal relevante wet- en regelgeving per 

jaar.  

 Strategische onderzoeken. Dit zijn door de regering of parlement gevraagde adviezen en 

adviezen op eigen initiatief van Actal.  

 Signaalonderzoeken. Dit zijn onderzoeken naar aanleiding van signalen uit de buitenwereld die 

bij Actal binnenkomen.  

 Regeldrukaudit. Dit betreft een toets op systeemniveau over alle ministeries. Deze wordt eens in 

de drie jaar uitgevoerd. 
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De aan de producten bestede tijd is redelijk gelijk gespreid. Hiernaast is Actal actief op 

internationaal gebied: richting EU, Europees Parlement en OESO en richting zuster organisaties in 

een aantal Europese landen.  

Met het oog op afstemming en programmering is er een intensief overleg tussen Actal en de 

departementen op alle niveaus: 

 Tussen de collegeleden en de bewindslieden. 

 Tussen de coördinerende departementen en de secretaris van Actal. 

 Tussen de accounthouder bij Actal en de regeldrukcoördinator bij de departementen. 

Bij de totstandkoming van de adviesproducten is er veelvuldig contact en afstemming tussen 

medewerker(s) van Actal en direct betrokken ambtenaren/dossierhouders van de departementen. 

Wat ons opvalt dat er minder contact is tussen College/secretariaat van Actal met topambtenaren 

op het niveau van secretaris-generaal en directeur-generaal. Juist op dit niveau kan aandacht voor 

regeldruk organisatorisch verankerd worden.  

Bij de adviesproducten wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de doelgroepen 

(burgers, bedrijven, professionals) in de zin van de gevolgen van de regeldruk voor de verschillende 

doelgroepen. Dit betekent dat in de werkzaamheden van Actal de regeldruk voor bedrijven de 

meeste aandacht krijgt, de regeldruk voor professionals en burgers minder. Uit ons onderzoek blijkt 

dat de verdeling over de verschillende doelgroepen goed gelukt is. Indachtig het nieuwe mandaat 

wordt er de laatste jaren bij Actal in vergelijking met de vorige periode veel meer tijd besteed aan 

signaalonderzoeken en strategische onderzoeken inclusief de audit en minder tijd aan de ex ante 

toetsingen. Wij vinden de mix aan activiteiten evenwichtiger geworden. De aansluiting bij wat er in 

de maatschappij speelt, is als gevolg van de signaalonderzoeken versterkt. Dit sluit goed aan bij de 

ambitie van het huidige College meer vanuit het perspectief van de praktijk te willen opereren. Door 

een selectie te maken van ex ante toetsingen en vooral te kiezen voor die dossiers met grotere te 

verwachten gevolgen voor regeldruk wordt er ook meer gericht gewerkt aan deze regeldruk 

vermindering.  

De wijze waarop de selectie van te onderzoeken dossiers tot stand komen, is in het algemeen een 

transparant proces. Op alle ambtelijke niveaus wordt afgestemd, waarbij Actal aansluitend bij haar 

onafhankelijkheid terecht uiteindelijk haar eigen verantwoordelijkheid neemt. De voorgenomen 

onderwerpen worden gepubliceerd in het werkplan en worden besproken met de 

regeldrukcoördinatoren. Positief is dat Actal daarbij een zekere vrije ruimte laat om in te spelen op 

ontwikkelingen gedurende het jaar. Deze wordt ook aansluitend op de actualiteit ingevuld. Er komen 

bij Actal veel meer signalen binnen dan onderzocht kunnen worden. Signalen komen binnen via 

branche-, belangen- en vakorganisaties, Kamer van Koophandel of Ondernemersplein.nl. Actal 

heeft daarom een afwegingskader opgesteld om tot een selectie te komen.  
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Ten aanzien van signalen constateren we dat Actal het afwegingskader hanteert en dit in vrijwel alle 

gevallen ook toepast. Dit leidt er toe dat aan relevante signalen aandacht wordt besteed.  

Wat betreft de dagelijkse werkwijze beoordelen wij de volgende zaken als positief: 

 Met een relatief kleine staf wordt veel werk verzet op een breed en uiteenlopend terrein. De 

betrokkenheid en de invloed van de collegeleden hierbij is groot.  

 In het algemeen voert Actal zijn activiteiten op een efficiënte wijze uit. Circa 90% van de tijd 

wordt besteed aan het primaire proces. De bezetting van de ondersteuning staat in een redelijke 

verhouding tot de overige medewerkers. 

 Verder concluderen wij dat Actal intern, en in enkele gevallen, zoals de regeldruk audit, extern 

evalueert. Positief is dat deze leerervaringen worden toegepast bij de volgende onderzoeken. 

Zo is het proces van totstandkoming van de laatste regeldrukaudit beter gegaan dan de vorige.  

 De wijze waarop de adviezen tot stand komen verloopt over het algemeen op een deugdelijke 

manier. Ook hierbij is het College intensief betrokken bij besluitvorming en advisering. Ook is 

positief dat Actal bijhoudt wat er met de adviezen gebeurt die zijn uitgebracht. 

 Ten aanzien van ex ante toetsingen concluderen wij dat deze in alle gevallen tijdig zijn 

uitgebracht. Dit terwijl Actal binnen het wetgevingsproces zeer beperkt de tijd krijgt een advies 

op te stellen. 

Duidelijke verbeterpunten liggen in de dagelijkse samenwerking tussen Actal en de departementen. 

In de eerste plaats kan Actal meer rekening houden met de werkprocessen bij de departementen. 

De beleids- en wet- en regelgevingsprocessen kennen veelal een andere dynamiek dan het 

werkproces bij Actal. Binnen de eigen verantwoordelijkheid kan Actal beter rekening houden met de 

timing van de processen bij de departementen.  

In de tweede plaats kan de hoor en wederhoor met de departementen worden verbeterd. In het 

algemeen vinden departementen dat zij weinig tijd krijgen voor een zorgvuldige reactie en dat Actal 

weinig openstaat voor de aangedragen verbeterpunten. Daarnaast blijkt het document niet altijd de 

laatste versie te zijn hetgeen blijkt uit de witte vlekken en zaken die nog niet zijn ingevuld en uit de 

nieuwe feiten in het definitieve document. Soms wordt alleen het (externe) onderzoeksrapport, soms 

met en soms zonder het advies voorgelegd. Het is beter in één keer een volwaardig concept 

(onderzoeksrapport en advies) voor wederhoor voor te leggen. Ook kan het motiveren waarom 

zaken wel of niet worden overgenomen bijdragen aan een beter proces van hoor en wederhoor.  

In de derde plaats kan Actal het naar buiten brengen van het advies beter en tijdig afstemmen met 

het departement. Het moment dat adviezen door Actal naar buiten wordt gebracht, komt voor de 

departementale betrokkenen vaak als een verrassing. Als er een persbericht uitkomt worden de 

departementen in hun ogen te kort van te voren ingelicht.  
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Volgens de betrokken departementen zijn de persberichten vaak ongenuanceerd van toon hetgeen 

tot gevolg heeft dat er snel gereageerd dient te worden. Departementen komen in de knel om een 

deugdelijke reactie op het Actal rapport voor te bereiden.  

Naar onze opvatting speelt hierbij mee dat Actal meerdere rollen vervult die door elkaar lopen: de 

rol van ‘waakhond’ en de rol van adviseur. Deze rollen vragen om een verschillende toon, timing en 

betrokkenheid bij de departementen, ook na het uitbrengen van het advies. 

In de vierde plaats is inhoudelijk het verband tussen de onderzoeksresultaten en de cijfers, analyse 

en conclusies en de advisering niet altijd duidelijk en dus voor verbetering vatbaar. In de ogen van 

de dossierhouders en regeldrukcoördinatoren slaat Actal dan de plank mis.  

In de vijfde plaats concluderen wij dat de follow up vanuit Actal beperkt is vormgegeven. Hoewel 

follow up aan de orde komt in overleg met regeldrukcoördinatoren is er, na het uitbrengen van het 

advies geen contact meer met de dossierhouder om terug te kijken op het procesverloop en hoe er 

met de adviespunten omgegaan zal worden.  

Bovengenoemde zaken leiden tot veel dagelijkse ergernissen bij met name de coördinerende 

departementen, regeldrukcoördinatoren en in enkele gevallen dossierhouders jegens Actal.  

Hier spelen volgens ons nog twee zaken doorheen. Het valt ons op dat medewerkers van de 

departementen niet altijd een goed inzicht hebben wat wel en wat niet van Actal binnen hun 

mandaat kan worden verlangd. Ondersteuning bij de uitvoering van berekeningen is bijvoorbeeld 

niet iets wat onder de verantwoordelijkheid van Actal valt, maar wat door sommigen binnen 

departementen wel verwacht wordt. Ook dit leidt tot ergernissen. Daarnaast moet het secretariaat 

van Actal meerdere rollen spelen: het College dienen in de onafhankelijkheid en tegelijkertijd een 

vertrouwensrelatie opbouwen met de departementen om tot regeldrukvermindering te komen. Een 

dubbelrol die soms leidt tot onduidelijkheid bij de departementen. Enerzijds kan Actal voor 

ambtelijke medewerkers een adviseur en hulp zijn bij het verminderen van regeldruk. Anderzijds is 

Actal de luis in de pels die ambtelijke medewerkers en hun bazen aanspreekt (en in de audit 

beoordeelt) als het departement geen goede invulling geeft aan de regeldruk vermindering. Dit alles 

vormt volgens ons een achterliggende verklaring voor de negatieve kwalificaties bij de 

departementen en een onderwaardering van de werkzaamheden van Actal. Aandacht voor deze 

verbeterpunten in het samenwerkingsproces zonder de onafhankelijkheid geweld aan te doen, kan 

leiden tot een vergroting van de effectiviteit van Actal waarover in het volgende hoofdstuk meer.  

Tenslotte hebben wij een zorgpunt wat betreft het secretariaat. De werkdruk is hoog hetgeen ook 

geldt voor de collegeleden die meer tijd in Actal stoppen dan vastgelegd in hun formele aanstelling.  

Actal is op dit moment een tijdelijke organisatie tot 2017. Dit maakt het toch al niet grote secretariaat 

ook kwetsbaar. Het risico is dat goed ingewerkte medewerkers in ruil voor meer vastigheid Actal 

verlaten. Het is moeilijk (snel) nieuwe medewerkers van een gelijk niveau aan te trekken.  
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4. Effectiviteit van Actal 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan we in op de effectiviteit van Actal. Dit doen we door eerst de output (het aantal 

uitgebrachte adviezen) te beschrijven. Daarna gaan we in op de doorwerking van de uitgebrachte 

adviezen. Hier baseren we ons op de case studies zoals die zijn weergeven in bijlage 2. Tenslotte 

beschrijven we de beelden en opvattingen van verschillende stakeholders.  

4.2 Aantal uitgebrachte adviezen 

In onderstaande tabel is per adviesproduct het aantal uitgebrachte adviezen weergegeven voor de 

periode 2011 – 2014 vanaf het nieuwe mandaat van Actal. Met de wijziging van het mandaat is het 

aantal uitgebrachte ex ante adviezen sterk teruggebracht. Ter vergelijking: jaarlijks toetste Actal 

onder het oude mandaat ca. 200 dossiers. Het aantal dossiers dat momenteel ex ante getoetst 

wordt bedraagt momenteel ca. 10 per jaar.  

Advisering op basis van signalen vindt plaats sinds het nieuwe mandaat (medio 2011). Dit verklaart 

waarom in 2011 minder adviezen op basis van signalen zijn uitgevoerd dan in de latere jaren. In 

onderstaande tabel is het aantal adviezen per jaar op basis van signalen weergegeven. Eén advies 

kan voortkomen uit meerdere signalen. In de evaluatieperiode heeft Actal circa zeshonderd signalen 

(klachten, signalen en suggesties) ontvangen.  

Vanaf 2011 is gewerkt aan de (voorbereiding van) de eerste systeemaudit die in 2012 is 

uitgekomen. Dit geldt ook voor 2014: in dat jaar is gewerkt aan de tweede systeemaudit die in mei 

2015 is uitgekomen.  

Uitgebrachte adviezen College 

 

2011 2012 2013 2014 Totaal 

Ex ante adviezen 8 3 10 10 31 

Strategische adviezen 7 7 8 6 28  

Adviezen op basis van signalen 1 6 7 9 23 

Regeldrukaudit - 1 - - 1 

Tabel 5: Aantal uitgebrachte adviezen per jaar naar type 
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In onderstaande tabel is het aantal adviezen naar departement weergegeven.  

Ontvanger Ex ante 
adviezen 

Strategisch 
advies 

Adviezen 
o.b.v. 

signalen 

Totaal 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 11   2   1 14 

Infrastructuur en Milieu   5   2   6 13 

Tweede Kamer   4   2   1   7 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport   4   3   4 11 

Financiën   3   1   3   7 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties   1   3   1   5 

Veiligheid en Justitie   1   1   -   2 

Buitenlandse Zaken   -   1   -   1 

Economische Zaken   1   6  4 11 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap   1   1   -   2 

Anders -   6   3   9 

TOTAAL 31 28 23 82 

Tabel 6: Aantal uitgebrachte adviezen naar ontvanger (periode 2011 t/m 2014) 

Onder de categorie ‘anders’ verstaan we adviezen die niet specifiek zijn geadresseerd of zijn 

uitgebracht aan partijen informateurs of VNG. 

De meeste adviezen worden verstrekt aan het Ministerie van SZW. Dit is verklaarbaar omdat dit 

departement verantwoordelijk was voor de meeste grote dossiers met regeldrukgevolgen 

(waaronder één van de drie decentralisaties). Ook het Ministerie van IenM, met de herziening van 

het Omgevingsrecht, en VWS, met de Wet Jeugd, zijn logische vertegenwoordigers als ontvangers 

van relatief veel ex ante toetsingen. De strategische adviezen zijn meer verdeeld over de 

departementen. EZ is hierin relatief sterk vertegenwoordigd als verantwoordelijke voor de regeldruk 

voor bedrijven. Binnen de categorie ‘anders’ vormen de jaarlijkse adviezen van Actal over de 

regeldrukgevolgen van het werkprogramma van de Europese Commissie het leeuwendeel.  

Over de ex ante adviezen vindt vooraf afstemming plaats in het (bilaterale) periodieke overleg met 

de regeldrukcoördinator. De advisering op basis van signalen is, voor departementen, in principe 

ook ongevraagd. Van de achtentwintig strategische adviezen die zijn uitgebracht in de 

evaluatieperiode zijn er negen gevraagd door departement en negentien ongevraagd. Dit betekent 

dat twee derde van de strategische adviezen ongevraagd is vanuit het perspectief van de ontvanger 

van het advies, veelal de (vak)departementen.  
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In figuur 5 is van de ex ante toetsingen die in de periode 2011 – 2014 zijn uitgevoerd de verdeling 

over de dicta weergegeven. Hieruit blijkt dat een derde van de voorstellen een positief advies (ja, ja 

nadat) ontvangt en bijna de helft van de voorstellen een negatief advies (nee, nee, tenzij). Ter 

vergelijking: onder het oude mandaat lag het percentage voorstellen met een positief advies op ca. 

80 – 95%.  

 

Figuur 5: Dictum ex ante adviezen 2011 – 2014 (n=31) 

Actal hanteert criteria aan de hand waarvan een het dictum wordt bepaald. Na aanpassing van het 

mandaat in 2011 is dit toetsingskader herzien. De dicta zijn daarbij hetzelfde gebleven, de 

onderliggende criteria zijn aangepast om meer aan te sluiten bij het nieuwe mandaat.  

Dictum Criteria 

Ja  Het voorstel bevat regeldruk.  

 De gevolgen zijn kwantitatief en kwalitatief goed in beeld gebracht.  

 Regelgeving is het meest geëigende instrument. 

 Er is onderzoek gedaan naar het minst belastende alternatief, zowel qua beleid, uitvoering 
als toezicht. 

 Er is ook gekozen voor het minst belastende alternatief. 

Ja, nadat (één reden volstaat) 

 De gevolgen zijn kwantitatief en kwalitatief niet helemaal goed in beeld gebracht.  

 Er is niet gekozen voor het minst belastende alternatief. Het voorstel dient daartoe op 
onderdelen te worden bijgesteld. 

Nee, tenzij (één reden volstaat) 

 De gevolgen zijn kwantitatief en kwalitatief niet goed in beeld gebracht: de berekeningen 
vertonen substantiële tekortkomingen (doelgroepen of groepen van handelingen niet 
meegenomen). 

 Er is geen onderzoek gedaan naar minder belastende alternatieven in beleid, uitvoering en 
toezicht. 
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Dictum Criteria 

Nee (één reden volstaat) 

 De gevolgen zijn kwantitatief en kwalitatief niet goed in beeld gebracht: de berekeningen 
vertonen substantiële tekortkomingen (doelgroepen of belangrijke handelingen niet 
meegenomen). 

 Er is geen onderzoek gedaan naar minder belastende alternatieven in beleid, uitvoering en 
toezicht. 

 Aanpassing van het voorliggende voorstel zal de bezwaren niet (kunnen) wegnemen). 

 Er is geen taak voor de overheid. 

 Regelgeving is niet het meest geëigende instrument. 

Tabel 7: Toetsingscriteria per dictum (bron: Actal) 

4.3 Doorwerking bevindingen cases 

Onder doorwerking verstaan we de mate waarin adviezen van Actal worden overgenomen. Deze 

doorwerking kan plaatsvinden in het informele deel van het adviestraject, voorafgaand aan en 

tijdens het adviestraject, en in het formele deel van de advisering, met het uitbrengen van het 

formele advies. In het case onderzoek hebben wij geprobeerd zicht te krijgen op beide fasen.  

Ex ante toetsing 

Bij ex ante toetsing is er niet in alle cases altijd duidelijk aanwijsbaar sprake van een informeel 

traject voorafgaand aan de ex ante toetsing. Actal wordt over het algemeen formeel verzocht om 

een ex ante toetsing uit te voeren wanneer een concept wet en/of het besluit gereed is. In een enkel 

geval vindt in het informele deel al uitwisseling plaats van conceptdocumenten (conceptnota’s, 

conceptwijzigingen van wetteksten).  

Met betrekking tot de doorwerking van de vier onderzochte cases kan worden vastgesteld dat de 

doorwerking van het Actal advies bij ex ante adviezen positief is geweest in de zin dat de 

betreffende adviezen allemaal voor een deel of bijna geheel zijn aanvaard; de doorwerking kan dan 

vooral worden gevonden in een gedeeltelijke aanpassing of gedeeltelijke aanvulling van de 

memorie van toelichting op specifieke punten en een verheldering bijvoorbeeld hoe de wet werkt en 

hoe de administratieve lasten worden verlicht. In een enkel geval kan worden vastgesteld dat een 

Actal advies bijna geheel is overgenomen en dat de regeldruk is verlicht door een of meerdere 

administratieve regels te laten vervallen conform het Actal advies. In één van de cases is een 

preadvies opgesteld door Actal en van dit preadvies is een aantal onderdelen overgenomen om 

regelgeving te schrappen dan wel heeft het betreffende ministerie toegezegd een start te maken 

met nader onderzoek.  

Bij twee van de onderzochte cases kan met betrekking tot de counterfactual worden opgemerkt dat, 

indien Actal geen advies had gegeven, er respectievelijk geen kleine zaken zouden zijn aangepast 

in de wetgeving en in de andere case zonder Actal grotendeels dezelfde wet zou zijn ingediend. 
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In de twee andere cases is duidelijk dat zonder Actal de aandacht voor vermindering van regeldruk 

minder zou zijn geweest. 

Wanneer er sprake is van een strakke planning wordt de doorwerking van de adviezen overigens 

enigszins beperkt door tijd om de aanbevelingen nog te kunnen verwerken. Uit de onderzochte 

cases blijkt verder dat de aandacht voor regeldruk geborgd is omdat Actal formeel meekijkt, maar 

dat aan de andere kant niet altijd (tijdig) de vereiste berekeningen worden gemaakt door de indiener 

van het wetsvoorstel. 

Ten aanzien van de relevantie, bruikbaarheid en waardering van stakeholders bestaat een 

wisselend beeld. In het algemeen kunnen de stakeholders zich vinden in de selectie die Actal maakt 

bij de ex ante toetsingen. Door de dossierhouders wordt aangegeven dat het Actal advies goed 

wordt gewaardeerd en dat relevantie en bruikbaarheid goed zijn, zeker gelet op de geringe tijd die 

Actal ter beschikking stond. Anderzijds worden door dossierhouders vraagtekens geplaatst bij de 

relevantie en bruikbaarheid omdat de Actal adviezen alleen specifiek gericht zijn op regeldruk.  

De dossierhouders geven aan dat uiteindelijk de politieke besluitvorming over de richting en 

uitwerking van het beleid naar het wetsvoorstel in de praktijk bepalend is en dat het Actal advies 

daardoor minder impact heeft. Er dient een bredere afweging te worden gemaakt.  

Strategisch onderzoek 

De strategische onderzoeken beogen, anders dan de ex ante toetsen, een agenderende functie te 

vervullen. De strategische adviezen die in de cases onderzocht zijn, vinden plaats ruim voordat de 

bepalende keuzes in beleid of regelgeving zijn vastgelegd. Dit betekent dat zij qua timing een 

agenderende rol zouden kunnen vervullen.  

Ten aanzien van de doorwerking zien we, op basis van de vier onderzochte cases, over het 

algemeen een positief beeld. De sectorscan Logistiek geldt, bij zowel de betrokken departementen 

als bij de sector, als een voorbeeld. Dit advies heeft een agenderende functie vervuld en doet dat 

volgens betrokkenen nog steeds. De sectorscan sloot goed aan op de prioriteiten van de betrokken 

departementen (topsectorbeleid) en de beweging die de departementen met de maatwerkaanpak 

hebben ingezet. Wij constateren dat de adviespunten van de sectorscan Logistiek zijn verwerkt in 

de maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek en dat daarmee een goede doorwerking is gerealiseerd. 

Dit geldt in grosso modo ook als het gaat om de advisering over minder regeldruk voor de bouw. 

Bij de andere strategische adviezen die wij onderzocht hebben ligt het genuanceerder. Voor deze 

adviezen geldt dat een deel van de adviespunten wel wordt overgenomen en een deel niet. Soms 

worden de specifieke adviespunten binnen een advies als bruikbaar en concreet ervaren door 

dossierhouders. Veelal worden deze adviespunten ook overgenomen, zij het in sommige gevallen 

op een later moment. Soms worden specifieke adviespunten als te generiek gezien waardoor zij 

voor een departement lastig overgenomen kunnen worden.  
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Sommige adviespunten geven volgens betrokkenen zelfs blijk van gebrek aan realiteitszin zoals het 

adviseren om een beleidsmoratorium in te stellen.  

Over het algemeen geven betrokkenen bij departementen aan dat de doorwerking bij gevraagde 

adviezen groter is, omdat deze adviezen vaak goed in te passen zijn in een beweging die het 

departement maakt. Bij ongevraagd adviezen is dit vaker niet het geval volgens betrokkenen bij 

departementen. Het informele traject bestaat dan uit de afstemming over de scope en vraagstelling 

van het onderzoek. 

De doorwerking van strategische adviezen heeft veelal betrekking op agendering van knelpunten. 

De wijze waarop deze knelpunten vervolgens worden opgepakt, door de departementen en de 

sector, bepaalt de uiteindelijke vermindering van regeldruk. Wat dit betekent voor de feitelijke 

regeldruk in de praktijk, bij burgers, professionals en bedrijven, moet zich dus nog uitwijzen. 

Signaalonderzoek 

De adviezen die Actal uitbrengt op basis van signalen zijn vaak gericht op een specifiek knelpunt en 

daardoor concreet. Een concrete oplossing maakt het voor het departement makkelijker om het 

advies op te volgen. Een voorbeeld hiervan is de afschaffing van de ouderdomsverklaring voor het 

onderhoud aan woningen. De branche is met dit voorstel geholpen. De oplossing gaat, als gevolg 

van het advies van Actal bovendien verder dan de branche aanvankelijk zelf voor ogen had.  

Omdat signalen veelal over specifieke, relatief kleine onderwerpen gaat, wordt het onderwerp door 

departementen soms als minder relevant ervaren.  

Op grond van de cases zien we ten aanzien van de doorwerking een wisselend beeld. De concrete 

aanbevelingen van Actal n.a.v. signalen zijn deels verwerkt door het departement. De 

aanbevelingen waarbij meer strategische of fundamentele aanpassingen aan het beleid moeten 

worden gedaan om de regeldruk te verminderen worden in de regel niet overgenomen, voornamelijk 

omdat het departement deze aanbevelingen niet haalbaar acht of het oneens is met de motivering.  

Van impact in de zin dat adviespunten zijn overgenomen is in het geval van de advisering over de 

amendementen van de wet op de accountants geen sprake geweest. Dit advies heeft echter zowel 

de branche als Actal veel negatieve reacties opgeleverd.  

De doorwerking van adviezen op basis van signalen heeft, meer dan het geval is bij strategisch 

advies, betrekking op het oplossen van concrete knelpunten. Bij de adviezen op basis van signalen 

is daardoor meer sprake van doorwerking die direct impact heeft op de regeldruk bij (op basis van 

de onderzochte cases) (specifieke) bedrijven. Bovendien geldt, op basis van de onderzochte cases, 

dat wanneer Actal geen advies zou hebben uitgebracht, het vaak niet waarschijnlijk is dat er een 

verandering zou hebben plaatsgevonden. 
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4.4 Beelden over effectiviteit en doorwerking per doelgroep 

Branche- en beroepsorganisaties 

Respondenten vanuit het bedrijfsleven, met name brancheorganisaties, geven aan dat zij het beeld 

hebben dat de beoogde verinnerlijking van regeldrukvermindering binnen de departementen, zoals 

beoogd onder het oude mandaat van Actal weliswaar administratief gerealiseerd is, maar nog 

onvoldoende in de ‘hearts and minds’ van de betrokken ambtenaren is doorgedrongen. 

Bedrijfseffectentoets (BET) en het Integraal Afwegingskader (IAK) worden bijvoorbeeld nog 

onvoldoende uitgevoerd is het beeld. Departementen worden hierop ook niet aangesproken door 

coördinerende departementen, waar dit voorheen wel het geval was. Zij geven aan dat dit onder het 

vorige mandaat van Actal, toen alle wet- en regelgeving ex ante getoetst werd, beter was geborgd.  

Een goed zicht op doorwerking van adviezen hebben de meeste branches niet. Voor zover zij 

bekend zijn met Actal adviezen wordt hun beeld bepaald door één advies waarmee zij bekend zijn. 

In het geval van strategisch onderzoek als de sectorscan Logistiek is dit beeld zeer positief, maar 

ook bij de ouderdomsverklaring is het beeld van de doorwerking van het advies zeer positief. Voor 

andere adviezen geldt dat branches niet bekend zijn met het advies. De onbekendheid van 

branches met adviezen van Actal lijkt mede veroorzaakt te worden doordat de samenwerking met 

Actal indirect verloopt (via de onderzoeksbureaus die Actal inhuurt) en vaak eenmalig is (uitsluitend 

in het kader van het betreffende advies).  

Respondenten vanuit brancheorganisaties zien de persberichten als van groot belang voor de 

zichtbaarheid van Actal en het thema regeldruk. Zonder deze persberichten zou de impact van de 

adviezen naar verwachting minder zijn.  

Uit gesprekken met brancheorganisaties blijkt dat de zichtbaarheid van Actal bij veel 

brancheorganisaties beperkt is. Eén constatering is dat bij veel van de organisaties die wij in het 

kader van dit onderzoek benaderd hebben, de onbekendheid met Actal groot is. Men heeft geen 

goed beeld wat Actal doet: de positie, taken en mandaat van Actal zijn vaak onbekend net als het 

feit dat Actal aan de slag kan gaan met signalen uit de praktijk over regeldruk. De organisaties die 

wel met Actal samengewerkt hebben gaven aan niet bekend te zijn met Actal voorafgaand aan de 

samenwerking. Bij een aantal brancheorganisaties waar Actal in het kader van bepaalde adviezen 

wel mee heeft samengewerkt is er behoefte aan een meer structurele en strategische afstemming. 

Bijvoorbeeld in de vorm van een jaarlijks gesprek met de voorzitter of de secretaris van Actal.  

Kamerleden 

Actal is gedurende de evaluatie periode elk jaar één a twee keer uitgenodigd door verschillende 

commissies voor een rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden. Daarnaast onderhoudt het 

College contact met individuele Kamerleden.  
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De Kamerleden, die vanuit hun eigen ervaring met adviezen van Actal te maken hebben gehad, 

geven aan dat de adviezen van Actal worden ervaren als gedegen, goed onderbouwd en (daardoor) 

onafhankelijk. De kwaliteit van adviezen van Actal staan in de Kamer niet ter discussie. Ook worden 

de adviezen als voldoende concreet gezien. De adviezen worden gebruikt in het debat over een 

wetsvoorstel of voor het stellen van vragen aan de Minister. Wel geven sommigen aan dat het 

onderwerp regeldrukvermindering sterk is gericht op het bedrijfsleven. De aandacht voor de 

gevolgen voor burgers en professionals is veel minder. Tegelijk geeft ook een aantal respondenten 

aan dat men vrijwel geen ervaring heeft met wat Actal doet of met adviezen die Actal heeft 

uitgebracht.  

De Kamerleden, die wij in het kader van dit onderzoek gesproken hebben, onderstrepen het belang 

van een orgaan als Actal. Onafhankelijke toetsing draagt volgens hen bij aan het op de agenda 

zetten van het thema regeldruk. Een deel van de Kamerleden geeft aan dat het vorige mandaat (ex 

ante toetsing van alle wetsvoorstellen) de voorkeur heeft boven het huidige mandaat (toetsing van 

een beperkt aantal dossiers). Structurele toetsing van alle wetsvoorstellen vormt volgens hen een 

betere borging dat de berekeningen kwalitatief goed en onafhankelijk uitgevoerd worden. Ook geeft 

een enkeling aan dat de onafhankelijkheid van het College beter geborgd kan worden, bijvoorbeeld 

door het College door de Kamer te laten benoemen.  

Voor de toetsing van amendementen wordt Actal zeer beperkt benaderd. De onbekendheid met wat 

Actal is en doet speelt hierbij een rol. Een deel van de Kamer weet niet van deze mogelijkheid.  

Door sommige Kamerleden wordt verder aangegeven dat hier het zelfde mechanisme aan ten 

grondslag kan liggen als mogelijk voor departementen geldt: waarom zou je je eigen voorstellen 

kwetsbaarder maken door een Actal-advies? Daarnaast wordt aangegeven dat een oorzaak hiervan 

kan zijn dat de focus van Kamerleden vaak bij de zichtbare onderwerpen ligt, en minder bij 

regeldrukvermindering. 

Het vragen van een Actal advies op de amendementen van een collega Kamerlid of op een 

wetvoorstel dat voorligt in de Kamer kan ook politiek worden uitgelegd. Ook omdat wordt 

aangegeven dat het tempo van besluitvorming momenteel erg hoog ligt. Adviesaanvragen worden 

dan als een vertragende factor gezien. Ook dit kan een belemmering vormen (of juist een reden) om 

adviezen aan te vragen. Dat Actal snel advies kan geven is bij respondenten vaak niet bekend.  

Departementen 

Coördinerende departementen en regeldrukcoördinatoren 

Uit de gesprekken met regeldrukcoördinatoren en de coördinerende departementen, komt naar 

voren dat het gebrek aan aansluiting dat respondenten ervaren een negatieve invloed heeft op de 

mogelijkheid en de bereidheid om met adviezen van Actal aan de slag te gaan.  
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Het gevolg van het gebrek aan aansluiting bij de departementen is dat de adviezen van Actal 

volgens deze respondenten nauwelijks effect sorteren in de zin van aanpassing van regelgeving. 

Verschillende respondenten geven aan dat de bereidheid om de goede adviespunten die ook in een 

advies zitten, aan de slag te gaan, minimaal is, als gevolg van de scherpe en veroordelende toon 

van het hele advies. Adviezen worden dan ‘weggeschreven’ in de Memorie van Toelichting bij een 

wetsvoorstel. Een voorbeeld hiervan de advisering rondom de drie decentralisaties. Deze adviezen 

hebben volgens betrokkenen geen impact gehad. Wanneer Actal echter met een procesvoorstel 

was gekomen om parallel aan de implementatie aan verbetervoorstellen te werken was dit zeker 

overgenomen.  

Bij enkele respondenten zijn bovendien twijfels of de route om nieuwe wet- en regelgeving te 

toetsen het meest effectief is. De ervaren regeldruk in de praktijk blijkt veel meer te komen door de 

manier waarop regels in de uitvoering geïmplementeerd worden. Bovendien blijkt dat met het 

schrappen van overheidsregels de sector zelf regels gaat stellen.  

Hierdoor bestaat het beeld dat Actal en de departementen niet ‘dezelfde kant op roeien’. Een 

partnership zou in hun opvatting effectiever zijn. Dit neemt niet weg dat de functie die Actal vervult 

als ‘luis in de pels’ in principe gewaardeerd wordt. Ook het feit dat er externe toetsing plaatsvindt, is 

in principe goed.  

Dossierhouders 

De inhoudelijke kwaliteit van de adviezen wordt door dossierhouders als wisselend ervaren. 

Conclusies worden niet zelden als matig onderbouwd gezien. Ook de toon is in veel gevallen 

negatief. Gevraagde adviezen worden over het algemeen als beter gezien dan de ongevraagde 

adviezen. 

Actal doet soms ook aanbevelingen die naar de opvatting van dossierhouders politiek niet haalbaar 

zijn. Als er wordt meegedacht in een richting die politiek haalbaar is dan hebben de adviezen ook 

potentieel meer kans van slagen. Actal zou meer mee kunnen bewegen met de realiteit. Anders 

gaan de aanbevelingen die er wel toe doen ook verloren. Als Actal meer flexibel is zou zij ook 

eerder worden betrokken. 

Het zou waardevol zijn als de voordelen ook worden benadrukt door Actal, geven dossierhouders 

aan. Daarmee wordt niet bedoeld dat er een inhoudelijk oordeel over het beleid moet worden 

gegeven, maar dat meer de voordelen van de regel zelf aangegeven worden, waardoor regeldruk 

mogelijk gerechtvaardigd is; of als er progressie is gemaakt op het terrein met vermindering van 

regeldruk. 
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Ten aanzien van de ex ante toetsingen merken respondenten op dat:  

 Actal merkt weliswaar terecht op dat er geen kwantitatieve berekeningen zijn, maar als dit in het 

stadium van consultatie wordt aangegeven, is dit eigenlijk al te laat om te beginnen met het 

maken van berekeningen. Er rest dan alleen nog meer kwalitatieve toelichting. 

 Het krappe tijdspad bij ex ante toetsingen kan er toe leiden dat aanbevelingen nauwelijks 

kunnen worden meegenomen in de definitieve versie. Hierdoor wordt de doorwerking van het 

advies beperkt. Actal kan mogelijk nog meer bewerkstelligen in de fase vóór de 

consultatieronde. 

 Actal heeft veel oog voor lasten voor de werkgever en werknemer, maar neemt niet altijd in haar 

advies in ogenschouw of haar aanbevelingen op redelijke termijn haalbaar zijn. De 

overwegingen om zo min mogelijk regeldruk te laten prevaleren boven andere belangen worden 

niet in het advies benoemd. 

 Het zou gewaardeerd worden als Actal zich pragmatischer opstelt. Actal constateert regelmatig 

in haar advies dat er geen kwantitatieve onderbouwingen zijn, maar hulp bij het berekenen zou 

welkom zijn.  

Verschillende respondenten geven aan dat Actal een aantal andere rollen zou kunnen oppakken om 

bij te dragen aan de vermindering van regeldruk. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van methoden om 

regeldruk te meten, als hulpinstrumenten voor departementen. Ook kan Actal meer kijken naar het 

dichten van de kloof tussen wetgeving en de uitvoering in de praktijk. Vaak is het niet zozeer de 

wet- of regelgeving die voor regeldruk zorgt die burgers, professionals en bedrijven ervaren, maar 

de (wisselende) ervaring daarvan in de praktijk.  

Tenslotte geven respondenten aan dat Actal een plek is waar veel kennis bijeenkomt over 

regeldruk. Actal kan alle informatie over wat er speelt bij elkaar brengen. Daarom zou Actal in de 

toekomst bijvoorbeeld meer overkoepelende artikelen over regeldruk uitbrengen waar alle 

ontwikkelingen op het terrein op een rij worden gezet met een aantal aanbevelingen.  

Internationale dimensie 

Vanuit diverse internationale en Europese organisaties wordt in het algemeen een positief beeld 

gegeven van Actal op het gebied van reductie van administratieve lasten en regeldruk. Men 

beschouwt Actal als een actieve, op kennisdeling gerichte en betrokken internationale partner.  

Daarnaast wordt aangegeven dat de gerichtheid van Actal op zowel de ontwikkeling van tools en 

actieve relaties onderhouden met stakeholders, regering en ministeries als voorbeeld heeft gediend 

voor diverse andere vergelijkbare nationale organisaties.  

Actal krijgt daarnaast grote waardering voor de kennis en leidende rol op het gebied van de 

kostenberekening bij administratieve lasten en effectbeoordelingen.  
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Voorts is het beeld enerzijds dat Actal een leidende en aanjagende positie inneemt in het 

samenwerkingsverband RegWatchEurope, anderzijds is de perceptie ook dat Actal slechts één van 

de instellingen is die zich weliswaar ook actief profileert maar dat de Duitse NKR en Britse RPC in 

het samenwerkingsverband en als individuele instellingen een prominentere rol innemen. Verder 

wordt door een aantal Europese organisaties op het gebied van regeldruk aangegeven dat Actal 

haar rol nog effectiever kan invullen en zichzelf sterker kan positioneren indien Actal een 

permanente status zal krijgen net als andere vergelijkbare nationale organisaties. 

4.5 Analyse en conclusies 

Wat betreft het de uitgebrachte adviezen stellen wij het volgende vast: 

 Het totaal aantal uitgebrachte adviezen is sinds 2011/2012 gestegen naar vijfentwintig adviezen 

per jaar.  

 Het aantal strategische adviezen per jaar is door de jaren heen stabiel. De meeste strategische 

adviezen zijn gericht op het Ministerie van EZ. Dit sluit aan op de vele adviezen gericht op 

regeldruk voor bedrijven.  

 Het aantal adviezen op basis van signalen per jaar is conform het nieuwe mandaat sterk 

gestegen.  

 In vergelijking met de jaren voor 2011 is het aantal ex ante adviezen conform het nieuwe 

mandaat sterk gedaald naar circa tien per jaar. De meeste ex ante adviezen zijn de afgelopen 

jaren aansluitend op de vele actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving 

verstrekt aan het Ministerie van SZW.  

 De afgelopen jaren is gewerkt aan twee regeldrukaudits. De laatste is april 2015 uitgekomen, 

maar de werkzaamheden zijn vorig jaar gestart. 

De ex ante toetsingen hebben tot doel voorgenomen wet- en regelgeving te toetsen op een 

mogelijke toename van de regeldruk. De effectiviteit van Actal is als gevolg van de keuze niet meer 

alle nieuwe wet- en regelgeving te toetsen duidelijk vergroot. Dit blijkt uit het volgende. In 

vergelijking met de jaren onder het vorige mandaat zijn de dicta relatief veel kritischer geworden. De 

laatste jaren was bijna de helft van de dicta ‘nee’ of ‘nee, tenzij’ daarvoor was dit 5% van de dicta. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat Actal een goede keuze heeft gemaakt bij de selectie van te 

onderzoeken wet- en regelgeving voor ex ante adviezen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat 

de kwaliteit van de wet- en regelgeving op het gebied van regeldruk is verminderd.  

De vraag is vervolgens wat de doorwerking is van de adviezen, wat er mee gedaan is. Op basis van 

de bestudeerde cases zijn er duidelijke aanwijzingen dat adviezen van Actal zijn opgevolgd. Het ligt 

in de rede dat dit ook heeft geleid tot een vermindering van de regeldruk. Dit verband is echter 

binnen de scope van dit onderzoek niet nader onderzocht.  
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Ten aanzien van relevantie, bruikbaarheid en waardering van de departementen voor de adviezen 

bestaat een wisselend beeld. Er is waardering voor de relevantie en bruikbaarheid binnen de korte 

tijd waarin Actal de werkzaamheden dient te verrichten. In het algemeen kunnen de departementen 

zich vinden in de selectie die Actal maakt voor de uit te voeren ex ante toetsingen. Aan de andere 

kant wordt de toegevoegde waarde van Actal bij het wetgevingsproces gerelativeerd. De adviezen 

leiden niet tot fundamentele wijzigingen, te meer niet zo zeer de regeldruk maar de politieke 

besluitvorming inzake het inhoudelijke beleid bepalend is. 

De strategische onderzoeken hebben een agenderend doel. Twee derde van de strategische 

onderzoeken is ongevraagd, een derde is gevraagd. De doelstelling van Actal om zo veel mogelijk 

gevraagde adviezen uit te brengen is niet gehaald. Enerzijds was er kennelijk onvoldoende vraag 

vanuit de departementen, anderzijds heeft Actal in deze de eigen verantwoordelijkheid genomen en 

onderzoeken gedaan waar Actal dat nodig achtte al dan niet op basis van signalen uit de 

samenleving. Op basis van de onderzochte cases en gevoerde gesprekken zien wij een positief 

beeld wat betreft de effectiviteit. Bij twee cases is er duidelijk sprake van een agenderende werking 

richting betrokken departementen en de sector. Bij twee andere cases is dit beeld genuanceerder: 

sommige adviezen zijn concreet en bruikbaar, anderen zijn te generiek en soms weinig realistisch. 

De indruk bij onze gesprekspartners is dat de doorwerking van gevraagde adviezen groot is, omdat 

deze goed passen in de beweging die een departement maakt. Bij de ongevraagde adviezen is dit 

minder het geval omdat de agenda vorming van het departement niet altijd aansluit op wat Actal 

belangrijk vindt. Echter ook deze adviezen worden deels als bruikbaar ervaren en overgenomen, 

soms wel op een later moment. 

De signaalonderzoeken hebben tot doel een specifiek knelpunt aan de orde te stellen en van een 

oplossing te voorzien. Omdat het vaak vanuit het oogpunt van departementen over kleine 

onderwerpen gaat, vinden departementen deze onderzoeken soms minder relevant. Vanuit de 

signaalgevers is de relevantie vaak wel groot en gericht op een concreet knelpunt. Op basis van de 

onderzochte cases en gevoerde gesprekken zien wij een wisselend beeld. De meest concrete 

adviezen worden door de departementen overgenomen. De adviezen die een meer strategische of 

fundamentele aanpassing verlangen van het departement worden doorgaans niet overgenomen. Op 

basis van de onderzochte cases stellen wij vast dat zonder het Actal advies de kans klein is dat er 

een verandering zou hebben plaats gevonden.  

De verschillende doelgroepen concluderen het volgende over de effectiviteit:  

 Bij enkele brancheorganisaties wordt met name vanuit het bedrijfsleven aangegeven dat de 

verinnerlijking van regeldrukvermindering binnen de departementen nog onvoldoende is. Voor 

deze organisaties had het oude mandaat van Actal nog wel gecontinueerd kunnen worden. In 

het algemeen zijn de brancheorganisaties betrokken bij signaalonderzoeken blij met de 

uitvoering van deze onderzoeken door Actal. 
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De brancheorganisaties met uitzondering van VNO/NCW hebben op enkele adviezen na geen 

scherp inzicht in de effectiviteit en doorwerking van de adviezen van Actal. De zichtbaarheid en 

bekendheid van Actal is bij brancheorganisaties zeer beperkt. Bij enkele grotere organisaties is 

wel behoefte aan meer algemeen overleg met Actal. 

 De Kamerleden ervaren Actal als gedegen en onafhankelijk. De adviezen zijn bruikbaar en 

goed onderbouwd. Het belang van een onafhankelijk orgaan als Actal wordt onderstreept. Actal 

wordt met enige regelmaat uitgenodigd voor rondetafelgesprekken met de Tweede Kamer. Actal 

wordt nauwelijks door leden benaderd voor de toetsing van amendementen.  

Oorzaken hiervoor zijn onder meer de onbekendheid met Actal en de beperkte belangstelling 

voor het weinig zichtbare thema regeldrukvermindering. Ook de Kamerleden geven aan de ex 

ante toetsing van alle regelgeving te verkiezen boven het huidige mandaat van de toetsing van 

een beperkt aantal voorgenomen wet- en regelgeving. Sommige Kamerleden vinden dat te 

weinig aandacht wordt besteed aan de burgers en professionals en te veel aan het 

bedrijfsleven. 

 Coördinerende departementen hebben waardering voor de rol van Actal als ’luis in de pels’ en 

het feit dat er een externe toetsing plaatsvindt. De effectiviteit en doorwerking van de adviezen 

van Actal zijn in hun ogen zeer beperkt. Adviezen worden vaak weggeschreven in de Memorie 

van Toelichting (ex ante toetsingen) of in algemene formuleringen in kabinetsreacties. Vanwege 

de negatieve toon is ook de bereidheid met de goede adviezen aan de slag te gaan ook 

minimaal. 

 De regeldrukcoördinatoren onderschrijven het beeld van de coördinerende departementen. Zij 

hebben veel kritiek op de werkwijze van Actal, in het bijzonder als gevolg van het 

samenwerkingsproces met de departementen zoals in het vorige hoofdstuk beschreven. Als 

gevolg van het slechte proces missen in hun ogen ook de waardevolle goede adviezen hun 

doorwerking. Adviezen zijn verder vaak niet haalbaar, weinig realistisch en weinig pragmatisch.  

 Bij de dossierhouders is het beeld over de effectiviteit en doorwerking wisselend. In sommige 

gevallen zeggen zij zeker iets te hebben gehad aan de adviezen van Actal en vinden er 

aanpassingen plaats. In andere gevallen kunnen zij weinig met de adviezen en volgen dezelfde 

kwalificaties als bij de regeldrukcoördinatoren.  

 Internationaal is veel waardering voor de werkzaamheden van Actal en wat Actal heeft bereikt. 

Dit betreft zowel de bijdrage aan discussies die bij de EU spelen als de voorbeeldfunctie naar 

Actal achtige organisaties in andere landen. 

Resumerend ontstaat er een divers beeld over de effectiviteit van Actal. Wij hebben de indruk dat er 

een verschil is tussen de feiten die wij vaststellen op basis van met name de bestudeerde cases en 

de interviews die wij hebben gevoerd. Dit verschil geldt ongeacht het type advies.  
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De cases wijzen op een redelijke effectiviteit: weliswaar wordt met een deel van de adviespunten 

niets gedaan, toch zien we dat een groot aantal adviespunten worden overgenomen. Op basis van 

de interviews bij met name de coördinerende departementen en regeldrukcoördinatoren wordt dit 

beeld echter niet bevestigd. Ergernis over de werkwijze van Actal met als gevolg een negatieve 

beeldvorming speelt hierbij een belangrijke rol. Wanneer departementen verrast worden met de 

inhoud van een advies, adviezen die op een zeer kort van tevoren aangekondigd moment naar 

buiten komen en adviezen met een ongenuanceerd persbericht vergezeld gaan, dan maakt dat dat 

de bereidheid bij departementen om met goede adviespunten aan de slag te gaan wordt 

weggenomen. 

Deze negatieve ervaringen gaan het beeld over Actal bij departementen bepalen. Ook de eerder 

geconstateerde dubbelrol van Actal als waakhond en adviseur kan negatieve beeldvorming bij 

departementen tot gevolg hebben.  
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Beantwoording van onderzoeksvragen 

Volgens de Kaderwet Adviescolleges (artikel 28) moet een adviescollege ten minste één keer per 

vier jaar worden geëvalueerd. De evaluatie is door Berenschot uitgevoerd in opdracht van een 

onafhankelijke evaluatiecommissie die is ingesteld door Actal zelf. De evaluatiecommissie bestaat 

uit mr. J.W. Weck en prof. dr. W.J.M. Voermans. De evaluatie periode behelst de jaren 2011 tot en 

met 2014. Het onderzoek is gebaseerd op de analyse van documenten, diverse interviews en de 

bestudering van dertien cases die het werkveld van Actal afdekken. In de volgende paragraaf geven 

wij een antwoord op de gestelde onderzoeksvragen.  

5.1.1 De uitvoering van de wettelijke taak door Actal  

Actal heeft tot taak de regering of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren: 

 over het systeem van beoordeling van de effecten van voorgenomen wet- en regelgeving voor 

de regeldruk voor bedrijfsleven, burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, 

veiligheid en sociale zekerheid (de regeldruk audit) 

 over de gevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving voor de regeldruk voor bedrijfsleven, 

burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid, 

in overleg met de minister die het aangaat en indien die gevolgen naar verwachting omvangrijk 

zijn (de ex ante toetsing) 

 over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk, mede op basis van signalen uit het 

bedrijfsleven en georganiseerde verbanden van burgers en beroepsbeoefenaren in de sectoren 

zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid (de signaalonderzoeken en strategische 

onderzoeken). 

Past de onderwerpkeuze bij de taak van Actal en zijn plaats in het advieslandschap? Wat is 

de relevantie en actualiteit van de gekozen onderwerpen? 

In het algemeen hebben alle stakeholders waardering voor de rol van Actal als ‘luis in de pels’ en 

het feit dat er een externe toetsing plaatsvindt op het gebied van regeldruk. Er is dus plaats voor 

een organisatie als Actal in het advieslandschap. Brancheorganisaties en Kamerleden zijn van 

mening dat de verinnerlijking van de regeldrukvermindering bij de departementen nog onvoldoende 

is. Zij vinden het jammer dat het oude mandaat waarbij alle wet- en regelgeving werd getoetst 

verlaten is ten gunste van alleen die wet- en regelgeving waarvan de gevolgen voor regeldruk naar 

verwachting omvangrijk zijn. De departementen vinden de wijziging van het mandaat van Actal 

terecht. In hun ogen is het proces van verinnerlijking min of meer voltooid. In het algemeen kunnen 

de stakeholders zich vinden in de selectie die Actal maakt bij de ex ante toetsingen.  
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Bij de andere adviesproducten ligt dit genuanceerder: 

 De departementen zijn enthousiast over de gevraagde strategische onderzoeken omdat deze 

passen binnen de actuele beweging die het departement maakt. Bij de ongevraagde adviezen is 

dit minder het geval en wordt de onderwerpkeuze door de departementen niet altijd passend 

gevonden. 

 Branche- en beroepsorganisaties zijn enthousiast als hun onderwerp door Actal in de vorm van 

een signaalonderzoek wordt opgepakt, zeker als het advies van Actal bijdraagt aan het 

oplossen van een bepaald actueel knelpunt voor een bepaalde sector. Vanuit het oogpunt van 

departementen gaat het vaak om kleine onderwerpen en daarom in hun ogen minder relevante 

onderwerpen.  

Er is dus voor een deel van de gekozen adviesproducten en onderwerpkeuze een verschillend 

perspectief: iets wat vanuit het oogpunt van regeldruk van groot belang is, is vanuit het perspectief 

van alle belangen waar een departement mee te maken heeft maar beperkt relevant. Dit 

onderstreept voor ons te meer het belang van een instituut als Actal in het advieslandschap en de 

bijdrage aan de kabinetsdoelstellingen. Zonder Actal zou bij de departementen de aandacht voor 

regeldrukvermindering wel eens achter de horizon kunnen verdwijnen.  

Bij de adviesproducten wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling over de doelgroepen 

(burgers, bedrijven, professionals) in de zin van de gevolgen van de regeldruk voor de verschillende 

doelgroepen. De regeldrukgevolgen van wet- en regelgeving zijn in algemene zin voor bedrijven 

groter dan voor burgers en professionals. Dit betekent dat in de werkzaamheden van Actal de 

regeldruk voor bedrijven de meeste aandacht krijgt, de regeldruk voor professionals en burgers 

minder. Deze evenwichtige verdeling is bereikt.  

Heeft Actal voldoende adviezen uitgebracht? 

Op basis van de evaluatie kan het volgende worden vastgesteld: 

 Het totaal aantal uitgebrachte adviezen is sinds 2011/2012 gestegen naar vijfentwintig adviezen 

per jaar.  

 Het aantal strategische adviezen per jaar is door de jaren heen stabiel. De meeste strategische 

adviezen zijn gericht op het Ministerie van EZ. Dit sluit aan op de vele adviezen gericht op 

regeldruk voor bedrijven.  

 Het aantal adviezen op basis van signalen per jaar is conform het nieuwe mandaat sterk 

gestegen.  
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 In vergelijking met de jaren voor 2011 is het aantal ex ante adviezen conform het nieuwe 

mandaat sterk gedaald naar circa tien per jaar. De meeste ex ante adviezen zijn de afgelopen 

jaren aansluitend op de vele actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving 

verstrekt aan het Ministerie van SZW.  

 De afgelopen jaren is gewerkt aan twee regeldrukaudits. De laatste is april 2015 uitgekomen, 

maar de werkzaamheden zijn vorig jaar gestart. De totstandkoming van de regeldrukaudits is 

intensief en vraagt veel van het secretariaat. 

Mede in relatie tot de beperkte omvang van het Actal secretariaat en de ingewikkelde onderwerpen 

die aan de orde komen, vinden wij op basis van bovenstaande dat Actal voldoende adviezen heeft 

uitgebracht. Hierbij geldt dat een normatieve uitspraak eigenlijk niet mogelijk is omdat een 

objectieve maatstaf ontbreekt. Wij concluderen dat de verhouding tussen de verschillende 

adviesproducten evenwichtiger is geworden: minder ex ante adviezen en meer strategische 

adviezen (en regeldrukaudit) en adviezen op basis van signalen. De aansluiting bij wat in de 

maatschappij speelt is als gevolg van de signaalonderzoeken groter geworden. Dit sluit ook aan op 

de doelstelling die het College zich zelf heeft gesteld om meer vanuit het perspectief van de praktijk 

te opereren.  

Internationaal is er veel waardering voor Actal zowel in de bijdrage aan discussies die bij de EU 

spelen als de voorbeeld functie naar Actal achtige organisaties in andere landen. Wij hebben ten 

slotte vastgesteld dat de bestaande zusterorganisaties van Actal allen een permanente status 

hebben gekregen in de afgelopen jaren.  

Zijn de ex ante adviezen tijdig uitgebracht? 

De ex ante toetsingen dienen aan te sluiten op het strakke tot standkoming proces van wet- en 

regelgeving bij de departementen. Actal krijgt in het algemeen weinig tijd om het advies uit te 

brengen. De ex ante adviezen worden in het algemeen tijdig uitgebracht. Soms kunnen de 

departementen de aanbevelingen lastig opvolgen omdat de tijd daar te beperkt voor is. Dit ligt meer 

aan het regel- en wetgevingsproces dan aan Actal.  

Hebben de strategische adviezen qua timing hun agenderende rol kunnen vervullen? 

Twee derde van de strategische onderzoeken is ongevraagd, een derde is door de departementen 

gevraagd. De doelstelling van Actal om zo veel mogelijk gevraagde adviezen uit te brengen is niet 

gehaald. Enerzijds was er kennelijk onvoldoende vraag, anderzijds heeft Actal in deze de eigen 

verantwoordelijkheid genomen en onderzoeken gedaan waar Actal dat nodig achtte al dan niet op 

basis van signalen uit de samenleving. De departementen zijn enthousiast over de gevraagde 

strategische onderzoeken omdat deze passen binnen de actuele beweging die het departement 

maakt.  
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Bij de ongevraagde adviezen is dit minder het geval omdat de agendavorming van het departement 

niet altijd aansluit op wat Actal belangrijk vindt. Echter ook deze adviezen worden deels als 

bruikbaar ervaren en overgenomen, soms wel op een later moment. 

Wat is de bruikbaarheid en concreetheid van de adviezen? Wat is de inhoudelijke kwaliteit 

van de adviezen en is er sprake van een correcte totstandkoming? 

De bruikbaarheid, concreetheid en kwaliteit van de adviezen van Actal wordt door de 

departementen wisselend ervaren. Op basis van de gevoerde gesprekken hebben wij duidelijke 

voorbeelden van adviezen die zijn opgevolgd en hebben geleid tot minder regeldruk, maar ook 

voorbeelden van adviezen waar niets mee gedaan is.  

Deze wisselende ervaring is niet afhankelijk van het adviesproduct of het departement. De 

ervaringen wisselen per dossier en samenwerking tussen personen zowel aan de kant van Actal als 

aan de kant van het departement.  

Wij concluderen een negatieve beeldvorming over Actal bij met name de coördinerende 

departementen en regeldrukcoördinatoren en in mindere mate de dossierhouders. Volgens ons is 

deze negatieve beeldvorming met name gebaseerd op irritaties ontstaan in het 

totstandkomingsproces van de adviezen. Dit leidt tot veel dagelijkse ergernissen bij met name de 

coördinerende departementen, regeldrukcoördinatoren en in enkele gevallen dossierhouders jegens 

Actal. Deze ergernissen worden ook nog door het volgende veroorzaakt.  

Er is soms onduidelijkheid bij departementen over de dubbelrol van medewerkers van Actal: 

vertrouwenspersoon van het departement om regeldruk te verminderen of ondersteuner van het 

College in hun streven naar onafhankelijkheid. Ook hebben ambtenaren niet altijd een scherp 

inzicht wat wel en wat niet van Actal medewerkers kan worden verwacht. Enerzijds kan Actal voor 

ambtelijke medewerkers een adviseur en hulp zijn bij het verminderen van regeldruk. Anderzijds is 

Actal de luis in de pels die ambtelijke medewerkers en hun bazen aanspreekt (en in de audit 

beoordeelt) als het departement geen goede invulling geeft aan de regeldruk vermindering. 

Dit alles vormt volgens ons een verklaring voor de negatieve kwalificaties en een onderwaardering 

van de werkzaamheden van Actal bij veel departementale respondenten. Ook staat hierdoor de 

effectiviteit van Actal onder druk. Kernpunten hierbij zijn:  

 Actal houdt in de ogen van de departementen geen rekening met de timing van de interne 

werkprocessen bij de departementen. De beleids- en wet- en regelgevingsprocessen kennen 

veelal een andere dynamiek dan het werkproces bij Actal.  

 Het moment dat adviezen door Actal naar buiten wordt gebracht, komt voor de departementale 

betrokkenen vaak als een verrassing. Als er een persbericht uitkomt worden de departementen 

in hun ogen te kort van te voren ingelicht. Volgens de betrokken departementen zijn de 

persberichten vaak ongenuanceerd van toon hetgeen tot gevolg heeft dat er snel gereageerd 

dient te worden.  
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Departementen komen in de knel om een deugdelijke reactie op het Actal rapport voor te 

bereiden. Andere stakeholders zoals branche- en beroepsorganisaties hebben juist wel 

waardering voor de persberichten. 

 In het algemeen vinden departementen dat zij weinig tijd krijgen voor een zorgvuldige reactie in 

het kader van de hoor- en wederhoor en dat Actal weinig openstaat voor de aangedragen 

verbeterpunten. Daarnaast blijkt het document voor wederhoor niet altijd de laatste versie te zijn 

hetgeen blijkt uit de witte vlekken en zaken die nog niet zijn ingevuld en uit de nieuwe feiten in 

het definitieve document. Soms wordt alleen het (externe) onderzoeksrapport, soms met en 

soms zonder het advies voorgelegd. 

 Het inhoudelijke verband tussen de onderzoeksresultaten en de cijfers, analyse en conclusies 

en de advisering niet altijd duidelijk. In de ogen van de departementale respondenten slaat Actal 

in sommige gevallen de plank mis. Ook concluderen wij dat de follow-up vanuit Actal beperkt is 

vorm gegeven. 

Het selectieproces dat Actal hanteert welke dossiers er worden opgepakt is in het algemeen 

transparant en wordt goed met de stakeholders afgestemd.  

In algemene zin is er sprake van veelvuldig contact tussen Actal en de departementen op 

verschillende niveaus: met dossierhouders, met regeldrukcoördinatoren en bewindslieden. Wat ons 

opvalt, is dat er minder contact is tussen College/secretariaat van Actal en topambtenaren op SG en 

DG-niveau. 

5.1.2 De efficiënte uitvoering van activiteiten door Actal 

Wij stellen vast dat met een relatief kleine staf veel werk wordt verzet op een breed en uiteenlopend 

terrein. De betrokkenheid en de invloed van de collegeleden hierbij is groot. In het algemeen voert 

Actal zijn activiteiten op een efficiënte wijze uit. Circa 90% van de tijd wordt besteed aan het 

primaire proces. De bezetting van de ondersteuning staat in een redelijke verhouding tot de overige 

medewerkers. Verder concluderen wij dat Actal intern, en in enkele gevallen, zoals de regeldruk 

audit, extern evalueert. Positief is dat deze leerervaringen worden toegepast bij de volgende 

onderzoeken. De totstandkoming van de laatste regeldrukaudit is beter gegaan dan de vorige. Ook 

is positief dat Actal bijhoudt wat er met de adviezen gebeurt die zijn uitgebracht. Zoals hierboven 

vastgesteld concluderen wij dat de ex ante toetsen in alle gevallen tijdig zijn uitgebracht. Dit terwijl 

Actal binnen het wetgevingsproces zeer beperkt de tijd krijgt een advies op te stellen. Ook dit duidt 

op een efficiënte werkwijze. Verder concluderen wij dat het kleine secretariaat kwetsbaar is. De 

werkdruk is hoog hetgeen ook geldt voor de collegeleden die meer tijd in Actal stoppen dan 

vastgelegd in hun formele aanstelling. Actal is op dit moment een tijdelijke organisatie tot 2017. Het 

risico is dat goed ingewerkte medewerkers in ruil voor meer vastigheid Actal verlaten. Het is moeilijk 

(snel) nieuwe medewerkers van een gelijk niveau aan te trekken.  
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5.1.3 Heeft Actal de adviespunten uit de evaluatie in 2010 op een adequate wijze opgepakt? 

De belangrijkste adviespunten uit de evaluatie in 2010 waren: 

 De mate waarin gevraagde en ongevraagde adviezen aansluiten (inhoudelijk en qua timing) bij 

het beleidsvormings- en wetgevingstraject van de departementen. 

 De verbreding van de inhoudelijke focus van administratieve lasten naar regeldruk in bredere 

zin, waaronder dus ook inhoudelijke nalevingskosten. 

 Zichtbaarheid en de wijze waarop met signalen wordt omgegaan: staat Actal open voor 

signalen? Weten doelgroepen (burgers, bedrijven en professionals) en Kamerleden Actal te 

vinden? Wordt aan de relevante signalen aandacht besteed? In hoeverre worden doelgroepen 

bij deze afweging betrokken? 

Zoals reeds eerder gesteld sluiten de gevraagde adviezen goed aan op het beleids- en 

wetgevingsproces van de departementen, voor de ongevraagde adviezen geldt dit minder.  

De verbreding van de inhoudelijke focus van uitsluitend administratieve lasten naar regeldruk 

hebben wij kunnen waarnemen op basis van de door ons onderzochte cases. Zo is de vraagstelling 

van de strategische onderzoeken bijvoorbeeld gericht op regeldruk in algemene zin. 

In de selectie van onderwerpen (o.a. bij signalen) gekeken naar regeldruk in algemene zin. 

Daarnaast wordt, juist ook als gevolg van signaalonderzoek, aandacht besteed aan door burgers, 

professionals en bedrijven ervaren regeldruk.  

De maatschappelijke zichtbaarheid van Actal is de afgelopen jaren groter geworden. Meer dan 

zeshonderd signalen van mogelijke regeldruk hebben Actal bereikt. Niet al deze signalen zijn uniek: 

een deel van deze signalen heeft betrekking op hetzelfde ervaren knelpunt in wet- of regelgeving. 

Ruim twintig onderzoeken zijn hiernaar gedaan. Gezien het groot aantal signalen dat Actal jaarlijks 

bereikt weten de doelgroepen Actal goed te vinden. Op basis van een afwegingskader wordt 

onderbouwd de keuze gemaakt welke signalen onderzocht worden. De doelgroepen worden niet bij 

deze afweging betrokken maar krijgen wel bericht en betrokkenheid als signalen worden 

onderzocht. Verder concluderen wij dat zowel bij de brancheorganisaties en Kamerleden nog 

steeds veel onbekendheid is met Actal.  

5.2 Aanbevelingen 

Op basis van de conclusies komen wij tot de volgende aanbevelingen:  

1. Verbeter het samenwerkingsproces met de departementen zonder de onafhankelijkheid te 

verliezen. Dit zal ook de effectiviteit vergroten. Aandachtspunten zijn:  

 Meer doen aan het managen van verwachtingen. Goed uitleggen wat wel en wat niet binnen ־

het mandaat van Actal ligt. 
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 In de hoor en wederhoorfase met name departementen meer gelegenheid te geven om op ־

eindproducten te reflecteren. 

 In de hoor en wederhoorfase meer motiveren hoe met gemaakte op- en aanmerkingen ־

wordt omgegaan.  

 Het tijdig informeren van departementen (m.n. dossierhouders en regeldrukcoördinatoren) ־

over het moment waarop een advies uitkomt. 

 Meer differentiatie in adviesstijlen door variatie in toonzetting van adviezen en selectievere ־

inzet van het persbericht. Persberichten ruim van te voren sturen naar de departementen. 

Deel waar mogelijk complimenten uit. Wees constructief en minder veroordelend. 

 .Meer evalueren met de counterparts bij departementen over het proces van samenwerken ־

 Investeer in de relatie met departementen op SG en DG niveau. Momenteel vindt het ־

overleg tussen College en departement vooral plaats op het niveau van bewindspersonen. 

Ter versterking van de organisatorische inbedding van regeldruk en samenwerking met een 

departement is het SG en DG-niveau minstens zo bepalend. Wellicht dat dit leidt tot meer 

gevraagde adviezen van de departementen.  

2. Investeer verder in de relatie met branche- en beroepsorganisaties en Kamerleden. Bijvoorbeeld 

door: 

 Jaarlijks overleg (op college- of secretarisniveau) met een aantal (branche)organisaties die ־

de verschillende doelgroepen kunnen representeren, vergelijkbaar zoals nu het geval is met 

VNO-NCW.  

 Uitbreiding van het aantal kennismakingsgesprekken gevoerd wordt met branche- en ־

beroepsorganisaties en koepels binnen de focus van het werkplan. 

 Richting beide Kamers kan de onbekendheid met wat Actal is en hoe Actal werkt ־

verminderd worden, bijvoorbeeld door frequent presentaties te verzorgen of toelichting op 

adviezen te geven.  

3. Continueer de huidige mix van adviesproducten, verdeling over doelgroepen en de 

internationale inzet. De huidige mix geeft een goed evenwicht tussen focus op 

structuuraspecten van regeldruk (door middel van de audit), toetsing van nieuwe regelgeving en 

oog voor bestaande maatschappelijke knelpunten op het gebied van regeldruk door strategisch 

advies en advisering op basis van signalen.  

4. Investeer in het secretariaat met het oog op de continuïteit in de toekomst. Probeer de ruimte te 

krijgen om eventuele vacatures snel op te vullen met kwalitatief goede medewerkers.  
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Groepsgesprekken 

 College:   

 Jan ten Hoopen ־

  Lili Doude van Troostwijk ־

 Eric Helder ־

 Secretariaat: 

 Rudy van Zijp ־

 Paulien Officier ־

 Herman Schippers ־

  Marcel Kieviet ־

 Jaap Sleifer ־

 Regeldrukcoördinatoren: 

  BZK  Emily Horninge ־

 OCW  Petra de Leeuw ־

 SZW  Renske Buijs ־

  VenJ  Suzanne van Melis ־

 EZ   Edwin Streefkerk, Rolf Moester ־

 Financiën Marieke van Overveld ־
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Individuele interviews 

 Eerste en Tweede Kamer: 

 Eerste Kamer          Liesbeth Kneppers (VVD) ־

 Tweede Kamer          Elbert Dijkgraaf (SGP) ־

 Tweede Kamer          Sharon Gesthuizen (SP) ־

 Tweede Kamer          Hanke Bruins Slot (CDA) ־

 Topambtenaren van verschillende departementen: 

 EZ, directie regeldruk en ICT      Marc Bressers ־

  BZK, DG Bestuur en Koninkrijksrelaties   Gert-Jan Buitendijk ־

   Financiën, DG Belastingdienst      Peter Veld ־

 IenM, hoofddirecteur Juridische Zaken   Heleen Dekker en Klaas Sanders ־

 IenM, directeur Maritieme Zaken     Birgit Gijsbers ־

  SZW, directeur Uitvoeringbeleid en Naleving   Arjan Dikmans ־

 SZW, SG Sociale Zaken       Ton Annink ־

 OCW, directeur Wetgeving en Juridische Zaken Jan Veringa ־

 Vertegenwoordigers van de doelgroepen: 

 Transport en Logistiek Nederland     Arthur van Dijk ־

  Vereniging Eigen Huis        Rob Mulder ־

 VNO-NCW / MKB-Nederland      Erik ten Brake en Emile Rodenhuis ־

 VO-raad           Gert-Jan van den Berg ־

  VZZP            Fred de Boer ־

 Bouwend Nederland        Mathieu van Rooij ־

 NBA            Berry Wammes ־

 Vml. FOSAG          Chris de Kruijff ־
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 Vertegenwoordigers van de coördinerende directies: 

 EZ             Kees Burger en Jos Holtus ־

- BZK            Jan Andries Wolthuis en Mirjam Linck  

 Internationale counterparts: 

  Kabinet van dhr. Timmermans      Maarten Smit ־

  EC, Unit for Regulatory Fitness     Jonathan Stoodley ־

 RPC, Assistant Director Verenigd Koninkrijk  Marc Jay ־

 NKR, Head of secretariat Duitsland    Dr. Dominik Böllhoff en Dr. Janina Hatt ־

 Regelrådet, chairwoman Zweden,      Pernilla Lundqvist en Christina Fors ־

 RIAB, chairman Tsjechië       Prof. Michal Mejstřík ־

  OESO Head Regulatory Policy Division   Nick Malyshev ־

 Dossierhouders departementen: 

  EZ ־

 Financiën ־

 IenM ־

 VenJ ־

 BZK ־
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Fiscale Agenda 

Algemeen 

Type adviesproduct:  Ex ante toetsing 

Jaar:      2011 

Departement:    Financiën 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

De Fiscale agenda is op 14 april 2011 aan de Kamer verzonden. In de Fiscale agenda wordt een 

beleidsvisie geformuleerd op het Nederlandse belastingstelsel. Deze visie steunt op drie 

uitgangspunten: eenvoud, soliditeit en fraudebestendigheid. Deze uitgangspunten vergroten de 

bijdrage van het belastingstelsel aan de concurrentiekracht van Nederland.  

De Fiscale agenda schetst een aantal concrete maatregelen die de komende jaren in wetgeving 

worden omgezet. Daarnaast worden richtinggevende varianten geschetst die vragen om een nadere 

uitwerking en discussie. De Fiscale agenda geeft tevens invulling aan het verzoek van de Kamer 

tijdens de behandeling van het Belastingplan 2011 om te komen met een visie op het Nederlandse 

belastingstelsel. Het kabinet wil dan ook aan de hand van de Fiscale agenda met het parlement van 

gedachten wisselen over de toekomst van het Nederlandse belastingstelsel. 

Motivatie van Actal om op dit onderwerp advies uit te brengen; rol College en stakeholders  

In het bestuurlijk overleg4 op 28 april met de staatsecretaris Weekers is afgesproken om de Fiscale 

agenda te selecteren als ‘groot dossier’ voor de ex ante toets.  

Omdat de Tweede Kamer op 6 juni met de staatssecretaris spreekt lijkt het opportuun om een kort 

preadvies met de aandachtspunten en suggesties uit te brengen. 

De Fiscale agenda betreft een atypisch dossier voor Actal. Normaliter worden de cases vanuit één 

onderwerp aangevlogen, maar bij de fiscale onderwerpen heeft Actal meerdere dossiers 

samengevoegd inzake de Fiscale agenda. Een deel van de Actal werkzaamheden m.b.t. de Fiscale 

agenda is niet te herleiden tot formele overleggen e.d. maar is gebaseerd op aanwezige kennis van 

andere fiscale dossiers en de daarbij opgedane ervaringen, kennis en onderhouden contacten 

vanuit die fiscale onderwerpen.   

                                                      

4
 Bestuurlijk overleg: tussen voorzitter Actal en de Staatssecretaris. 
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Bij dit dossier van de Fiscale agenda is het voortraject volledig informeel geweest, veel 

(voor)overleg met Financiën en is Actal gevraagd om mee te denken over het dossier. De 

werkzaamheden m.b.t. de Fiscale agenda zijn in het College Actal geweest en akkoord bevonden 

om hieraan aandacht te besteden. 

Procesverloop informeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.) 

Het informele en formele traject lopen in dit dossier door elkaar heen. Op 12 april 2011 is met de 

Staatssecretaris overeengekomen om de Fiscale agenda te zien als een groot dossier en 

onderwerp te laten zijn van een ex ante toets conform de adviestaak die Actal hiervoor in het 

nieuwe instellingsbesluit heeft gekregen. Binnen Actal is de Fiscale agenda aan het College 

voorgelegd op 29 augustus 2011. 

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (informele adviezen, gesprekken, vooronderzoek) en 

betrokken stakeholders 

Er is een aantal keren gebeld met externe fiscalisten en accountants tijdens het onderzoek. De bulk 

aan dossierkennis komt voort uit de andere fiscale dossiers/onderzoeken van Actal. Deze fiscale 

input is daarom in het algemeen niet/nauwelijks gedocumenteerd. Daarnaast is er diverse keren 

overleg geweest met Financiën. 

Bij dit dossier van de Fiscale agenda is het voortraject volledig informeel geweest, veel overleg met 

het Ministerie van Financiën en waarbij aan Actal is gevraagd of zij het interessant vonden om mee 

te denken over het dossier Fiscale agenda. De werkzaamheden m.b.t. de Fiscale agenda zijn in het 

College Actal geweest en akkoord bevonden om hieraan aandacht te besteden. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens informeel traject 

Door het departement wordt aangegeven dat de overleggen met Actal positief verliepen en dat het 

informele contact goed was. De gesprekken waren transparant en open van karakter en Actal 

reageerde snel op vragen. Indruk is achtergelaten dat Actal dit dossier van de Fiscale agenda goed 

had bestudeerd op detailniveau, terwijl het misschien meer op hoofdlijnen had gekund. 

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

Door het departement wordt het Actal advies gezien als een ‘verplicht nummer’, maar informeert het 

departement wel over mogelijke regeldrukvermindering. Daarnaast wordt opgemerkt dat één 

medewerker van Actal zich bezighoudt met het dossier Fiscale agenda en dat dit niet in verhouding 

staat met het grote aantal medewerkers van Financiën dat zich bezighoudt met hetzelfde dossier.  

De vraag is dan hoe één medewerker van Actal er nog iets van regeldruk kan uithalen tegenover 

een hele afdeling bij Financiën. 
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Counterfactual 

Eén van de vier adviezen van het preadvies worden opgevolgd (zes kleine belastingen worden 

afgeschaft, één deels (grondslagversmallers), met één wordt een aanvang gemaakt (winstbox) en 

over één advies is geen uitwerking aangetroffen (administratieve lasten van omzetbelasting). 

Ten aanzien van het ex ante advies: in eerste instantie is met de advisering niks gedaan en dus niet 

meegenomen. Later blijkt dat één punt nader is uitgewerkt. 

Vanuit het departement wordt aangegeven dat de politieke keuzes uiteindelijk bepalen hoe het 

belastingplan eruit komt te zien; het advies van Actal kan niet alles omgooien of terugdraaien als de 

politiek beleidskeuzes maakt. 

Uit bovenstaande blijkt dat zonder het advies van Actal er geen kleine belastingen zouden zijn 

afgeschaft. Daarnaast blijkt dat zonder het advies van Actal er minder aandacht voor regeldruk zou 

zijn. 

Procesverloop formeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

 Op 30 mei 2011 heeft Actal een preadvies uitgebracht aan staatsecretaris Weekers over de 

fiscale agenda. In dat advies is gevraagd om de nadere uitwerking van de Fiscale agenda aan 

Actal voor te leggen. 

 Op 14 juni 2011 heeft Actal in overleg met het Ministerie van Financiën aangegeven dat alleen 

onderwerpen in het belastingplan die uit de Fiscale agenda stammen onderdeel zijn van de ex 

ante dossier toets. 

 Op 17 juni 2011 heeft Actal een groslijst ontvangen.  

 Op 4 augustus 2011 heeft Actal een eerste concept (en nog heel incompleet) belastingplan 

2012 ontvangen.  

 Op 19 augustus 2011 ontvangt Actal de Ministerraadversie voor de Ministerraad van 26 

augustus. Actal heeft aangegeven geen advies uit te zullen brengen over het belastingplan vóór 

die Ministerraad van 26 augustus. 

Aard uitgebracht advies en dictum 

In het preadvies van 30 mei 2011 staan vier concrete adviezen:  

1. Schaf zes kleine belastingen af. 

2. Pak de grondslagversmallers aan. 
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3. Onderzoek bij BTW ICT mogelijkheden om administratieve lasten te verminderen. 

4. Breng de gevolgen voor de regeldruk van de vierde of winstbox in kaart.  

In het advies van 2 september 2011 aan de staatssecretaris van Financiën wordt geadviseerd om 

het wetsvoorstel in te dienen, nadat met de adviezen van Actal rekening is gehouden: 

1. Grondslagversmallers5 bij inkomsten- en loonbelasting die grootste lastendruk veroorzaken te 

laten vervallen. 

2. Informatieverkeer tussen belastingplichtige en belastingdienst in beeld brengen en monitoren. 

3. Bewijslast rittenadministratie zakelijke kilometers bij bestelauto’s laten vervallen. 

Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

12 april 2011 30 mei 2011 

De staatssecretaris  van Financiën en Actal zijn 

overeengekomen dat Actal een ex ante toets doet m.b.t. 

de Fiscale agenda 

Preadvies van Actal aan de staatssecretaris van  

Financiën. 

 

19 augustus 2011 2 september 2011  

Actal ontvangt ter toets het Belastingplan 2012 Actal stuurt ex ante advies aan de 

staatssecretaris 

 

Responstijd ontvanger 

Financiën heeft geen formeel bericht gestuurd naar Actal. 

Waardering van adviezen t.a.v. relevantie, timing, bruikbaarheid, concreetheid en inhoudelijke 

kwaliteit 

Vanuit het departement wordt aangegeven dat Actal in dit dossier Fiscale agenda adequaat en 

bestuurlijk is aangesloten geweest en de (beleids)agenda heeft gevolgd. Actal had zich goed 

voorbereid op detailniveau terwijl Financiën de indruk heeft dat hierdoor de grote zaken minder 

aandacht hebben gekregen.  

                                                      

5
 Grondslagversmallers zijn regelingen die er voor zorgen dat de grondslag waarover de belasting wordt 

berekend wordt verkleind. Hierdoor wordt ook het uiteindelijk verschuldigde belastingbedrag kleiner. 
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Met betrekking tot bruikbaarheid wordt opgemerkt dat in de Fiscale agenda en uiteindelijk het 

belastingplan politieke keuzes worden gemaakt en dat daardoor de bruikbaarheid en relevantie van 

het Actal advies beperkt is hierdoor. Indien er punten zijn uit het Actal advies die nadere aandacht 

vragen dan worden deze kort aanvullend toegelicht in de memorie van toelichting. De adviezen 

hebben voor Financiën niet het karakter van fundamentele wijzigingen maar kunnen wel gebruikt 

worden voor agendasetting. 
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Wet langdurige zorg (Wlz) & Besluit langdurige zorg (Blz)  

Algemeen 

Type adviesproduct:  Ex ante toetsing 

Jaar:      2013 respectievelijk 2014 

Departement:     VWS 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

De wet langdurige zorg (Wlz) vervangt de huidige AWBZ. De langdurige zorg wordt fundamenteel 

hervormd door de decentralisatie van taken naar de gemeenten, overheveling van onderdelen naar 

de Zorgverzekeringswet en de vorming van een ‘kern-AWBZ’ voor de meest kwetsbare ouderen en 

gehandicapten. De wet maakt onderdeel uit van een samenhangend systeem van (ver)nieuw(d)e 

wetten die beogen de kwaliteit van leven te vergroten voor hen die zorgen en ondersteuning nodig 

hebben, terwijl er meer een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid om daaraan 

naar vermogen zelf bij te dragen. Naar aanleiding van deze wet is er ook een besluit langdurige 

zorg (Blz) opgesteld in 2014.  

Actal heeft zowel de wet als het besluit getoetst en hierover advies uitgebracht aan de 

staatssecretaris van VWS. Het besluit bevat nadere regels die op basis van de Wlz moeten kunnen 

worden gesteld, maar bevat ook een aanzienlijk aantal voornamelijk technische wijzigingen van 

andere algemene maatregelen van bestuur (amvb's).  

De inwerkingtreding van de wet en het besluit was op 1 januari 2015. 

Motivatie van Actal om op dit onderwerp advies uit te brengen; rol College en stakeholders  

Actal heeft er voor gekozen om op dit onderwerp te adviseren i.v.m. de mogelijke enorme effecten 

voor regeldruk bij burgers en zorgaanbieders. Toen het huidige kabinet veranderingen aankondigde 

in de zorg, heeft Actal bij de regeldrukcoördinator VWS aan gegeven de Wet langdurige zorg te 

willen zien. Het duurde wel langer dan gepland voordat de wet klaar was. Oorspronkelijk moest de 

wet al voor de zomer klaar zijn. 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.). 

Informeel is het traject gestart doordat Actal de regeldrukcoördinator van VWS heeft benaderd toen 

in het Regeerakkoord de decentralisatie van zorgtaken en bezuinigingen werd aangekondigd.  
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VWS heeft breed geconsulteerd onder meerdere belanghebbende partijen, waaronder Actal. Dit is 

een formele ronde bij (uitgebreide) wetsvoorstellen. Er is contact gelegd met Actal door VWS om 

aan te geven dat het wetsvoorstel in de maak was.  

Er is vervolgens een schriftelijk verzoek voor advies aan Actal verstuurd toen de conceptwet er lag. 

In dit stadium kunnen er nog punten worden aangepast naar aanleiding van het advies. 

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (informele adviezen, gesprekken, vooronderzoek) en 

betrokken stakeholders  

Het contact tussen VWS en Actal heeft zowel telefonisch als per mail plaatsgevonden. Daarnaast 

heeft Actal BZK en EZ als coördinerende ministeries ambtelijk per mail geïnformeerd over het 

advies aan VWS. 

VWS heeft per mail aangegeven dat de regeldruk deels door een extern bureau wordt berekend en 

de resultaten in november 2013 worden opgeleverd.  

Bij de behandeling van de wet en het besluit in de Kamer is een extern bureau ingeschakeld om 

onderzoek te verrichten naar de regeldruk in een aantal wetten; Wet langdurige zorg, de instroom in 

de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Het contact met 

VWS over de adviesaanvraag was gericht op het proces. Actal heeft wel de beleidsnota’s vanaf het 

Regeerakkoord gevolgd om zo al ingelezen te zijn op de inhoud. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens informeel traject 

Afhankelijk van het dossier wordt of met de regeldrukcoördinator gesproken, of verloopt contact 

primair via de beleidsmedewerker. 

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

Het informele proces was kort. Er zijn in deze periode geen wijzigingen of aanpassingen 

doorgevoerd.  

Counterfactual  

Zonder het advies van Actal was er bij het wetsvoorstel en het besluit van VWS over de langdurige 

zorg nauwelijks kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing aanwezig geweest over regeldruk. Het 

advies van Actal heeft er namelijk toe geleid dat VWS dit heeft opgepakt en de toelichting op 

regeldruk heeft uitgebreid. 

Procesverloop formeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

Op 10 september 2013 heef VWS een officieel verzoek tot advies ingediend bij Actal voor de Wet.  
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Op 11 april 2014 ontving Actal het uitvoeringsbesluit met het verzoek de staatssecretaris van VWS 

te adviseren over de gevolgen voor de regeldruk.  

Aard uitgebracht advies en dictum 

Advies Actal over de Wet: de wet niet in de huidige vorm indienen.  

Actal toetst het wetsvoorstel op proportionaliteit regeldruk en keuze voor passende uitvoeringswijze. 

Met betrekking tot proportionaliteit; het is niet mogelijk voor Actal een oordeel over de regeldruk te 

geven omdat de berekening ontbreekt. De kwalitatieve beschrijving wordt ook verre van volledig 

geacht door Actal.  

Met betrekking tot uitvoering; volgens het wetsvoorstel is er geen berekening, omdat dit wordt 

meegenomen in de eerstvolgende evaluatie van de wet, omdat de exacte gevolgen mede 

afhankelijk zullen zijn van de regionale uitvoering. Er wordt echter niet aangeven aldus Actal wat er 

met de bevindingen zal gaan gebeuren. Daarnaast constateert Actal dat in de Programmabrief van 

het kabinet over regeldruk wel een bedrag kan worden genoemd aan besparingen op de langdurige 

zorg en niet bij het wetsvoorstel. Ook worden in het wetsvoorstel wel een overzicht van uitgaven 

verwacht die ook samenhangen met de uitvoering, maar kunnen niet specifiek de uitgaven ten 

gevolge van de regeldruk worden weergegeven.  

Actal adviseert: 

 de (eenmalige) effecten voor regeldruk kwantitatief in beeld te brengen en aan te geven hoe 

regeldruk in het wetsvoorstel is meegenomen 

 kwalitatieve onderbouwing van regeldruk te completeren  

 de terugverdientijd in beeld te brengen van de eenmalige regeldruk  

 de gesignaleerde verschillen in benadering en bepaling van omvang van de regeldruk te 

verklaren 

 door gerichte voorlichting en informatievoorziening duidelijk te maken wat de aard en reikwijdte 

van de verplichting van het sociale netwerk is voor verlenen van hulp en ondersteuning 

 effecten regeldruk als gevolg van toezicht te verduidelijken en kwantitatief te onderbouwen 

 uniformeren van gegevens en verantwoordingsinformatie 

 risico’s op (ervaren) regeldruk in overgangsfase volledig in kaart te brengen en toelichting op 

hoe deze risico’s kunnen worden voorkomen. 
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Advies Actal over het Besluit: Het besluit en toelichting maken onvoldoende duidelijk wat de 

kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen voor de regeldruk zijn. VWS laat ook een aantal kansen op 

minder regeldruk liggen, omdat op een aantal onderdelen minder belastende alternatieven 

voorhanden zijn. Actal wil het besluit na aanpassing opnieuw voorgelegd krijgen, zodat Actal na een 

ex ante toets het definitieve advies kan doen toekomen. Er is geen nieuwe versie aan Actal 

voorgelegd mede i.v.m. het krappe tijdspad voor de Blz.  

Actal adviseert: 

 om de effecten van het Besluit voor de regeldruk voor burgers, professionals en 

bedrijven/organisaties te beschrijven en de kwantitatieve gevolgen voor de regeldruk op 

handelingenniveau te specificeren 

 om inzicht te bieden in de wijze waarop bij dit Besluit met de condities, risico’s en 

randvoorwaarden uit de rapportage naar regeldruk van Sira wordt omgegaan 

 om in de toelichting op de genoemde bepalingen van het Besluit vast te leggen dat zowel in de 

transitiefase als in de (reguliere) uitvoeringsfase geen meldingen en gegevensuitvraag nodig 

zijn, als deze melding(en) en gegevens al door de ‘oude’ uitvoerder ter beschikking kunnen 

worden gesteld 

 om in het Besluit ruimte te bieden om een indicatiebesluit zonder bezoek aan verzekerde of 

instelling af te geven, in die gevallen waarin een verzekerde op basis van de beschikbare feiten 

en gegevens onmiskenbaar aan de criteria voldoet 

 om als minder belastend alternatief in het besluit ruimte te bieden om ook aan licht verstandelijk 

gehandicapten een indicatiebesluit voor onbepaalde tijd af te geven als de verwachting is dat zij 

een blijvende behoefte aan zorg hebben. 

Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

Wet: 27 september 2013. Doorlooptijd was van 10 september 2013 tot en met 27 september 2013. 

Actal heeft ook advies uitgebracht op een aantal wetten die samenhangen met de Wlz en 

constateert een rode lijn in de omissies m.b.t regeldruk en heeft hierover een brief opgesteld aan de 

staatssecretaris van VWS. Deze brief is tegelijk met het advies van Actal over deze specifieke wet 

uitgegaan op 27 september 2013. 

Besluit: Op 28 april 2014 is het advies van Actal aan VWS verzonden. 
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Responstijd ontvanger 

Wet: De ontvanger (Actal) kreeg in de adviesaanvraag van VWS het verzoek om voor woensdag 

25 september 2015 te reageren. Actal gaf gelijk aan dat gezien de reeds al korte responstijd (twee 

weken) en omdat het College van Actal altijd donderdag vergadert er vrijdag 27 september een 

advies zou komen. VWS ging hiermee akkoord. 

Besluit: Actal had vanaf 11 april 2014 tot uiterlijk 2 mei de tijd om een advies uit te brengen. VWS 

wilde op verzoek van de Tweede Kamer de Blz begin mei naar de Kamer sturen zodat lagere 

regelgeving kon worden betrokken bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel. 

Korte inhoud formele reactie 

Wet: Er is geen separate brief aan Actal gestuurd m.b.t hoe VWS met de adviezen omgaat. In de 

memorie van toelichting bij het wetsvoorstel worden de adviezen van Actal beschreven, net als de 

adviezen van de andere organen die hebben geadviseerd zoals de Algemene Rekenkamer. Er 

wordt hierbij verder geen formele reactie gegeven door VWS op het advies van Actal.  

Met betrekking tot de kwantitatieve berekening van regeldruk wordt het volgende in de memorie van 

toelichting aangegeven: “Naar het verminderen van de administratieve lasten in het proces van de 

inkoop van langdurige zorg is ter uitvoering van de motie Van Dijk een onderzoek gedaan. Het 

rapport (“Op weg naar minder administratieve lasten”) is naar de Tweede Kamer met begeleidende 

brief van 27 januari 2014 toegestuurd. Met de meest betrokken partijen worden de 

verbetervoorstellen nader uitgewerkt. De Tweede Kamer zal over de resultaten in het voorjaar van 

2014 worden geïnformeerd. In het andere onderzoek is de focus gericht op de hervorming van de 

langdurige zorg en wordt zowel gekeken naar de effecten van de Wlz als de relatie met de Wmo en 

Zvw. De uitkomsten van dit onderzoek zijn eind maart 2014 voorzien, waarna de Tweede Kamer 

direct zal worden geïnformeerd.” Dit laatste onderzoek wordt uitgevoerd door het extern bureau 

Sira. 

Besluit: VWS stuurt op 28 mei 2015 het ontwerpbesluit aan de Kamer ter goedkeuring en geeft 

hierbij het volgende aan met betrekking tot regeldruk in de nota van toelichting; “Bij de voorbereiding 

van dit besluit is aandacht besteed aan de gevolgen voor de regeldruk. Het Blz betreft de nadere 

invulling van de voorwaarden en vereisten zoals deze zijn beschreven bij het onderzoeksrapport 

“Regeldruk Hervorming Langdurige Zorg, Onderzoek naar de regeldruk in het nieuwe stelsel van 

langdurige zorg”. Dit onderzoek van bureau Sira is als bijlage bij de brief van de Staatssecretaris 

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 april 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 30597 nr. 431) 

aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gezonden. Dit onderzoek laat zien dat de hervorming 

van de langdurige zorg leidt tot een reductie van administratieve lasten en nalevingskosten voor 

burgers en bedrijven van respectievelijk € 9,8 miljoen en € 5,7 miljoen. Het Blz heeft geen andere 

gevolgen voor regeldruk.” 
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Uitgangspunt van dit onderzoek naar regeldruk is de huidige situatie in de AWBZ. Vanuit deze basis 

is gekeken naar de voorgenomen situatie in de Wlz, de instroom in de WMO, de 

Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. 

Het onderzoek laat zien dat er, naar de huidige inzichten, in de overgangssituatie sprake is van een 

lichte toename van de regeldruk. Structureel ontstaat er echter een vermindering van regeldruk van 

ca. € 15,5 miljoen, die voor circa 2/3e neerslaat bij burgers en voor circa 1/3e bij zorgaanbieders. 

Op termijn kan de besparing toenemen, omdat het beleid er op is gericht om mensen zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. 

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (vooroverleg, concept advies, hoor- en wederhoor, follow 

up) 

Wet: Tijdens het traject heeft Actal haar conceptadvies aan het College voorgelegd. Het advies is 

een dag later (27 september) uitgegaan. 

Er is apart met de staatssecretaris gesproken over Wet Jeugd. Vervolgens op 24 september 2013 

was er al een reeds gepland bestuurlijk overleg tussen Actal en de minister en staatssecretaris van 

VWS over de verantwoording van regeldruk in vier wetsvoorstellen; jeugd, goedkeuring en 

uitvoering VN verdrag mensen met een handicap, versterking eigen kracht en WLZ.  

Besluit: Er is geen contact geweest tussen VWS en Actal tussen het moment van de 

adviesaanvraag en uitkomst van het advies. Tijdens het opstellen van het advies heeft Actal ook het 

persbericht opgesteld. Het persbericht is in juni verschenen toen het besluit conform 

voorhangprocedure aan de Tweede Kamer is aangeboden. 

Actal geeft aan dat men bij VWS heeft gecontroleerd of het beeld klopt dat er geen kwantitatieve 

berekeningen zijn gemaakt voor regeldruk bij de Wlz en heeft telefonisch aangegeven bij VWS wat 

de bevindingen van het advies zouden worden. Dit was bedoeld om feitelijk onjuistheden er uit te 

halen. Het conceptadvies is niet schriftelijk aan VWS voorgelegd. Dit was geen probleem voor VWS. 

De follow up was beperkt bij de Wlz, volgens Actal. Er is daarnaast één keer per drie maanden 

overleg met de regeldrukcoördinator en dan is Actal in de gelegenheid monitoringsvragen te stellen. 

Actal volgt de stukken die op het advies volgen.  

Na de Kamerbehandeling van de Wlz is een extern bureau ingeschakeld (Sira) om de berekeningen 

te maken. Eigenlijk zou er pas bij de evaluatie van de wet worden gekeken naar de kwantitatieve 

regeldruk.  

Het rapport van Sira is met Actal gedeeld toen het naar de Kamer ging. Daaruit blijkt dat er het 

eerste jaar toename van regeldruk is en daarna moet de wet structureel € 15 miljoen aan 

vermindering van regeldruk opleveren. Daar moeten wel een aantal randvoorwaarden voor worden 

gerealiseerd.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

52366 13 

In het algemeen is er in alle gepasseerde wetsvoorstellen geen onderbouwing van cijfers. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens formeel traject 

Er was spoed om het advies te ontvangen i.v.m. het wetstraject. Actal was in staat exact op tijd te 

leveren ondanks dat het een omvangrijk wetsvoorstel was. De aspecten die leiden tot regeldruk zijn 

ook aanwezig in het gehele wetsvoorstel. Er is geen aparte paragraaf over regeldruk. Het wordt 

gewaardeerd dat Actal in staat was in korte tijd een advies uit te kunnen brengen. 

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft   

Er is kwalitatief meer aandacht besteed aan regeldruk door VWS naar aanleiding van het advies 

van Actal. Het rekenwerk blijft ontbreken tot het latere onderzoek van Sira.  

Verdere wijzigingen n.a.v. de brief moeten blijken uit toekomstige wetsvoorstellen die door VWS zijn 

ingediend, aangezien Actal een rode lijn in majeure wetsvoorstellen van VWS constateerde van het 

ontbreken van berekeningen van regeldruk. In de uitvoering zullen burgers, bedrijven en overheid 

tegen zaken gaan aanlopen waardoor aanpassingen urgenter zullen worden. 

Waardering van adviezen t.a.v. relevantie, timing, bruikbaarheid, concreetheid en inhoudelijke 

kwaliteit 

Het advies van Actal wordt gewaardeerd, want het was van goede kwaliteit, zowel voor het 

wetsvoorstel als voor het besluit.  

Het advies voor het besluit gaf veel informatie en was bruikbaar. Niet alle aanbevelingen konden 

meer verwerkt worden, maar het waren terechte punten. 
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Omgevingswet 

Algemeen 

Type adviesproduct:  Ex ante toetsing 

Jaar:      2013 

Departement    IenM 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

Het kabinet is in 2011 gestart met de stelselherziening van het omgevingsrecht. Met deze 

herziening wordt gewerkt aan een stelsel met eenvoudige en gemakkelijk te begrijpen regels ten 

aanzien van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en 

honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En allemaal met 

hun eigen uitgangspunten, procedures en eisen. Het kabinet wil het omgevingsrecht makkelijker 

maken en samenvoegen: van ongeveer zesentwintig wetten naar één Omgevingswet (Ow) en i.p.v. 

honderdtwintig Algemene Maatregelen van Bestuur (Amvb) naar vier Amvb’s en van honderdtwintig 

Ministeriële Regelingen naar circa tien Ministeriële Regelingen. Door de regelgeving op het gebied 

van omgevingsrecht te bundelen en te vereenvoudigen ontstaat er meer samenhang in het beleid 

en kunnen meer toestemmingen onder één procedure, bij één loket en onder één aanvraag worden 

verkregen met minder onderzoekslasten. Daarnaast is er meer ruimte voor maatwerk, verbetert de 

kwaliteit van de besluitvorming, zijn er minder regels, planvormen en procedures en minder 

toetsingskaders. Daarnaast komt er meer duidelijkheid en gemak voor de gebruiker door 

digitalisering. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 17 juni 2014 het wetsvoorstel 

'Omgevingswet' naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar verwachting treedt de wet in 2018 in 

werking. De Omgevingswet is een beleidsprioriteit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(IenM). 

Procesverloop informeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.) 

Het informele en formele traject lopen door elkaar heen. Vanaf medio oktober 2012 – einde oktober 

2012 is er tussen Actal en het Ministerie van IenM contact inzake mogelijke onderwerpen om 

internationaal vergelijkend onderzoek door Actal te laten voeren inzake ‘kwalitatieve nuloptie 

omgevingsrecht’. Op 28 februari 2013 komt er een formeel verzoek om advies van de minister van 

IenM. 
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Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (informele adviezen, gesprekken, vooronderzoek) en 

betrokken stakeholders 

Actal is vanaf juni 2012 tot aan oplevering van het advies in medio mei 2013 betrokken geweest bij 

diverse overleggen, begeleidingsgroepen, expertpanels etc. in het kader van de Omgevingswet 

waarbij Actal zelf ook initiator is geweest van een aantal van deze activiteiten. Bij de expertpanels 

zijn bijvoorbeeld door Actal ook diverse stakeholders en belangengroeperingen om input gevraagd. 

Na het formele verzoek aan Actal om te adviseren is er volgens IenM beperkt contact geweest. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens informeel traject 

Contacten verliepen goed, geen bijzonderheden aldus IenM. 

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

Er zijn geen wijzigingen doorgevoerd, aldus IenM.  

Counterfactual 

Vanuit IenM wordt aangegeven dat, doordat Actal meekijkt, de aandacht voor regeldruk is geborgd. 

Door de toets wordt er nagedacht over regeldruk of wordt er beter gemotiveerd waarom er ondanks 

regeldruk toch voor bepaalde maatregelen wordt gekozen. 

Procesverloop formeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

Het formele en informele traject lopen door elkaar heen, zie ook boven. Op 28 februari 2013 

ontvangt Actal het verzoek van de minister van IenM (Schultz) om advies uit te brengen over de 

regeldrukeffecten van het voorstel Omgevingswet. In mei 2013 worden door Actal berekeningen van 

regeldrukgevolgen en een addendum ontvangen bij deze berekeningen. Op 21 mei 2013 heeft Actal 

het advies ‘Ex-ante toets voorstel Omgevingswet’ verstuurd aan het Min. van IenM.  

Aard uitgebracht advies en dictum 

Ex ante toets voorstel Omgevingswet, d.d. 21 mei 2013 (kenmerk: IENM/BSK-2013/30603). Actal 

licht toe dat het advies ingaat op kansen en mogelijkheden om regeldruk te reduceren én risico’s 

van toename van regeldruk.  
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Het advies van Actal luidt als volgt: 

Het wetsvoorstel Omgevingswet biedt goede mogelijkheden om de regeldruk te verminderen, zeker 

indien bij het opstellen van de lagere regelgeving het verminderen van regeldruk scherp in het vizier 

wordt gehouden. Tegelijkertijd bevat de toetsversie van het wetsvoorstel nog significante 

onvolkomenheden die aandacht verdienen. Alles overwegende is ons eindoordeel over het voorstel 

Omgevingswet: Wij adviseren om het wetsvoorstel in te dienen, nadat met het bovenstaande 

rekening is gehouden. 

Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

28 februari 2013  21 mei 2013 

Verzoek ontvangen van minister IenM (Schultz) om advies 

uit te brengen over de regeldrukeffecten van het voorstel 

Omgevingswet.  

Ex ante toets voorstel Omgevingswet 

 

Responstijd ontvanger 

2 september 2013, brief van de minister van IenM over het Actal advies inzake de Omgevingswet: 

Korte inhoud formele reactie:  

“… Ik ben u erkentelijk dat u binnen een korte periode hieraan gehoor heeft willen gegeven. Onze 

medewerkers hebben in de aanloopperiode naar het advies toe op een constructieve wijze 

samengewerkt. U kunt deze brief tegelijk met uw advies openbaar maken zodra ik het wetsvoorstel 

Omgevingswet bij de Tweede Kamer heb ingediend. In de Memorie van Toelichting bij dat 

wetsvoorstel zal ik ingaan op de meest recente inzichten naar aanleiding van uw advies.” 

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (vooroverleg, concept advies, hoor- en wederhoor, follow 

up) 

Voordat het Actal advies definitief was, is het conceptadvies aan IenM voorgelegd in het kader van 

wederhoor, aldus IenM. 

Er is nadat het Actal advies is opgeleverd op 2 juli 2013 een informeel overleg geweest met het 

Ministerie van IenM over het advies van Actal waarbij de conceptreactie van het Ministerie van IenM 

is besproken. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens formeel traject 

In het advies van Actal wordt door Actal zelf aangegeven dat zij in aanloop naar deze versie van het 

wetsvoorstel procesmatig goed betrokken is door medewerkers van het Ministerie van IenM. IenM 

geeft aan dat op een constructieve wijze is samengewerkt bij de brief van de minister. 
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Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

IenM geeft aan dat er geen wijzigingen zijn aangebracht na het advies van Actal. Er is geen sprake 

geweest van nieuwe zaken of een gehele nieuwe richting m.b.t. het wetsvoorstel Omgevingswet. 

Wel wordt aangegeven dat het goed is dat Actal de zaken scherp houdt als waakhond en een 

kritische blik heeft, ook al heeft IenM intern al op het gebied van regeldruk de nodige zaken zelf 

geregeld. 

Waardering van adviezen t.a.v. relevantie, timing, bruikbaarheid, concreetheid en inhoudelijke 

kwaliteit 

IenM geeft aan dat het Actal advies voldoende concreet is. M.b.t. bruikbaarheid wordt door IenM 

aangegeven dat deze voldoende is, maar dat Actal alleen een eenzijdig belang benadrukt namelijk 

dat van de administratieve lasten en regeldruk, terwijl IenM wet het wetsvoorstel een veel breder en 

meer belangen nastreeft. 
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Participatiewet 

Algemeen 

Type adviesproduct:  Ex ante toetsing 

Jaar:      2013  

Departement:    Ministerie SZW 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

Eerst ging het om het Wetsvoorstel Werken naar vermogen (Wwnv), maar dit werd controversieel 

verklaard na de val van het kabinet-Rutte-Verhagen. Met de Wet werken naar vermogen wilde de 

regering de solidariteit, het draagvlak en de betaalbaarheid van de sociale zekerheid voor de 

toekomst veiligstellen. Daarbij koos de regering voor maatregelen om mensen die nu nog niet 

werken maar dat wel kunnen prikkelen om te gaan werken, gemeenten ruimte te geven hen daarbij 

te ondersteunen en werkgevers te stimuleren mensen in dienst te nemen.  

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte-Asscher is vastgelegd dat de Wwnv wordt omgevormd 

tot Participatiewet. De Participatiewet heeft tot doel mensen met een beperking meer kansen te 

bieden op de arbeidsmarkt. Het kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met de sociale partners, 

bijvoorbeeld over banen die bestemd zijn voor mensen die vanwege een beperking niet in staat zijn 

het wettelijk minimumloon te verdienen. Met de Participatiewet, en de andere te decentraliseren 

regelingen, krijgen gemeenten de gelegenheid mensen op maat en meer in samenhang met andere 

hulpvragen te kunnen begeleiden naar werk of andere vormen van maatschappelijke ondersteuning. 

Motivatie van Actal om op dit onderwerp advies uit te brengen; rol College en stakeholders 

Actal heeft in oktober 2011 reeds een advies gegeven over het wetsvoorstel Werken naar 

vermogen, maar door de wijzigingen in de invoeringswet Wwnv en omdat later het Sociaal Akkoord 

van april 2013 is verwerkt in de nota van wijziging Invoeringswet werken naar vermogen 

(Participatiewet), heeft Actal opnieuw advies uitgebracht (in maart en juli 2013) met betrekking tot 

deze wijzigingen. 

Procesverloop informeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.):  

Het informele en formele adviestraject lopen door elkaar heen.  
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Medio februari 2013 is aan Actal verzocht om een ex ante toetsing en is er veel contact geweest 

tussen Actal en het Ministerie van SZW, met name over technische zaken als de berekening van 

administratieve lasten. Op 11 maart 2013 stuurt Actal het ex ante advies over de gevolgen van 

regeldruk aan Staatssecretaris Klijnsma inzake de conceptnota wijziging van de Invoeringswet Wnv, 

met een afschrift van het ex ante advies aan minister Kamp van EZ en Plasterk van BZK. Daarna is 

er weer veel contact tussen Actal en Min. SZW en worden documenten uitgewisseld zoals 

berekening van administratieve lasten en de nota van wijziging bij de Participatiewet. Op 30 juli 

2013 stuurt Actal andermaal een ex ante advies aan Staatssecretaris Klijnsma vanwege de recente 

wijzigingen van de Participatiewet. Ook wordt het Actal advies per email verzonden aan de minister 

van EL&I en de minister van BZK.  

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens informeel traject 

Niet bekend; dossierhouder is niet meer werkzaam. 

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

Niet bekend; dossierhouder is niet meer werkzaam. 

Counterfactual 

Van het ex ante advies van 11 maart 2013 zijn drie van de acht punten overgenomen; van het ex 

ante advies van 30 juli 2013 zijn geen punten overgenomen. Uit voorgaande volgt dat zonder Actal 

advies grotendeels hetzelfde wetsvoorstel zou zijn ingediend. 

Procesverloop formeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

Het formele en informele traject lopen door elkaar heen, zie hiervoor procesverloop informeel 

traject.  

Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

Het formele en informele traject lopen door elkaar heen, zie hiervoor procesverloop informeel 

traject. 

Responstijd ontvanger 

Er is geen reactie geweest van het Ministerie van SZW op de ex ante adviezen. 

Korte inhoud formele reactie 

Er is geen reactie geweest van het Ministerie van SZW op de ex ante adviezen. 
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Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (vooroverleg, concept advies, hoor- en wederhoor, follow 

up) 

Het formele en informele traject lopen door elkaar heen, zie hiervoor procesverloop informeel 

traject.  

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens formeel traject 

Niet bekend; dossierhouder is niet meer werkzaam. 

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

Niet bekend; dossierhouder is niet meer werkzaam. Actal geeft zelf aan dat bijna de helft van de 

punten uit het advies van 11 maart 2013 zijn overgenomen, maar dat er geen punten zijn 

overgenomen uit het advies van 30 juli 2013. 

Waardering van adviezen t.a.v. relevantie, timing, bruikbaarheid, concreetheid en inhoudelijke 

kwaliteit 

Niet bekend; dossierhouder is niet meer werkzaam. Uit de stukken blijkt wel dat Actal tijdig de 

adviezen heeft opgesteld en verzonden. 
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Bouwstenen voor minder regeldruk (bouw) 

Algemeen 

Type adviesproduct:  Strategisch onderzoek (gevraagd advies) 

Jaar:      2011 

Departement:     BZK (Wonen, Wijken en Integratie) 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

Actal adviseert over de voorgenomen fundamentele herziening van de bouwregelgeving. Het gaat 

om bouwregelgeving in brede context; het is niet afgebakend door bepaalde wetten. In kader van 

het strategisch onderzoek heeft Actal gesproken met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en 

eigen bureauonderzoek gedaan. Het advies wordt ook aan IenM gestuurd i.v.m. de vernieuwing van 

het omgevingsrecht. 

Motivatie van Actal om op dit onderwerp advies uit te brengen; rol College en stakeholders  

In maart 2011 heeft Actal het bouwbesluit getoetst middels ex ante toetsing. BZK gaf hierbij aan een 

verstrekkende herziening van de bouwregelgeving te willen maken. Hierop heeft Actal actief 

geprobeerd een adviesaanvraag te krijgen van de minister.  

Er zijn een aantal overleggen hiervoor geweest tussen BZK en Actal.  

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.) 

Voordat de adviesaanvraag is verstuurd is hier informeel contact over geweest tussen Actal en BZK. 

Ook bij het formuleren van de adviesaanvraag van BZK heeft Actal meegekeken. 

IenM was van tevoren op de hoogte van onderzoek. Het raakt hen ook m.b.t. omgevingswet. 

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (informele adviezen, gesprekken, vooronderzoek) en 

betrokken stakeholders 

 Bureauonderzoek. 

 Twee expertpanels: 1. regeldruk en het technisch ontwerp van het bouwwerk en 2. regeldruk en 

het bouwwerk in zijn omgeving. 

 Er is verder gesproken met EZ Regiegroep Regeldruk over de cijfers m.b.t. administratieve 

lasten bij de Woningwet voor burgers en bedrijven. 
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 In november 2011 hebben Expertisecentrum regelgeving Bouw en het Economisch Instituut 

voor de Bouw ook een advies uitgebracht over bouwregelgeving en dit gepresenteerd bij BZK 

waarvoor Actal was uitgenodigd. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens informeel traject 

De samenwerking verliep goed. De rol van Actal was nuttig, omdat Actal punten kan aandragen die 

de noodzaak tot verandering ondersteunen. De opvattingen van Actal pasten binnen de 

ontwikkeling die BZK wilde doorvoeren. 

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

Omdat dit een strategisch onderzoek was waarbij niet parallel de wetgeving werd aangepast zijn ten 

tijde van het informeel traject geen wijzigingen of aanpassingen gerealiseerd in officiële stukken. 

Het onderzoek was beoogd als agenderend. 

Counterfactual 

Het onderzoek en advies van Actal geeft een focus op een aantal punten en daardoor versnelling 

van het proces en zet onderwerp duidelijk neer. Zonder het advies van Actal zou er ook versnelling 

en agendering zijn, maar Actal heeft hier extra aan bijgedragen. 

Procesverloop formeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

Adviesaanvraag was per mail op 24 mei 2011, wel met verkeerde datum van 4 mei 2011. Daarna is 

deze brief nooit per post aangekomen en is er op 6 juli 2011 een nieuwe adviesaanvraag verstuurd 

door BZK.  

Aard uitgebracht advies en dictum 

Met het advies beoogt Actal een extra impuls te geven aan het verminderen van de regeldruk in het 

kader van de voorgenomen fundamentele herziening van de bouwregelgeving.  

Actal heeft het volgende geadviseerd: 

 Onderzoek per beleidsdoel of en in hoeverre private oplossingen mogelijk (en wenselijk) zijn en 

of regelgeving het meest aangewezen instrument is. 

 Onderzoek alternatieve mogelijkheden (buiten de bouwregelgeving) voor het bereiken van een 

vermindering van de broeikasgasemissie te onderzoeken, zodat de bouwregelgeving (deels) 

van de hieraan verbonden eisen kan worden verlost.  
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 Pas voor eenvoudige bouwwerken een licht reguleringsregime toe waarbij niet alle technische 

aspecten worden betrokken voor niet unieke bouwwerken.  

 Maak de bouwvoorschriften toegankelijker en begrijpelijker voor gebruikers. Hierbij kan 

bijvoorbeeld het digitale instrument «Verbouw-kompas» gebruiksvriendelijker worden gemaakt 

en een bredere bekendheid worden gegeven.  

 Benut de mogelijkheden voor het vergroten van de eigen verantwoordelijkheid van 

marktpartijen, inclusief het bijbehorend sanctieregime. Verkort procedures, zoals bijvoorbeeld de 

gebruiksvergunning in de kinderopvang.  

 Biedt, bij de herziening van de bouwregelgeving, voldoende mogelijkheden voor maatwerk om 

de risico’s daar te bestrijden waar ze zich voordoen.  

 Hanteer het principe «geen welstandseisen» tenzij, en gebruik daarbij expliciete (transparante) 

standaarden. Overweeg hierbij ambtelijke toetsing van welstand als minder belastend alternatief 

voor toetsing door welstandscommissies.  

 Speel als overheid een proactieve rol in het contact met indieners van bouwaanvragen. Vanuit 

het oogpunt van dienstverlening zou voor alle complexe aanvragen de mogelijkheid van een 

accountmanager moeten worden geboden. Informeer als overheid de omgeving actief bij 

ingrijpende bouwinitiatieven en bestemmingsplanwijzigingen.  

 Gebruik een centraal register voor gelijkwaardige maatregelen waarvoor het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties autorisatie verleent.  

Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

15 september 2011. De doorlooptijd voor het strategisch onderzoek was circa vier maanden. 

Responstijd ontvanger 

De definitieve adviesaanvraag is 24 mei 2011 per mail aan Actal gestuurd. Hierin wordt verzocht 

uiterlijk 15 september 2011 te reageren. Actal heeft haar advies ook 15 september 2011 verstuurd 

aan BZK. 
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Korte inhoud formele reactie 

1. Onderzoek per beleidsdoel of en in hoeverre private 

oplossingen mogelijk (en wenselijk) zijn en of 

regelgeving het meest aangewezen instrument is. 

BZK neemt dit adviespunt over en geeft daarbij aan dat dit 

past in de lijn die gekozen is bij de fundamentele 

herbezinning van de bouwregelgeving. 

2. Onderzoek alternatieve mogelijkheden (buiten de 

bouwregelgeving) voor het bereiken van een 

vermindering van de broeikasgasemissie te 

onderzoeken, zodat de bouwregelgeving (deels) van de 

hieraan verbonden eisen kan worden verlost. 

BZK onderschrijft de terughoudendheid met regels, maar 

wijst op de Europese verplichtingen die er aan ten grondslag 

liggen.  

3. Pas voor eenvoudige bouwwerken een licht 

reguleringsregime toe waarbij niet alle technische 

aspecten worden betrokken voor niet unieke 

bouwwerken. 

Dit adviespunt wordt overgenomen (brief van 15 december 

2011) en verwerkt in de herziening van de bouwregels. 

 

4. Maak de bouwvoorschriften toegankelijker en 

begrijpelijker voor gebruikers. Hierbij kan bijvoorbeeld 

het digitale instrument "Verbouwkompas" 

gebruiksvriendelijker worden gemaakt en een bredere 

bekendheid worden gegeven. 

Het kabinet herkent de behoefte aan toegankelijke en 

begrijpelijke bouwvoorschriften en blijft hieraan werken. 

Tegelijkertijd maakt de complexiteit van het bouwproces als 

zodanig dat er ook beperkingen zijn aan de mogelijkheden 

op dit punt  

5. Benut de mogelijkheden voor het vergroten van de 

eigen verantwoordelijkheid van marktpartijen, inclusief 

het bijbehorend sanctieregime. Verkort procedures, 

zoals bijvoorbeeld de gebruiksvergunning in de 

kinderopvang. 

BZK geeft aan dat dit goed aansluit bij de inzet van het 

kabinet. 

 

6. Biedt, bij de herziening van de bouwregelgeving, 

voldoende mogelijkheden voor maatwerk - om de risico's 

daar te bestrijden waar ze zich voordoen. 

Uit de reactie van de minister van BZK blijkt dat dit 

overeenstemt met de voornemens van het ministerie. Met de 

vereenvoudiging van het omgevingsrecht beoogt het kabinet 

meer flexibiliteit, maatwerk en afwegingsruimte ter 

bevordering van duurzame en innovatieve oplossingen 

mogelijk te maken. Ten aanzien van de bouwregelgeving 

wordt gekeken welke bouwvoorschriften kunnen worden 

geschrapt, welke zich lenen voor meer flexibele toepassing 

en welke kunnen worden gehanteerd als richtlijn. 

 

7. Hanteer het principe "geen welstandseisen" tenzij, en 

gebruik daarbij expliciete (transparante) standaarden. 

Overweeg hierbij ambtelijke toetsing van welstand als 

minder belastend alternatief voor toetsing door 

welstandscommissies. 

BZK wijst op een brief over welstand van 22 november 2011, 

waarin BZK aangeeft dat gemeenten niet langer verplicht 

zijn om welstandsadvies bij welstandscommissies in te 

winnen. BZK stelt dat er daardoor nu al sprake is van ‘geen 

welstand, tenzij’. BZK stelt dat de door Actal op 15 

september 2011 geadviseerde ambtelijke welstandstoets 

goed past in deze benadering. 
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8. Speel als overheid een proactieve rol in het contact 

met indieners van bouwaanvragen. Vanuit het oogpunt 

van dienstverlening zou voor alle complexe aanvragen 

de mogelijkheid van een accountmanager moeten 

worden geboden. Informeer als overheid de omgeving 

actief bij ingrijpende bouwinitiatieven en 

bestemmingsplan wijzigingen. 

BZK stelt dat dit adviespunt moet worden betrokken bij de 

herziening van het omgevingsrecht.  

9. Gebruik een centraal register voor gelijkwaardige 

maatregelen waarvoor het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties autorisatie verleent. 

Dit adviespunt wordt door BZK onderzocht in de aanpak van 

de problematiek rond de gelijkwaardigheid van oplossingen. 

 

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (vooroverleg, concept advies, hoor- en wederhoor, follow 

up) 

Het advies van Actal is op 15 december 2011 door de minister van BZK aan de Tweede Kamer 

aangeboden als bijlage bij de kabinetsvisie op het bouwbeleid en de bouwregelgeving. Met haar 

visie meende het kabinet tevens een reactie op het Actal advies te hebben gegeven. De Tweede 

Kamer heeft echter om een separate kabinetsreactie gevraagd specifiek gericht op het advies van 

Actal. Op 27 januari 2012 heeft de minister vervolgens reactie gegeven op het advies van Actal. De 

reactie reageert op elk individueel adviespunt. Er is daarnaast ook een bestuurlijk overleg geweest 

waarbij het advies aan de orde is gekomen. 

Op 14 maart 2012 was er een ronde tafel gesprek over Vernieuwing Bouwregelgeving met de 

Commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer.  

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens formeel traject 

BZK heeft de gelegenheid gekregen om n.a.v. het conceptadvies opmerkingen te maken en dat 

heeft Actal meegenomen in haar definitieve advies.  

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

BZK heeft in haar formele reactie aangegeven dat zij veel van de adviespunten overneemt, met een 

aantal kanttekeningen i.v.m. verantwoordelijkheid en haalbaarheid. Door de wisseling van 

kabinetten heeft de herziening wel een andere vorm gekregen, maar een aantal adviezen zijn nog 

steeds actueel. Door gesprekken met de regeldrukcoördinator weet Actal dat zaken daadwerkelijk 

worden opgepakt. 

Uit gesprek met het veld blijkt dat men nog ervaart dat de regeldruk tussen de oren zit bij 

beleidsmakers. Regels worden verminderd, maar er komen ook weer extra regels en dus lasten bij. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

52366 26 

Waardering van adviezen t.a.v. relevantie, timing, bruikbaarheid, concreetheid en inhoudelijke 

kwaliteit 

Het advies werd gewaardeerd, want het was bruikbaar en de timing was goed. Actal is vroeg 

betrokken. Het advies was een bouwsteen voor latere wet- en regelgeving. De rol van Actal is alleen 

niet erg bekend bij de sector. Dit advies van Actal is wel gepubliceerd in het blad Cobouw, maar 

Actal zou nog meer bekendheid aan haar adviezen mogen geven. 
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Sectorscan logistiek 

Algemeen 

Type adviesproduct: Strategisch advies (gevraagd advies) 

Jaar:     2013 

Departement:   Infrastructuur en Milieu 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

Actal heeft eerder (augustus 2011) besloten om zogenaamde ‘sectorscans’ uit te voeren. Dit zijn 

analyses van de regeldruk binnen een bepaalde sector. Het College wil daarbij aansluiten bij het 

topsectorenbeleid van EZ.  

Motivatie van Actal om op dit onderwerp advies uit te brengen, rol College hierin, rol stakeholders 

hierin 

Logistiek is één van de topsectoren binnen het Topsectoren beleid van de overheid. Binnen het 

topsectoren beleid is verminderen van regeldruk en vereenvoudiging van regelgeving één van de 

aandachtspunten. Bovendien bestond binnen Actal de behoefte om binnen logistiek te adviseren als 

belangrijke en complexe sector.  

Het Topteam Logistiek ziet een sectorscan van Actal als een instrument om mede invulling te geven 

aan één van de acties van de agenda die het Topteam heeft opgesteld. 

Procesverloop informeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.) 

 In een vroeg stadium heeft het secretariaat contact gezocht met TLN over dit onderwerp om te 

toetsen in hoeverre er behoefte bestond aan een dergelijk onderzoek. Hierbij is naar voren 

gekomen dat een goede insteek van het onderzoek zou zijn om de weg die een container aflegt 

te volgen.  

 In de Collegevergadering van 29 maart 2012 besluit het College, naar aanleiding van de 

voorbereiding van een BO met de minister van EZ, om een sectorscan uit te voeren voor de 

transportsector. Invalshoek is daarbij de weg die een container moet afleggen. Het College 

stuurt aan op een adviesaanvraag van de minister van EZ.  
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 Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg vindt er frequent contact plaats tussen het 

secretariaat en de departementen IenM en EZ over de vraagstelling van de adviesaanvraag die 

de departementen aan Actal zullen doen.  

 Het secretariaat stelt een probleemstellende notitie op voor het College. Hierin wordt de 

(concept) adviesaanvraag beschreven, de doelstellingen van het onderzoek en het beoogde 

eindresultaat. Ook wordt de aanpak van het onderzoek beschreven (selectie van bureaus, 

selectie van cases) en wordt een budgetvoorstel gedaan. In de Collegevergadering van 18 mei 

2012 gaat het College akkoord met het projectvoorstel voor de sectorscan Logistiek.  

Procesverloop formeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

In de Collegevergadering van 26 juli 2012 neemt het College kennis van de formele 

adviesaanvraag. Het College stemt in met een informeel ambtelijke begeleidingscommissie 

(bestaande uit ambtenaren van EZ en IenM) en doet de suggestie voor een klankbordgroep waar 

TLN zitting in kan nemen.  

Aard uitgebracht advies en dictum 

Strategisch advies. 

Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

17 juli 2012 (ontvangst adviesaanvraag) – 26 november 2013 (uitbrengen advies), bijna 1,5 jaar.  

Responstijd ontvanger 

26 november 2013 (uitbrengen advies) – 20 februari 2014 (kabinetsreactie), circa 3 maanden. 

Korte inhoud formele reactie 

1. Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (vooroverleg, concept advies, hoor en wederhoor, 

follow up). 

2. Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens formeel traject. 

3. Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft. 

4. Waardering van adviezen t.a.v. relevantie, timing, bruikbaarheid, concreetheid en inhoudelijke 

kwaliteit. 
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 Op 17 juli 2012 ontvangt Actal een formele adviesaanvraag van IenM en EZ (directie 

topsectoren en industriebeleid) gezamenlijk. De adviesaanvraag luidt: 

Sectorscan opstellen in het kader van het topsectorenbeleid logistiek te bepalen.  

Welke mogelijkheden Actal ziet om binnen de topsector logistiek tot vermindering van regeldruk 

te komen, uitgaande van de ketenbenadering van de logistieke stromen zoals beschreven in de 

Partituur naar de Top van de ministers van EZ en IenM. Suggestie om een begeleidingsgroep in 

te stellen met vertegenwoordigers uit de sector, en de departementen.  

 Een projectgroep bestaande uit Actal, ambtenaren van IenM en het topteam logistiek bereiden 

de sectorscan gezamenlijk voor. 

 Actal vraagt bij verschillende partijen offerte aan voor het uitvoeren van het onderzoek. TNO 

wint deze tender.  

In de onderzoeksfase komt de begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van 

EZ, IenM, TLN en Actal en uiteraard TNO met regelmaat bij elkaar om de voortgang en de 

inhoudelijke keuzes van het onderzoek te bespreken. Een belangrijke inhoudelijke 

scopewijziging betrof de uitbreiding van het onderzoek van de binnenkomende 

goederenstromen in Nederland van buiten de EU naar ook de uitgaande goederenstromen 

vanuit Nederland naar buiten de EU.  

In deze fase organiseert Actal twee expertpanels om te reflecteren op voorlopige bevindingen 

en aanvullende punten aan te dragen. Deze vinden plaats op 26 april 2013 en op 14 mei 2013 

met ieder circa tien deelnemers uit bedrijfsleven en wetenschap. TNO heeft, in opdracht van 

Actal, een derde expertpanel georganiseerd.  

Op 25 juli worden het TNO rapport en het conceptadvies met het College besproken. Het 

College stemt in met het voorstel om deze stukken naar de stakeholders te sturen.  

Op 6 augustus stuurt Actal de eindrapportage van TNO en het conceptadvies van Actal naar de 

leden van de begeleidingscommissie Logistiek ter bespreking.  

 Het concept TNO-rapport en het concept advies van Actal wordt op 29 juli 2013 voor hoor en 

wederhoor voorgelegd aan verschillende brancheorganisaties en de betrokken departementen 

met de vraag of zij zich herkennen in de verschillende knelpunten en adviespunten.  

In de Collegevergadering van 3 oktober 2013 bespreekt het College het conceptadvies. In de 

Collegevergadering van 10 oktober 2013 stemt het College in met het advies. Het College geeft 

aan de sectorscan te willen overhandigen aan de minister, aansluitend op het bestuurlijk overleg 

van 26/11. De sector wordt hiervoor uitgenodigd.  
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 Op 15 oktober 2013 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de voorzitter van het 

College en TLN / topsector logistiek. Op basis van dit gesprek wordt een adviespunt 

opgenomen waarin wordt aangedrongen op nadere betrokkenheid van het Topteam Logistiek 

en een sectorbreed actieplan.   

 Op 17 oktober 2013 stemt het College in met het toevoegen van drie illustraties aan het advies. 

En het toevoegen van een extra adviespunt inzake een sectorbreed actieplan. 

 26 november 2013 biedt Actal haar advies aan de minister van Infrastructuur en Milieu. In het 

advies worden drie knelpunten gesignaleerd die tot onnodig veel vertraging, irritatie en kosten in 

de logistieke sector leiden: 

 Het vervoermiddel en niet het te vervoeren goed staat centraal in de specifieke regelgeving ־

voor de logistieke sector.  

 De kwaliteit van het toezicht voor de logistieke sector is onvoldoende door een versnipperde ־

invulling en een vaak beperkte dienstverlening. 

 De complexiteit van de sectorspecifieke regelgeving is sterk toegenomen. In sommige ־

gevallen is deze voor ondernemers niet meer begrijpelijk en daardoor niet meer naleefbaar.  

Het advies luidt: 

Advies  

Wij adviseren u om te komen tot een juridisch bestel 
dat het logistieke netwerk centraal plaatst. Bij deze 
herziening moet in ieder geval het volgende worden 
gerealiseerd: 

 

 Harmonisatie van de wetgevende kaders voor 
wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer. 

Zie kabinetsreactie 

 Eén (digitaal) vervoersdocument voor alle 
vervoersmodaliteiten. 

Onderdeel van het Actieplan MAR L 

Cluster 5, nr. 1 

 Het schrappen van de juridische belemmeringen 
voor samenwerking tussen toezichthouders in 
binnen- en buitenland. 

Zie kabinetsreactie 

 Een eenduidige organisatie van systeemtoezicht 
voor de logistieke sector. 

Zie kabinetsreactie 

 Het houden van inspecties op keteneigen 
rustmomenten. 

Zie kabinetsreactie 

 Het schrappen van de stapeling van 
douanevergunningen. 

Zie kabinetsreactie 

Daarnaast worden nog ca. dertig adviespunten genoemd als uitwerking van de drie 

hoofdknelpunten. 
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 Dezelfde dag gaat ook een persbericht uit met de kop: Regeldruk belast logistieke sector 

onnodig zwaar. Lastenverlichting van € 248 miljoen per jaar mogelijk. 

 Op 20 februari 2014 ontvangt Actal een reactie van de minister van IenM, mede namens de 

minister van EZ. De minister beschouwt het advies als een nuttige en bruikbare bouwsteen bij 

het vereenvoudigen van (de uitvoering van) wet- en regelgeving. Het door Actal geadviseerde 

actieplan sluit prima aan bij het streven het kabinet om te komen tot een merkbare vermindering 

van regeldruk in regeldichte domeinen, zoals bij de programmabrief van 25 april 2013 ‘Goed 

geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk’ is gesteld. Het Actal advies voor een 

actieplan wordt door middel van de Maatwerk aanpak Regeldruk Logistiek gehonoreerd en 

gerealiseerd.  

De minister beraadt zich nog op de door Actal voorgestelde harmonisatie van de wetgevende 

kader voor wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer. Deze zullen aanmerkelijk meer tijd vragen 

gezien hun VN/EU-regelgevingsachtergrond. 

Maatwerkaanpak – Sinds april 2014 is een werkgroep en een stuurgroep Maatwerk Aanpak 

Regeldruk Logistiek (MAR L) in het leven geroepen. De werkgroep wordt voorgezeten door 

EVO, de stuurgroep door IenM. Actal levert in de beginfase input voor de werkgroep. 

 Op 15 januari 2015 komt de Maatwerk Aanpak Regeldruk Logistiek (MAR L) uit, waarin 

overheden, vertegenwoordigers van handels- en productiebedrijven, de Topsector Logistiek en 

het logistieke bedrijfsleven samen werken aan een slimmer geregelde logistiek. Dit 

samenwerkingsverband heeft, op basis van het Actal onderzoek, vijftig specifieke knelpunten 

benoemd. Hierbij is bepaald welke op een termijn van twee jaar tot oplossing gebracht kunnen 

worden, welke op termijn en welke op lange termijn. De adviespunten van Actal komen hierin 

terug. 

 Op 27 januari 2015 biedt de minister van IenM het Actieplan maatwerk aanpak regeldruk 

logistiek aan de Tweede Kamer. Het Actieplan bevat 22 gerichte acties die binnen twee jaar 

opgepakt kunnen worden. De overige 28 worden opgepakt via regulier overleg tussen overheid 

en bedrijfsleven. Deze zijn veelal op middellange of lange termijn oplosbaar.  
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In deze brief gaat de minister ook in op de drie hoofdknelpunten van het Actal advies: 

Hoofdknelpunt Kabinetsreactie 

Het vervoermiddel en niet het te vervoeren 
goed staat centraal in de specifieke 
regelgeving voor de logistieke sector.  

 

[…] Het Actal advies om de wetgevende kaders voor 
wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer te harmoniseren 
vraagt […] om aanpassing van de internationale 
verdragen/regels. Ik bekijk of ik aanpassing van 
internationale regelgeving kan bevorderen, samen met 
andere landen. 

De kwaliteit van het toezicht voor de 
logistieke sector is onvoldoende door een 
versnipperde invulling en een vaak beperkte 
dienstverlening. 

 

[…] Op de Toezichttop op 2 oktober 2014 heeft het kabinet 
aangegeven graag in gesprek te gaan met het bedrijfsleven 
en Rijksinspecties om een aantal sectoren (waaronder de 
logistiek) door te lichten en het toezicht beter, slimmer en 
efficiënter te maken. Zoals aangekondigd in de kabinetsbrief 
“Werken aan groei” van 16 september 2014 wordt onder 
meer toegewerkt naar één controlemoment om de efficiëntie 
van de logistieke ketens te vergroten.  

De complexiteit van de sectorspecifieke 
regelgeving is sterk toegenomen. In 
sommige gevallen is deze voor 
ondernemers niet meer begrijpelijk en 
daardoor niet meer naleefbaar.  

 

Actal doelt vooral op de complexiteit van de wet- en 
regelgeving op het gebied van de douane. […] Op initiatief 
van mijn collega van Financiën, en wat de logistieke 
aspecten betreft in samenspraak met mijn departement, zal 
onderzocht worden of de nieuwe Europese douane wet- en 
regelgeving ernstige belemmeringen voor de Nederlandse 
logistieke ambities bevat. In dat onderzoek zullen ook het 
bedrijfsleven en de wetenschap participeren. Dat kan leiden 
tot goed onderbouwde wijzigingsvoorstellen om 
geconstateerde belemmeringen weg te nemen. 
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Beleving regeldruk door leraren 

Algemeen 

Type adviesproduct  Strategisch onderzoek  

Jaar      2013 

Departement     OCW 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

OCW heeft een onderzoek gedaan naar de beleving van regeldruk en professionaliteit onder 

leraren. Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken waarvan de laatste in januari 2013 is 

afgerond. Het gaat nadrukkelijk om de ervaren beleving van regeldruk en niet regeldruk als definitie.  

Ten eerste heeft OCW onderzoek laten doen door een extern bureau om de literatuur van de 

afgelopen tien jaar op een rij te zetten. Ten tweede zijn er focusgroep gesprekken gevoerd met 

leraren om kleuring te geven aan de uitkomsten van de literatuurstudie. Dit heeft geresulteerd in een 

eerste brief aan de Tweede Kamer in juli 2012.  

Na de zomer van 2012 is er bekeken door OCW wat de aanpak van de regeldruk kan zijn middels 

focusgroepen met de sector. Daarnaast heeft Actal via haar website aan leraren de mogelijkheid 

gegeven feedback te geven op de regeldruk in het onderwijs. Dit heeft geresulteerd in een tweede 

brief aan de Tweede Kamer in juli 2013 waarbij ook het advies van Actal als bijlage is toegevoegd. 

Motivatie van Actal om op dit onderwerp advies uit te brengen; rol College en stakeholders 

Tijdens het bestuurlijk overleg van november 2011 is er met de minister van OCW gesproken over 

een gezamenlijk onderzoek naar de regeldruk onder leraren. Per mail op 15 november 2011 is Actal 

gevraagd door de projectleider van het onderzoek ‘Beleving van bureaucratie leraren van OCW’ om 

van gedachten te wisselen over de betrokkenheid bij het onderzoek.  

Procesverloop informeel adviestraject 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.) 

 15 november 2011 heeft OCW per mail Actal uitgenodigd voor overleg. 
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Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (informele adviezen, gesprekken, vooronderzoek) en 

betrokken stakeholders 

 Regelmatig overleg op ambtelijk niveau met OCW.  

 Intomart-sessie. 

 Actal heeft een reactie gegeven op de opzet van de literatuurstudie. Actal vroeg om de volgende 

vragen te betrekken in het onderzoek: 

  ?Welke aanbevelingen ter vermindering van de regeldruk zijn er in het verleden gedaan ־

  ?Voor zover deze aanbevelingen niet zijn opgevolgd, wat was de reden ־

 ?Gelden deze redenen nog steeds ־

Met deze vragen beoogt Actal dat het onderzoek een lijst met quick wins oplevert en eventuele 

bottle necks worden benoemd. 

 Aanwezigheid Actal bij focusgroepen georganiseerd door OCW.  

 Meelezen met rapportages over literatuuronderzoek en focusgroepen. 

 Voorstel tot onderzoek onder leraren via de website van Actal en het uitvoeren van dit 

onderzoek. Circa veertig leraren hebben gereageerd. Actal heeft de signalen besproken met 

OCW. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens informeel traject 

De verhoudingen tussen Actal en het departement zijn goed. Het is goed dat Actal aandacht geeft 

aan regeldruk. 

Vanuit Actal wordt aangegeven dat OCW een ambitieuze agenda heeft. Er zijn veel mensen aan de 

slag met de vermindering van regeldruk. 

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

In de onderzoekopzet zijn de vragen die Actal heeft geadviseerd, opgenomen in de vijfde 

onderzoeksvraag van het onderzoek. Er zijn geen aanpassingen in beleid/regelgeving geweest ten 

tijde van traject. 

Counterfactual  

Als Actal haar advies niet had gegeven dan was het beleidsonderzoek ook uitgevoerd en waren 

zaken rondom regeldruk in het onderwijs ook onderzocht. OCW was van plan het onderzoek uit te 

voeren en heeft dit conform haar eigen opzet uitgevoerd.  
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Procesverloop formeel adviestraject 

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

Op 9 februari 2012 is per brief van de minister van OCW aan Actal een verzoek tot advies gedaan. 

Op 23 februari 2012 heeft Actal hierop gereageerd dat de betrokkenheid bij de opzet van het 

onderzoek informele advisering betreft. De nadruk voor Actal ligt op de fase na afronding van het 

onderzoek, m.b.t. de te nemen maatregelen om de regeldruk te verminderen.  

Aard uitgebracht advies en dictum 

Het advies van Actal is er op gericht om in de breedte voorstellen te doen om de regeldruk te 

verminderen n.a.v. hun eigen onderzoek. 

Actal heeft aan de minister van OCW geadviseerd om: 

1. De vrijwillige toepassing van ‘peer review’ te stimuleren door hier tegenover een vermindering 

van het verticaal toezicht in het vooruitzicht te stellen. 

2. Wij adviseren nut en noodzaak van het ‘lerarenregister’ te onderzoeken en om op basis daarvan 

voortzetting er van te heroverwegen. 

3. Wij adviseren om met het veld te komen tot een herijking van rollen, taken en 

verantwoordelijkheden in het onderwijs, waarbij de instelling en de leraar zelf verantwoordelijk 

zijn voor de professionaliteit. 

4. Wij adviseren een regierol van OCW om instellingen en leraren voor onnodige regeldruk te 

behoeden. 

5. Wij adviseren de professionele vrijheid van leraren te stimuleren door de verantwoordelijkheid 

voor het gebruik van hulpmiddelen zoveel mogelijk bij de leraar te leggen en door de inspectie 

de rol van een handelsreiziger in goede praktijken te geven. 

6. Wij adviseren de mogelijkheden voor meer taakdifferentiatie en taakverlichting te verkennen 

zodat de leraar meer tijd heeft voor (de kwaliteit van) het onderwijs. 

7. Wij adviseren om de door ons geadviseerde herijking te laten volgen door een regelmoratorium. 

Regels veranderen namelijk voortdurend in het onderwijs. Het idee is om de regelverandering 

even af te stoppen. 
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Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

Het advies van Actal aan de minister van OCW is uitgebracht op 1 maart 2013. Het advies is tevens 

aan EZ en BZK gestuurd. Vanaf de start van het informeel traject duurde het traject circa zestien 

maanden. Zestien maanden is niet een reguliere doorlooptijd bij het geven van strategisch advies. 

Maar op deze manier wilde Actal zo efficiënt mogelijk al effect kunnen bewerkstelligen. 

Responstijd ontvanger 

Bij dit onderzoek was er geen responstijd gesteld aan de ontvanger. In eerste instantie is het de 

bedoeling zowel het onderzoek, de beleidsreactie en het advies van Actal voor het zomerreces 

2012 aan de Tweede Kamer te versturen. Tijdens het onderzoek last OCW een extra stap in om te 

bezien wat de aanpak van de regeldruk kan zijn. Dit gebeurt middels focusgroepen met de sector. 

Daarom besluit OCW de beleidsreactie later te sturen aan de Tweede Kamer; eind 2012 of begin 

2013. Uiteindelijk wordt de beleidsreactie in juli 2013 gestuurd door OCW aan de Tweede Kamer. 

Met de beleidsreactie in juli 2013 wordt ook het advies van Actal meegestuurd.  

Korte inhoud formele reactie 

De formele reactie van OCW is onderdeel van bijlage 2 bij de Kamerbrief van 8 juli 2013. In deze 

bijlage wordt het volgende expliciet weergegeven m.b.t. advies van Actal over taakdifferentiatie: 

“Anders dan het advies van Actal suggereert, zijn functie- en taakdifferentiatie al geruime tijd 

formeel mogelijk binnen onderwijs. Ze worden echter nog altijd onvoldoende benut mede als gevolg 

van een sterke gelijkheidscultuur.” 

Er wordt verder niet specifiek gerefereerd aan de aanbevelingen van Actal. 

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (vooroverleg, concept advies, hoor- en wederhoor, follow 

up) 

In juli 2012 is de eerste brief van OCW naar de Tweede Kamer gegaan met de bevindingen van de 

eerste twee deelonderzoeken.  

De minister van OCW heeft op 8 juli 2013 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de aanpak 

van meetbare en merkbare regeldruk in het onderwijs voor deze kabinetsperiode. De nadruk ligt op 

een vraag gestuurde benadering waarbij OCW samen met het veld optrekt (maatwerk). Ook 

presenteren zij de eerste opbrengsten. Tegelijkertijd stuurt OCW de eerder toegezegde 

beleidsreactie op het onderzoek naar de beleving van regeldruk onder leraren, dat in 2012 is 

aangeboden.  

Actal geeft aan dat op hoofdlijnen de belangrijkste adviespunten voor hoor- en wederhoor bij OCW 

zijn neergelegd.  
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Actal is geïnformeerd door OCW dat zij aan de slag gingen met de regeldrukagenda. Actal heeft niet 

aan de regeldrukagenda meegewerkt, omdat dit een proces is tussen OCW en de sector. Actal is 

een onafhankelijk adviescollege en sluit daarom niet aan bij sessies in kader van deze agenda. 

Actal heeft haar advies gegeven en middels regulier bilateraal overleg met OCW komt vermindering 

van regeldruk aan de orde. 

Eind 2014 is de Regeldrukagenda voor het onderwijs uitgekomen. De Regeldrukagenda komt voort 

uit Nationaal Onderwijsakkoord. De sector, inspectie en bonden waren betrokken bij dit traject van 

een jaar om tot deze agenda te komen. Actal is wel geïnformeerd door OCW over de 

Regeldrukagenda, maar was verder niet betrokken bij de totstandkoming van de Regeldrukagenda. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens formeel traject  

De hoor- en wederhoor kan worden verbeterd. In het geval van deze casus waren bepaalde 

adviezen niet haalbaar vanwege de politieke realiteit (regelmoratorium) of omdat het advies van 

Actal niet aansluit bij de praktijk (de inspectie voor het onderwijs controleert niet per individu, dus 

een peer review onder leraren neemt geen taken van de inspectie weg). Actal heeft deze 

aandachtspunten van OCW niet overgenomen in haar definitieve aanbevelingen. 

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft  

Aanbeveling vijf en zes zijn deels overgenomen.  

Daarnaast worden er mogelijk in de toekomst nog een aantal aanbevelingen in het beleid 

meegenomen. 

Er zijn ook een aantal paralellen te trekken tussen de Regeldrukagenda en het advies van Actal aan 

OCW. 

Waardering van adviezen t.a.v. relevantie, timing, bruikbaarheid, concreetheid en inhoudelijke 

kwaliteit  

Er wordt graag gezien dat Actal meedenkt binnen de mogelijkheden van deze politieke realiteit. Het 

zou van toegevoegde waarde zijn als Actal de verbinding kan leggen tussen de politieke realiteit en 

regeldruk en aanbevelingen kan doen binnen deze context. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

52366 38 

Regeldruk kleine ondernemer 

Algemeen 

Type adviesproduct:  Strategisch advies 

Jaar:      2014 

Departement:    EZ 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

In 1998 heeft de Commissie Administratieve Lasten opdracht gegeven aan EIM om de 

administratieve lasten van een schilder en broodjeszaak te berekenen. In 2007 heeft Actal EIM 

opdracht gegeven om het onderzoek te herhalen en de INK kwalitatief te beschrijven. Dit heeft 

geresulteerd in het rapport Kleine ondernemers, hoge lasten. De bevindingen zijn gepresenteerd op 

een symposium, er is geen advies uitgebracht.  

Motivatie van Actal om op dit onderwerp advies uit te brengen; rol College en stakeholders 

Het secretariaat stelt voor om in 2013 dit onderzoek opnieuw uit te laten voeren. Het doel van het 

onderzoek is advies uit te brengen over het merkbaar verminderen van de regeldruk die wordt 

ervaren door ondernemers die een broodjeszaak of een schildersbedrijf hebben. Het onderzoek 

gaat in op de verschillende levensfasen van deze ondernemingen.  

Een dergelijk onderzoek draagt bij aan het thema ‘ruimte voor ontwikkeling, innovatie en groei. En 

levert het een bijdrage aan het ondernemersklimaat, zo wordt in de voorlegger aangegeven.  

Procesverloop informeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.) 

In de Collegevergadering van 10 oktober 2013 stemt het College in met het verstrekken van een 

opdracht aan Panteia om het in 2007 uitgevoerde onderzoek naar de lasten bij kleine ondernemers 

te herhalen. Het doel van dit repeterende onderzoek is om inzicht te krijgen in (de ontwikkeling van) 

regeldruk van kleine ondernemers in verschillende fasen van een bedrijf en hun beleving daarbij.  

Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek is met EZ gesproken. Verder is het adviestraject 

aangekondigd bij VNO-NCW en MKB-NL. 
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Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (informele adviezen, gesprekken, vooronderzoek) en 

betrokken stakeholders 

Op 31 oktober 2013 krijgt Panteia de opdracht tot het verrichten van onderzoek naar de ervaren 

regeldruk bij de start en groei van twee kleine ondernemers (een broodjeszaak en een 

schildersbedrijf). 

6 november 2013 stelt Actal alle regeldruk coördinatoren per mail op de hoogte van dit onderzoek. 

In de mail wordt aangegeven dat Panteia bevindingen opstuurt.  

Panteia voert dit onderzoek uit door middel van inventarisatie van wet- en regelgeving en 

verplichtingen. Gebruikte bronnen zijn internetsearch, eerdere regeldrukmetingen, interviews met 

drie horecabedrijven en drie schildersbedrijven. Op basis van het Standaardkostenmodel en het 

Meetmodel INK is de regeldruk gekwantificeerd. Op basis van de genoemde zes gesprekken is de 

ervaren regeldruk in kaart gebracht. Koninklijke Horeca Nederland en OnderhoudNL zijn 

geconsulteerd in het kader van dit onderzoek door Panteia. 

Op 11 december 2013 stuurt Panteia de voorlopige bevindingen per departement aan de regeldruk 

coördinatoren met het verzoek uiterlijk 10 januari 2014 te reageren. N.B. dit is geen conceptrapport 

maar een lijst met verplichtingen. Dit is de verificatie van de richting van de regeldruk (toename, 

afname, neutraal). 

Op 17 januari 2014 stuurt Panteia een eerste conceptrapport op naar Actal. Op 2 februari 2014 

stuurt Actal een tweede conceptrapport. Op 25 februari 2014 wordt het definitieve rapport 

opgestuurd naar Actal. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens informeel traject 

De betrokken ambtenaar van EZ geeft aan dat er in de beginfase van het traject een gesprek is 

geweest met Panteia. Uit dit gesprek is echter niet het beeld blijven hangen dat er een Actal advies 

uitgebracht zou worden.  

Procesverloop formeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

Start van het onderzoek is 10 oktober 2013 toen het College akkoord gaf voor het uitvoeren van het 

onderzoek. 

Aard uitgebracht advies en dictum 

- 
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Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

Op 3 april 2014 komt het advies uit. Dit betekent een doorlooptijd van ca. zes maanden.  

Responstijd ontvanger 

Er is geen specifieke kabinetsreactie gestuurd naar aanleiding van dit advies. In de 

voorjaarrapportage regeldruk (18 juni 2014) wordt ingegaan op verschillende adviespunten. Dit 

betekent een responstijd van ca. twee maanden.  

Korte inhoud formele reactie 

- 

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (vooroverleg, concept advies, hoor- en wederhoor, follow 

up) 

Op 4 maart 2014 mailt Actal de regeldrukcoördinatoren van de Ministeries VenJ en Financiën met 

de constatering dat uit het onderzoek van Panteia blijkt dat de jaarrekening voor veel regeldruk 

zorgt. In deze mail vraagt Actal hoe ver Nederland is met de implementatie van de EU-richtlijn voor 

het jaarrekeningenrecht (2013/34/EU) die sinds 26 juni 2013 van kracht is. Deze richtlijnen bieden 

diverse vrijstellingen voor micro-ondernemingen ten aanzien van het opstellen van financiële 

overzichten en verslagen.  

Op 12 maart 2014 wordt hierop geantwoord vanuit VenJ. Hierin wordt aangegeven dat lidstaten 

micro entiteiten van bepaalde verplichtingen kunnen vrijstellen, maar zij moeten nog steeds een 

(beperkte) jaarrekening opstellen. Nederland neemt deze optie mee bij de implementatie. 

Op 5 maart 2014 stuurt Actal het eindrapport van Panteia door aan EZ ter bespreking op 6 maart 

2014. In deze bespreking wordt mondeling de belangrijkste adviespunten van het conceptadvies 

van Actal aangegeven. 

Op 5 maart 2014 mailt Actal de stichting Expertisecentrum Regelgeving Bouw naar aanleiding van 

een signaal over een sprinklerinstallatie in een broodjeszaak. Het antwoord is dat dit volgens het 

bouwbesluit geen verplichting is. Conclusie is dat de toezichthouder bovenwettelijke eisen stelt. 

Op 24 maart 2014 wordt het advies, het onderzoeksrapport en het persbericht aan het College 

verzonden ter bespreking op 27 maart 2014. Het College stemt in met dit advies.  

Op 1 april mailt Actal het advies en persbericht aan EZ, BZK en VenJ.  

Op 2 april 2014 mailt Actal de regeldrukcoördinatoren de mededeling dat op 3/4/2014 het advies 

‘Regeldruk voor kleine ondernemers onverminderd hoog’ op de website wordt gepubliceerd. 

Dezelfde dag stuurt Actal het advies naar de ministers van VenJ, EZ, BZK, en de voorzitter van de 

Tweede Kamer. Ook ontvang VNO-NCW die dag per mail het advies met het concept persbericht.  
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Op 3 april 2014 stuurt Actal het advies (incl. onderzoeksrapport) ook digitaal aan de Tweede Kamer. 

Op 3 april 2014 verschijnt het persbericht: regeldruk voor kleine ondernemers nauwelijks gedaald. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens formeel traject 

Vanuit het betrokken departement wordt aangegeven dat het advies binnen het departement slecht 

viel omdat het als een directe aanval op het kabinetsbeleid werd ervaren. Oog voor de inspanningen 

die door de departementen zijn gepleegd was er niet. Ook werd het advies als generiek ervaren en 

te weinig specifiek. Bovendien kwam het moment waarop het advies uitkwam als een verassing. Tot 

op het hoogste ambtelijke niveau is er discussie geweest over het persbericht. Dit heeft tot 

aanpassing van het uiteindelijke persbericht geleid. Tegelijk wordt aangegeven dat het advies zelf 

een aantal goede punten bevat. Met name als gevolg van het persbericht is er binnen het 

departement weinig positieve energie om met deze adviespunten aan de slag te gaan.  

Na het uitbrengen van het advies is er contact geweest met Actal om het advies uit te werken. Het 

advies kwam uit in een periode dat EZ nadacht over de invulling van nieuwe maatwerksectoren, 

waarbij ook de gedachte bestond om meer met MKB te doen. Bovendien kwamen ook VNO-NCW 

en SER met soortgelijke richtingen. Een Actal advies past daarin en draagt bij aan het in gang 

zetten van bepaalde beleidslijnen. Het advies om regeldruk standaard onderdeel te maken van de 

verplichte beleidsevaluatie zou niet zijn ingevoerd als Actal dit advies niet gegeven had, geven 

betrokkenen aan.  
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Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

Advies  

Wij constateren dat de doelstellingen van afgelopen 
kabinetten om de regeldruk te reduceren voor kleine 
ondernemers bij lange na niet zijn gehaald. Wij adviseren 
u te onderzoeken wat hiervan de oorzaken zijn. 
Bovendien adviseren wij u om prioriteit te geven aan het 
verminderen van regeldruk voor kleine ondernemers (dit 
kan door bijvoorbeeld te starten met een maatwerkaanpak 
ambachtssector). 

Deels overgenomen door o.a. in de BET meer te 
kijken naar gevolgen voor kleine ondernemingen.  

(voorjaarsrapportage 2014 d.d. 18 juni 2014). 

Het kabinet zal de resultaten van het Actal-
onderzoek nader bestuderen. Het kabinet deelt de 
zorg van Actal dat de feitelijk verminderde 
regeldruk minder merkbaar kan zijn voor 
ondernemers.  

De Bedrijfseffectentoets vraagt explicieter 
aandacht voor de effecten voor het MKB. 

Ook kijken we naar aanleiding van het Actal-
advies over regeldruk bij kleine bedrijven in 
overleg met het betreffende bedrijfsleven op welke 
wijze de geconstateerde knelpunten het beste 
kunnen worden opgepakt.  

Het winkelambacht is onderdeel van de 
maatwerkaanpak van het kabinet. 

Wij adviseren u het onderwerp regeldruk standaard 
onderdeel te maken van de verplichte beleidsevaluatie.  

Overgenomen. 

Voorjaarsrapportage regeldruk 29 362 nr. 235. 

Het kabinet zal conform het Actal-advies voortaan 
in beleidsevaluaties explicieter aandacht vragen 
voor regeldrukaspecten.  

Wij adviseren u voor nieuwe wet- en regelgeving het ‘think 
small first’ principe toe te passen. Wij zien hiervoor onder 
andere mogelijkheden wanneer het kabinet de in artikel 
36 van de richtlijn 2013/34/EU geregelde vrijstellingen van 
verplichtingen voor micro-ondernemingen maximaal benut 
en deze zo spoedig mogelijk implementeert. Hiermee 
wordt de implementatie van een nationale kop vermeden. 
Bovendien adviseren wij om de micro-ondernemers 
gericht op de hoogte te stellen van deze vrijstellingen, 
zodat zij maximaal kunnen profiteren van deze 
lastenverlichting. 

Het principe wordt ambtelijk onderschreven, 
invoering moet nog gebeuren.  

Wij adviseren u om, samen met de minister van BZK, 
afspraken te maken met gemeenten om procedures en 
termijnen voor vergelijkbare werkzaamheden van 
ondernemers te harmoniseren. Wij adviseren om daarbij 
uit te gaan van het handelingsperspectief van de 
ondernemer door procedures en termijnen te hanteren die 
de minste regeldruk veroorzaken (het schrappen van 
procedures veroorzaakt per definitie de minste regeldruk). 

Deels overgenomen. 

In het kader van Beter en Concreter werken we 
hier samen met gemeenten aan. De VNG maakt 
bijvoorbeeld modelverordeningen die veel 
gemeenten overnemen. Om gemeenten verder te 
ondersteunen bij regeldrukvermindering maakt het 
kabinet het voor hen mogelijk om bij Actal advies 
in te winnen over de bestrijding van regeldruk. 
Rond de zomer zal deze wijziging van taken van 
Actal in de Staatscourant gepubliceerd worden. 
Vanaf dat moment kunnen gemeenten bij Actal 
terecht voor advies over regeldrukvermindering op 
lokaal niveau. 
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Advies  

Wij adviseren u te borgen dat de taakuitoefening van de 
toezichthouder, zoals beoogd met de Awb, in de 
toezichtspraktijk stringent wordt toegepast.  

Deels overgenomen. 

Het kabinet zet, samen met (rijks)inspecties en 
gemeenten, met de aanpak van gestapeld 
toezicht, Inspectieview Bedrijven en het 
Ondernemingsdossier stevig in op het 
verminderen van toezichtlasten voor bedrijven. 
Daarnaast treedt het kabinet in overleg met 
toezichthouders en medeoverheden wanneer het 
signalen krijgt over onnodige toezichtlasten. Actal 
wijst bijvoorbeeld in zijn advies over regeldruk bij 
kleine bedrijven op mogelijke bovenwettelijke 
eisen die toezichthouders soms zouden stellen en 
waar ondernemers last van hebben. Het kabinet 
hecht aan de interpretatieruimte die 
toezichthouders hebben bij hun inspectietaken. Zo 
kunnen zij adequaat inspelen op situaties in de 
praktijk. Het is echter niet de bedoeling dat 
toezichthouders bovenwettelijke eisen stellen. 
Indien Actal hierover concrete signalen heeft 
ontvangen, dan zal het kabinet hiervoor aandacht 
vragen. 

 

Waardering van adviezen t.a.v. relevantie, timing, bruikbaarheid, concreetheid en inhoudelijke 

kwaliteit 

In de voorlegger bij het advies wordt door het secretariaat aangegeven dat EZ de sectoren voor de 

tweede tranche maatwerkaanpak nog niet geselecteerd heeft. VNO-NCW heeft EZ verzocht de 

Ambachtssector op de shortlist van de tweede tranche te zetten.  

Ten aanzien van de richtlijn 2013.34/EU wordt aangegeven dat met de dossierhouder van VenJ is 

gesproken en dat men de optie voor een speciaal regime voor micro-entiteiten pas bij implementatie 

bekijkt (uiterlijk 1 januari 2016).  
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Eerste Regeldrukaudit 

Algemeen 

Type adviesproduct:   Systeemtoets 

Jaar:     2012 

Departement    Alle departementen 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

Volgens het Instellingsbesluit heeft Actal tot taak de regering op beide Kamers der Staten Generaal 

te adviseren over het systeem van beoordeling van de effecten van voorgenomen wet- en 

regelgeving voor de regeldruk voor bedrijven, burgers en professionals in de publieke en semi 

publieke sector. In de toelichting bij het Instellingsbesluit wordt ten aanzien van de systeemtoets 

gezegd: als departementen de bedrijfseffectentoets, naast andere toetsen, consequent en op een 

zodanige wijze toepassen dat toetsing op het niveau van individuele dossiers (dossiertoetsing) door 

een externe toetsingsinstantie niet meer nodig is, kan Actal zich beperken tot het achteraf en 

steekproefsgewijs controleren of departementen de regeldrukeffecten goed en consequent 

beschrijven. Een dergelijke systeemtoets is ook uitgevoerd door Actal bij de evaluatie van de 

convenanten die het college in 2009 en 2010 heeft afgesloten met enkele departementen. Deze 

taak is in lijn met het op 7 februari 2011 aan de Tweede Kamer aangeboden Programma regeldruk 

voor bedrijven (Kamerstukken Tweede Kamer 2010/11, 29 515, nr. 327) en de kamerbrief van de 

minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 16 februari 2011 (Kamerstukken 

Tweede Kamer 2010/11, 29 515, nr. 328). In artikel 3 is met het oog op deze taak geregeld dat Actal 

toegang moet hebben tot de achterliggende onderbouwing (kwantitatief en kwalitatief) in individuele 

dossiers. Artikel 3 geeft daarmee tevens uitvoering aan de motie Groot c.s. (Kamerstukken Tweede 

Kamer 2010/11, 31 311, nr. 67). De systeemtoets in de huidige opzet is een nieuwe taak voor Actal. 

Procesverloop adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.) 

Omdat het een nieuwe taak voor Actal betreft, heeft het secretariaat een voorbereidend memo 

opgesteld om te bepalen hoe hiermee omgegaan zou moeten worden. In de periode van april 2011 

spreekt het dan zittende College over de contouren van een systeemtoets op basis van de 

voorbereidende memo van het secretariaat. Hierin wordt o.a. stilgestaan bij de interpretatie van de 

systeemtoets en de hoofdvraag van een systeemtoets. De volgende hoofdvraag wordt hierbij 

voorgesteld: wordt de departementale toetsing op regeldruk goed en consequent uitgevoerd?  
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Hierbij wordt de uitvoering als ‘goed en consequent’ aangemerkt wanneer al de afweging bij ieder 

dossier voorafgaand aan de besluitvorming plaatsvindt, van voldoende kwaliteit is en als de toetsing 

met goede organisatorische (en culturele) waarborgen is omkleed. Het dan zittende College kan 

zich vinden in de geschetste richting maar laat besluitvorming over aan het nieuwe College.  

Op 17 mei 2011 wordt aan het secretariaat een memo verspreid waarin wordt ingegaan op de 

systeemtoets, de in te zetten acties vooruitlopend op het aantreden van het nieuwe College.  

Hierbij speelt ook de afwikkeling van de convenanten met een aantal departementen. In 2008 en 

2009 is met een aantal departementen convenanten afgesloten over de toetsing van voorgenomen 

wet- en regelgeving. Deze convenanten liepen op 1 juni 2011 af en krijgen, als gevolg van de 

gewijzigde taken van Actal geen vervolg. Evaluatie van deze convenanten was wel voorzien, maar 

wordt onderdeel van de systeemtoetsing.  

Door Actal is een startnotitie opgesteld (7 juni 2011) waarin de achtergrond, doel en vraagstelling en 

planning is opgenomen. Hierin worden verschillende fasen onderscheiden: 

 Opstartfase – In deze fase wordt de systeemtoets ontwikkeld en vindt communicatie plaats over 

de toets richting de departementen (zowel ambtelijk en bestuurlijk). Ook vindt overleg met de 

Algemene Rekenkamer plaats die meedenkt over de opzet systeemtoets. Daarnaast is een pilot 

voorzien voor de dossiertoetsing op basis van dossiers van IenM en BZK. Het doel hiervan is 

om voor aanvang van de daadwerkelijke systeemtoets eventuele knelpunten bloot te leggen en 

de toets verder scherp te stellen.  

 Toetsfase – In deze fase worden op basis van een groslijst van dossiers twee – zeven dossiers 

per departement geselecteerd die gevolgen hebben voor regeldruk. Actal vraagt daartoe van elk 

departement een overzicht van dossiers die in de onderzoeksperiode zijn gepasseerd. 

 Dossier-analyse – Actal beoordeelt de geselecteerde dossiers op de wijze waarop een ־

departement de regeldrukgevolgen bij de dossiers heeft afgewogen.  

 Verificatie-analyse – Actal controleert steeksproefsgewijs of de dossiers die door een ־

departement worden aangemerkt als zonder gevolgen voor regeldruk daadwerkelijk geen 

gevolgen voor regeldruk hebben. EIM voert in opdracht van Actal de verificatie-analyse uit. 

 Organisatie-analyse – Actal wenst van elk departement procesbeschrijvingen van de wijze ־

waarop departementen de aanpak van regeldruk hebben georganiseerd, zowel op papier 

als in de praktijk. Deze procesbeschrijvingen liggen in het verlengde van de zes criteria die 

in de convenantenaanpak zijn gehanteerd. Er wordt een extern bureau gevraagd om de 

procesbeschrijvingen op te stellen. USBO zal dit onderzoek uitvoeren. 
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 Verificatiefase – per departement wordt een (vertrouwelijke) notitie met bevindingen opgesteld 

die wordt besproken met het departement. De conceptrapportages worden in twee ronden met 

de departementen besproken: in eerste aanleg met de coördinatoren, in tweede aanleg met de 

SG.  

 Rapportagefase – er wordt een overkoepelend rapport opgesteld.  

In de startnotitie wordt ook een brochure voorgesteld. De brochure over de systeemtoets is bedoeld 

voor ambtenaren (regeldrukcoördinatoren en dossierhouders) op de departementen die met de 

systeemtoets te maken krijgen.  

In de Collegevergadering van 9 juni 2011 stemt het College in met de aanpak zoals geschetst in de 

startnotitie.  

In mei 2011 heeft Actal overleg met de Algemene Rekenkamer. Op 22 juni 2011 heeft Actal 

opnieuw een overleg over de startnotitie van Actal. 

Op 12 juli 2011 wordt door Actal de systeemtoets formeel aangekondigd door middel van een brief 

aan de bewindspersonen waarin de nieuwe werkwijze van Actal en de nieuwe samenstelling van 

het College wordt toegelicht. Voorafgaand aan deze brief zijn de regeldrukcoördinatoren door de 

accounthouder binnen Actal op de hoogte gesteld. Actal geeft in het regeldrukcoördinatorenoverleg 

van 12 september 2011 een presentatie over de systeemtoets.  

De probleemstellende notitie en de brochure van de systeemtoets ontvangen de coördinatoren op 

3 oktober 2011. 

Op 28 november 2011 heeft Actal de departementen per mail gevraagd om uiterlijk 6 januari 2012 

een overzicht te sturen van de regelgeving in de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 december 

2011. 

Op 10 januari 2012 informeert het secretariaat het College over het voorstel voor de selectie van de 

dossiers voor verschillende departementen. Op 12 januari 2012 besluit het College over de selectie 

van de dossiers. Dezelfde dag ontvangen de regeldrukcoördinatoren het verzoek de betreffende 

dossiers toe te sturen (d.w.z. het voorstel, de toelichting, de berekeningen en impact analyses [incl. 

CET]). 

Het secretariaat stuurt in de periode van januari tot en met juni 2012 met regelmaat een 

voortgangsrapport over de systeemtoets naar het College. De audit is een vast agendapunt op de 

Collegevergadering. In de periode eind mei en begin juni vinden de verificatiegesprekken plaats met 

de departementen. De conceptrapporten per departement worden op DG- en SG-niveau besproken 

met het College. 

Ook vindt in deze fase vertrouwelijk overleg plaats over de hoofdconclusie met ABD 

Topconsultants. Na het overleg met ABD Topconsultants wordt de definitieve rapportage opgesteld.  
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Op 7 juni stemt het College op hoofdlijnen in met de rapportage van de regeldrukaudit. Op 14 juni 

stelt het College het eindrapport en de aanbiedingsbrief met enkele wijzigingen vast.  

Op 27 juni 2012 presenteert het College de aanbevelingen uit de eerste regeldrukaudit aan het 

SGOR. Dezelfde dag wordt het eindrapport openbaar. 

Persbericht 27 juni 2012: Kabinet, doorbreek het bureaucratisch spel rondom regeldruk. 

Aanbeveling Doorwerking (o.b.v. 2
e
 regeldrukaudit) 

Zet bedrijven, burgers en professionals centraal 

Het is essentieel om in de aanpak van regeldruk de 
‘Haagse’ afbakeningen, begrenzingen en schotten 
tussen de veroorzakers van regeldruk (Rijk, provincie, 
gemeente, Europa, uitvoeringsorganisatie en 
toezichthouder) te doorbreken en alle soorten van 
regeldruk (administratieve lasten, inhoudelijke 
nalevingskosten, leges) integraal te betrekken. 

In de maatwerkaanpak wordt vanuit het perspectief 
van bedrijven, burgers en professionals de regeldruk 
in kaart gebracht. Hierdoor worden de Haagse 
afbakeningen en begrenzingen doorbroken. 

Formuleer een ambitieuze integrale doelstelling voor 
de vermindering van regeldruk. 

Maak daarbij duidelijk onderscheid tussen bedrijven, 
burgers en professionals. 

Het kabinet-Rutte II hanteert een integrale doelstelling 
om de regeldruk met € 2,5 miljard te verminderen. 

Stel inspirerende doelen vast. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan: 

Nieuwe regelwijziging? Niet binnen vijf jaar na de 
vorige! 

Beslistermijnen voor de overheid verkorten met 25%. 

Zorg dat departementen minimaal tien initiatieven van 
de ‘Right to Challenge’ (Van regels naar ruimte) 
oppakken. 

Een inspirerende vernieuwing is de informele aanpak. 
Bij deze aanpak gaat het om direct telefonisch 
(oplossingsgericht) contact om onnodige irritatie en 
juridisering te voorkomen. Ook wel genoemd: prettig 
contact met de overheid. Er zijn geen nieuwe, 
inspirerende en ook afrekenbare doelen geformuleerd.  

Maak de toelichting bij wet- en regelgeving scherper 
en vollediger. 

Breng de regeldrukgevolgen helder in beeld. Focus op 
een verantwoording aan de samenleving in plaats van 
op interne afwegingen. 

Dit verschilt per ministerie. Het gaat verhoudingsgewijs 
goed bij EZ, OCW en IenM. Bij SZW en VWS is geen 
verbetering zichtbaar. 

Ondersteun beleidsmakers bij het maken van 
berekeningen. 

Richt een (klein) expertisecentrum in of geef het CBS 
die rol. Zorg daarnaast voor financiële ondersteuning 
voor onderzoek naar regeldrukeffecten. 

Dit verschilt per ministerie. Een expertisecentrum is er 
niet gekomen en in plaats van ondersteunen gaat het 
in de praktijk vaak om het verstrekken van 
handleidingen. De handleidingen sluiten niet goed aan 
op het perspectief van de dossierhouder. 

Schoon het regelbestand op. De – inmiddels opgeheven – Ministeriële en Ambtelijke 
Commissies Vernieuwing Publieke Belangen hebben 
enkele domeinen onder de loep genomen. Van een 
brede herijking is geen sprake geweest. 

Gebruik de afweging van de nuloptie om nieuwe 
regels te voorkomen. 

De afweging van de nuloptie wordt vaker gemaakt, al 
is dit overwegend juridisch. Door de afweging vaker 
maatschappelijk te maken zijn verdere stappen te 
zetten. 
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Aanbeveling Doorwerking (o.b.v. 2
e
 regeldrukaudit) 

Schaf de regeldrukdrempels in de 
monitoringssystematiek af. 

De spelregels met drempels hebben plaats gemaakt 
voor bilaterale afspraken. Het verschilt per ministerie 
of drempels worden gehanteerd. 

Breng alle gevolgen voor alle vormen van regeldruk in 
beeld. 

Er is enige verbetering doordat de inhoudelijke 
nalevingskosten vaker in beeld worden gebracht. Het 
beeld verschilt echter per ministerie. 

Laat de CET minimaal 25 procent van alle nieuwe 
regelgeving toetsen. 

De CET is afgeschaft. Er is geen vervangend gremium 
of mechanisme. 

Maak de CET-adviezen tegelijk met de voorgestelde 
regelgeving openbaar. 

De CET is afgeschaft. Er is geen vervangend gremium 
of mechanisme. 

De doorlooptijd van de audit is vanaf, de eerste notitie in mei 2011 tot publicatie op 27 juni 2012 

ruim een jaar. Noch het kabinet noch afzonderlijke departementen geven een formele reactie op de 

audit. 

Actal zelf neemt naar aanleiding van de regeldrukaudit het initiatief om best practice-sessies te 

organiseren. In de audit zijn best practices aangetroffen voor de vermindering van regeldruk die 

mogelijk ook navolging verdienen op andere ministeries.  

Regeldrukcoördinatoren uiten veel kritiek op de audit, met name op de laatste fase van het 

onderzoek. Veel departementen hadden commentaar bij de departementale notitie. Dit commentaar 

is in de ogen van de departementen niet volledig verwerkt. Het gesprek op hoog ambtelijk niveau en 

de gespreksnotitie die daarin ten grondslag ligt is meer op hoofdlijnen.  

Naar aanleiding van de systeemtoets heeft Actal bij BZK aangedrongen op maatregelen.  

Ook evalueert Actal de audit ook zelf. In eerste instantie intern, onder andere door middel van een 

SWOT-analyse en in tweede instantie ook extern met de regeldrukcoördinatoren. Hieruit ontvangt 

Actal veel constructieve feedback. 
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Wet op het accountantsberoep 

Algemeen 

Type adviesproduct:  Signaal onderzoek (ongevraagd advies) – amendement 

Jaar:     2012 

Gericht aan:   Tweede Kamer 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

Bij de behandeling van het Wetsvoorstel Wet op het accountantsberoep zijn door de Tweede Kamer 

amendementen ingediend. Twee daarvan (Het amendement Van Vliet stelt voor om organisaties 

met een openbaar belang te verplichten hun accountantskantoor elke acht jaar te rouleren. Het 

amendement Plasterk stelt een strikte scheiding voor tussen enerzijds advies- assurancediensten 

en anderzijds de wettelijke accountantscontroles) zijn voor Actal aanleiding om advies uit te 

brengen.  

Motivatie van Actal om op dit onderwerp advies uit te brengen; rol College en stakeholders 

Voor Actal waren deze amendementen een goed voorbeeld van regeldruk afkomstig van de 

Tweede Kamer. Actal heeft de amendementen aangegrepen om een zogenaamd ‘kort’ advies uit te 

brengen. Het College van Actal is hierop gewezen vanuit een signaal uit de Tweede Kamer. Het 

amendement over scheiding van controle en advies zou voor organisaties van openbaar belang 

(OOB’s) gevolgen voor de regeldruk kunnen hebben die niet in kaart waren gebracht. Dit geldt ook 

voor het amendement over het verplicht rouleren van accountant, dat met name voor OOB’s en voor 

accountants zelf gevolgen voor regeldruk zou kunnen hebben.  

Procesverloop informeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.) 

Tijdens het wetgevingsoverleg met in de Tweede Kamer op maandag 6 februari 2012 worden 

verschillende amendementen over accountancy ingediend.  

Op 9 februari 2012 wordt het secretariaat tijdens de Collegevergadering gevraagd door het College 

een advies voor te bereiden inzake de genoemde moties.  

Op basis van dossieronderzoek, en enkele gesprekken met branchevertegenwoordigers en 

bedrijven stelt het secretariaat een conceptadvies op. Actal vraagt aan de NBA om een schatting 

van de kosten die beide amendementen veroorzaken. Actal zegt hierbij vertrouwelijkheid toe. 
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Op 10 februari 2012 verstrekt de NBA een schatting van de kosten van de beide amendementen 

aan Actal.  

Op 10 februari 2012 stuurt Actal de ‘body’ van het advies Aan NBA ter commentaar. NBA geeft 

daarop nog enkele tekstuele suggesties. 

Procesverloop formeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

Er is geen sprake van een formele adviesaanvraag. 

Aard uitgebracht advies en dictum  

Op 10 februari 2012 stuurt Actal haar advies inzake de amendementen aan de voorzitter van de 

Tweede Kamer. 

In het advies stelt Actal dat: ‘Signalen uit het veld duiden er op dat de amendementen de regeldruk 

disproportioneel kunnen doen toenemen, met naar schatting zo’n 75 miljoen euro per jaar.’  

Advies  

Wij adviseren om de effecten op de regeldruk van beide 
amendementen in kaart te brengen. 

Niet overgenomen. 

Wij adviseren om geen aanvullende wettelijke eisen te 
stellen waarvan niet eenduidig kan worden vastgesteld dat 
zij bijdragen aan het verminderen van het aantal onterecht 
afgegeven goedkeurende accountantsverklaringen. 

Niet overgenomen. 

Wij adviseren om geen Nederlandse ‘kop’ op de EU 
regelgeving te zetten. 

Niet overgenomen. 

Gelet op de aard van onze bevindingen adviseren wij u de 
twee voorliggend amendementen niet te steunen. 

Niet overgenomen. 

 

De dinsdag daarop, op 14 februari 2012, stemt de Kamer over het Wetsvoorstel en de 

amendementen. Voorafgaand aan de stemming stelt het CDA Kamerlid Blanksma voor om de 

stemming over beide amendementen aan te houden om Actal de gelegenheid te geven de gevolgen 

voor de regeldruk in beeld te brengen. Hiervoor is echter geen Kamermeerderheid. Beide 

amendementen worden aangenomen.  

Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

Het advies is in een tijdsbestek van één dag uitgebracht: maandag 6 februari werden de 

amendementen ingediend, op donderdag 9 februari heeft Actal besloten tot een advies, op vrijdag 

10 februari werd het advies uitgebracht.  
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Responstijd ontvanger 

Niet van toepassing. 

Korte inhoud formele reactie 

Niet van toepassing. 

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (vooroverleg, concept advies, hoor- en wederhoor, follow 

up) 

 Op 28 februari 2012 bericht NU.nl dat de schatting “die Actal heeft gemaakt” afkomstig is van de 

sector onder de kop “Adviesorgaan regering liet zich leiden door lobby".  

 Tijdens het vragenuur stelt GroenLinks Kamerlid Braakhuis vragen aan de minister van 

Financiën De Jager, bij afwezigheid van de minister van Economische Zaken, over het bericht 

van NU.nl. Minister de Jager meldt de Tweede Kamer dat “Actal in zijn brief aan de Tweede 

Kamer duidelijk heeft aangegeven dat de geschatte regeldruk van de amendementen op de Wet 

op het accountantsberoep (Wab) gebaseerd was op signalen uit de sector zelf en dat nadere 

berekeningen nodig zijn om de regeldruk beter in kaart te brengen. Het adviescollege heeft zich 

dus niet laten leiden door de 'accountantslobby'”. Ook meldt de minister dat “Actal in zijn brief 

aan de Tweede Kamer duidelijk heeft gewezen op het feit dat de geschatte regeldruk van de 

amendementen gebaseerd was op signalen uit de sector zelf en dat nadere berekeningen nodig 

zijn om de regeldruk beter in kaart te brengen.” 

 Direct na de berichtgeving op NU.nl dat Actal zich “zou hebben laten leiden door een lobby van 

de accountants” evalueert Actal intern de gang van zaken rondom de totstandkoming van het 

advies. Geconcludeerd wordt dat interne procedures niet zijn nageleefd. Verder komen enkele 

leerpunten naar voren. Eén daarvan is de beleidslijn dat vertrouwelijke gegevens niet in 

adviezen worden opgenomen.  

 Op 29 mei 2012 overlegt het College met het bestuur van de NBA in het kader van een 

branchebezoek. In dit gesprek komt ook het advies over de wet op het accountantsberoep aan 

de orde komt. NBA en Actal zien de onverwachte publiciteit als een gezamenlijke leerervaring.  
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Afschaffen ouderdomsverklaring onderhoudswerk woningen 

Algemeen 

Type adviesproduct:  Signaalonderzoek (ongevraagd advies) 

Jaar:     2012 

Departement:   Financiën 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

Voor onderhoud aan woningen geldt het verlaagde btw-tarief van 6% als de woning ouder is dan 

twee jaar. Bij controle op btw afdracht kan de leeftijd worden aangetoond met een 

ouderdomsverklaring. Die verklaring wordt afgegeven door de opdrachtgever. In de 

Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) staat informatie over de leeftijd van de woning. 

Eén van de brancheorganisaties voor schilders stelt voor om de gegevens in de BAG te mogen 

gebruiken in plaats van de ouderdomsverklaring van particulieren. Dit omdat die verklaring nogal 

eens ontbreekt in de btw-administratie en bij controle tot gedoe leidt. 

Motivatie van Actal om op dit onderwerp advies uit te brengen; rol College en stakeholders 

Actal vernam op een bijeenkomst van EZ het voorstel van de FOSAG om toegang te krijgen tot de 

BAG zodat dit niet meer via een ouderdomsverklaring zou hoeven te gebeuren. Dit paste bij een 

eerder signaal uit de branche dat Actal in 2010 ontving.  

Procesverloop informeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.) 

Op 25 februari 2012 ontvangt Actal per mail desgevraagd een nadere toelichting van FOSAG over 

de geschatte omvang van de problematiek (265.000 schildersopdrachten, 60.000 stucopdrachten, 

geschatte tijdsduur die gemoeid is met opstellen, overhandigen en herinneren en archiveren is ca. 

een half uur.) FOSAG geeft aan dat signaal dezelfde dag ook bij VROM en bij EZ (regeldruk) 

neergelegd. FOSAG stelt voor om haar leden toegang tot de BAG te verschaffen zodat zij een 

afdruk uit de BAG in hun administratie kunnen bewaren en opdrachtgevers geen 

ouderdomsverklaring meer hoeven af te geven.  
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Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (informele adviezen, gesprekken, vooronderzoek) en 

betrokken stakeholders 

Op 12/4/2012 wordt op basis van een verkenning door het secretariaat het College een memo 

gestuurd. Hierin wordt geconstateerd dat: 

 Het signaal gegrond is (het betreft regeldruk en het is feitelijk juist). 

 Het betreft een structureel probleem in regelgeving. 

 Er drie minder belastende alternatieven denkbaar zijn. 

In de memo wordt geconstateerd dat zowel toegang tot de BAG voor opdrachtgevers of voor 

schilders mogelijk is, maar dat het volledig achterwege laten van de gevraagde bewijslast de minst 

belastende oplossing is.  

Op basis van deskstudie is de geldende wet- en regelgeving en de gangbare praktijk onderzocht en 

is telefonisch gesproken met de beheerder van de BAG (VROM), de branche en het Ministerie van 

Financiën.  

Actal heeft telefonisch contact gehad met de dossierhouder bij Financiën. Het Ministerie stelt dat het 

hier geen administratieve lasten betreft, omdat de ouderdomsverklaring geen wettelijke eis is, maar 

slechts een praktische handreiking om te kunnen voldoen aan de wettelijke eis. Andere 

bewijsmiddelen zijn immers ook toegestaan. Actal stelt dat het hier wel om administratieve lasten 

gaat omdat het Standaard Kostenmodel uitgaat van de manier waarop een gemiddeld efficiënt 

bedrijf aan de wettelijke verplichting voldoet. Omdat de belastingdienst adviseert, met een 

voorbeeld, om ouderdomsverklaringen in de btw boekhouding op te nemen, is dat de manier 

waarop een gemiddeld efficiënt bedrijf aan de wettelijke verplichting voldoet. 

Actal heeft in deze fase bij de signaalgever voorgesteld om te adviseren om de bewijslast helemaal 

te laten vervallen, dit omdat dat alternatief minder belastend zou zijn in vergelijking tot het bieden 

van toegang tot de BAG.  

Het secretariaat stelt in de memo van 12 april aan het College voor om het BAG te gebruiken voor 

het bepalen van de ouderdom van woningen en de ouderdomsverklaring achterwege te laten en 

hierover een kort advies uit te brengen. Dit wil zeggen dat het advies op de Actal-site geplaatst 

wordt, en aan de branche, het departement en de beheerder van de BAG wordt verzonden. Er zal 

geen tweet uitgaan. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens informeel traject 

Vanuit het departement wordt aangegeven dat het contact vooral telefonisch is gegaan. Wat gemist 

werd, is een fysiek overleg over het conceptadvies met alle betrokkenen (dossierhouder, 

belastingdienst, regeldrukcoördinator, Actal). 
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Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

Financiën is naar aanleiding van het informele contact met Actal met de Belastingdienst gaan 

overleggen.  

Counterfactual  

Vanuit het departement wordt aangegeven dat het hier geen wettelijke verplichting betreft. De 

ouderdomsverklaring is een hulpmiddel om de ouderdom aan te kunnen tonen. De modelverklaring 

is in overleg met de branche opgesteld. Het departement is van mening dat het feitelijk geen 

regeldruk betreft.  

Actal was voor dit geluid echter niet ontvankelijk naar de opvatting van de dossierhouder. Actal 

heeft zijn zienswijze over de definitie van administratieve lasten in het Standaard Kostenmodel 

toegelicht aan de dossierhouder. Het departement erkent wel dat het ook in de uitvoering voor de 

sector gemakkelijk gemaakt moet worden als dat kan. Als er eenvoudiger alternatieven bestaan dan 

staat het departement hier voor open. Daar is Actal niet per se voor nodig. Als de branche dit 

signaal rechtstreeks had gegeven, had het departement hier met dezelfde inspanning aan gewerkt. 

Procesverloop formeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

De behandeling door het College van de memo en het conceptadvies vindt plaats op 19 april 2012. 

Het College neemt het advies over. 

Op 28 april 2012 stuurt Actal het advies aan de staatsecretaris van Financiën. Op basis van de 

uitkomsten van het door Actal uitgevoerde onderzoek adviseert Actal. 

Op 1 mei 2012 stuurt Actal een persbericht uit met als kop: Geen ouderdomsverklaring meer nodig 

voor schildersbedrijven. 

Op 2 mei 2012 stuurt FOSAG een persbericht uit met het advies aan de staatssecretaris van 

Financiën om het Actal advies over te nemen. 

Op 25/10/2012 doet het Ministerie van Financiën een persbericht uit waarin expliciet verwezen 

wordt naar het Actal advies. 

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

25 februari 2012. 

Aard uitgebracht advies en dictum 

Dictum niet van toepassing bij adviezen op grond van signalen. 
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Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

Het signaal is op 25 februari 2012 ontvangen, op 28 april 2012 is het advies uitgebracht: twee 

maanden. 

Responstijd ontvanger 

Het advies is op 28 april 2012 uitgebracht, op 18/10/2012 is een reactie ontvangen: circa 5,5 

maand. 

Korte inhoud formele reactie 

Op 18 oktober 2012 stuurt de staatsecretaris van Financiën een formele reactie aan Actal waarin hij 

het advies in grote lijnen onderschrijft. Hierin wordt aangegeven dat naar aanleiding van het advies 

de DG Belastingdienst, het Landelijk Kantoor Belastingregio’s overleg gevoerd hebben met de 

branche (FOSAG/NOA). In dit overleg is overeenstemming bereikt over afschaffen van de 

ouderdomsverklaring.  

De eerste twee adviezen worden in de reactie integraal onderschreven. Het derde advies wordt niet 

volledig overgenomen. De Belastingdienst laat de schilders en stukadoors volledig vorm-vrij om aan 

te tonen dat wordt voldaan aan de 2-jaarseis.  

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (vooroverleg, concept advies, hoor- en wederhoor, follow 

up) 

De dossierhouder geeft aan dat er een afspraak met de dossierhouder en de regeldrukcoördinator 

en Actal gemaakt zou worden voorafgaand aan het uitbrengen van het advies. Deze afspraak heeft 

nooit plaatsgevonden. Het definitieve advies kwam daardoor voor het departement als een 

verrassing, zowel voor wat betreft het moment als de inhoud.  

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens formeel traject 

De wijze waarop Actal opereerde heeft onnodig tot irritatie geleid. Dit komt volgens het departement 

voornamelijk door het niet van te voren met alle betrokkenen afstemmen van het conceptadvies. 

Door dit wel te doen wordt het makkelijker om de opvolging van het advies te versnellen. Een 

neutraler en vriendelijker opstelling had net zo goed gekund. Volgens Actal komt dit doordat het 

advies op inhoudelijke gronden niet werd verwelkomd.  
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Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

Advies  

De controle/verificatie van de 2-jaarseis (de 
controleerbaarheid) voor de verlaagde btw te baseren 
op de gegevens van het gebouw, zoals die in de BAG 
zijn vastgelegd. 

Integraal onderschreven 

Voor het tijdstip van ingebruikname zo nodig 
aanvullend een beroep te doen op de gegevens over 
de particuliere opdrachtgever, zoals die zijn 
vastgelegd in de GBA. 

Integraal onderschreven 

Voor de controle op de 2-jaarseis geen gebruik meer 
te maken van de ouderdomsverklaring en de andere 
bewijsmiddelen, waartoe de regeling ruimte bied, 
zodat het invullen, bewaren en overleggen ervan 
achterwege kunnen blijven. 

Niet volledig overgenomen; De Belastingdienst gaat er 
in beginsel vanuit dat het verlaagde btw tarief juist 
wordt toegepast. Het toezicht baseert de 
Belastingdienst op de administratie van de schilder en 
stukadoor en op de gegevens in de BAG. De 
bewijsvoering met betrekking tot het verlaagde btw-
tarief is vorm- en middelvrij. Er is geen wettelijk 
voorgeschreven bewijs.   

 

Waardering van adviezen t.a.v. relevantie, timing, bruikbaarheid, concreetheid en inhoudelijke 

kwaliteit 

Eén van de aanbevelingen van Actal is niet realistisch volgens de dossierhouder. Actal is hier vanaf 

het begin op gewezen en deze nederlaag had makkelijk voorkomen kunnen worden. Waarom Actal 

zo vasthoudt aan de eigen lijn is bij het departement niet bekend. Ná het advies is er overleg 

geweest met de dossierhouder en de regeldrukcoördinator over de berichtgeving.  

Een bericht op de website van de Fosag dat de handelswijze van de belastingdienst bij het 

ontbreken van ouderdomsverklaring volgens Financiën niet goed weergaf, is op verzoek van Actal 

door de Fosag nog aangepast. 

Het nut van Actal wordt zeker onderschreven door de dossierhouder. Actal is nodig om een vuist te 

kunnen maken.  

Volgens de branche gaat het om circa 265.000 verklaringen die jaarlijks niet meer te hoeven worden 

opgesteld. De branche is zeer content met het bereikte resultaat.  
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Kwaliteitsverslag tandartsen 

Algemeen 

Type adviesproduct  Signaalonderzoek 

Jaar      2013 

Departement     VWS 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

De grondslag voor deze verplichting is de Kwaliteitswet zorginstellingen, artikel 5, vierde lid. 

Georganiseerde tandartsen moeten dit verslag inleveren. Een praktijk met één tandarts heeft deze 

verplichting niet. Tandartsen worden alleen beboet indien het verslag niet naar IGZ en regionale 

patiëntenorganisatie is verstuurd. Het niet versturen naar het Ministerie van VWS zorgt dus niet voor 

een boete.  

Actal heeft het signaal ontvangen dat tandartsen op een omslachtige, tijdrovende en daarmee ook 

kostbare wijze een kwaliteitsverslag aan meerdere organisaties, waaronder twee 

overheidsorganisaties, moeten aanbieden: 

 de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) 

 het ministerie (VWS) 

 het regionale patiënten/consumenten-platform. 

Verzending aan het ministerie is daarbij uitsluitend per post mogelijk, terwijl digitale verzending van 

dergelijke informatiedragers ook voor de tandartsen de standaard is. De jaarlijkse lasten van 

toezending van het verslag naar de instanties wordt geraamd op circa € 135.000,-. Vanuit het 

departement wordt aangegeven dat er geen verplichting vanuit de overheid is om het aan het 

regionale patiënten/consumenten-platform te sturen. 

Motivatie van Actal om op dit onderwerp advies uit te brengen; rol College en stakeholders 

Actal ontving signalen over het kwaliteitsverslag tandartsen via Antwoord voor bedrijven. Sira heeft 

dit op verzoek van Actal verder onderzocht. Na akkoord van het College is hier een advies over 

uitgebracht. 
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De overweging van Actal om advies uit te brengen was dat het een geval is waarbij daadwerkelijk 

sprake is van regeldruk. VWS was bezig met een digitaal meldpunt, maar op een termijn van twee à 

drie jaar. Actal vroeg zich af wat dit betekent voor de tussentijd en daarom werd een advies 

uitgebracht. 

Procesverloop informeel adviestraject 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.) 

Op 25 april 2013 is er een opdracht gegund aan Sira om tien signalen te onderzoeken waaronder 

signalen over kwaliteitsverslag tandartsen. De signalen die zijn gearchiveerd komen van Antwoord 

voor bedrijven die op dit terrein een samenwerking met Actal heeft. De hoeveelheid signalen is  niet 

duidelijk uit het dossier. 

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (informele adviezen, gesprekken, vooronderzoek) en 

betrokken stakeholders  

In dit geval is uit de documentatie niet duidelijk met wie in de sector Sira contact heeft gehad voor 

haar onderzoek. Sira heeft de signalen over het kwaliteitsverslag in kaart gebracht waarna op basis 

van dit onderzoek door Actal een advies is opgesteld aan de minister van VWS.  

Bij het binnen komen van signalen doet Actal de eerste beoordeling of het relevant is en of het te 

maken heeft met regeldruk en geen incidenteel fenomeen is. Daarom verzamelt Actal informatie 

over wat er verder over bekend is, de relatie met wet- en regelgeving, is het signaal al bekend bij 

het departement en wat gebeurt er dan mee. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens informeel traject  

Actal heeft VWS op de hoogte gesteld van het onderzoek, maar er is niet om een reactie gevraagd 

en er is niet vooraf geïnformeerd naar wat er mogelijk reeds aan het probleem werd gedaan. Het 

proces is inmiddels verbeterd geeft VWS aan. Actal vraagt eerst wat er aan het signaal gedaan 

wordt dat Actal heeft ontvangen. 

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft  

Mede door advies heeft Actal gezorgd dat IGZ als enige ontvanger fungeerde. In loop van 2014 is 

dit gerealiseerd. 

Counterfactual 

Indien het advies er niet was geweest was de verzending niet aangepast, want VWS had het 

signaal niet gekregen. Mogelijk waren er maar een aantal signalen en die belanden niet bij VWS. 

Antwoord voor bedrijven heeft VWS ook niet geïnformeerd. 
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Procesverloop formeel adviestraject  

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

Er is in dit geval geen sprake van een formele adviesaanvraag. Het startmoment kan worden 

beschouwd op het moment dat het dossier rond was en de brief aan VWS werd verstuurd en dit was 

9 oktober 2013. 

Aard uitgebracht advies en dictum 

Actal adviseert de regeldruk op een aantal manieren weg te nemen. Te overwegen valt om de 

wettelijke verplichting van toezending aan drie instanties te schrappen, dan wel door deze te 

vervangen door toezending aan slechts één instantie, bijvoorbeeld de IGZ. Bij handhaving van de 

huidige wettelijke verplichting kan het praktijkprobleem op een snelle en simpele wijze worden 

opgelost door één e-mailadres bij één van de instanties te openen. Tandartsen kunnen het verslag 

naar dit adres zenden, van waaruit doorzending aan de overige instanties plaatsvindt. Op termijn 

kan een centrale (digitale) voorziening worden getroffen, zoals die er ook is voor de jaarverslagen 

van zorginstellingen. Via deze voorziening kunnen de instanties het verslag raadplegen. 

Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

Het advies is in oktober 2013 uitgebracht. Het advies kent een doorlooptijd van bijna een half jaar. 

Responstijd ontvanger 

Er was geen sprake van een responstijd aangezien Actal het advies op eigen initiatief aan VWS 

heeft gestuurd. 

Korte inhoud formele reactie  

VWS geeft aan te hebben gereageerd dat zij de analogie van de aanbeveling overnemen en dat er 

één loket komt. 

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (vooroverleg, concept advies, hoor- en wederhoor, follow 

up) 

Er is contact opgenomen door Actal met VWS om aan te geven dat er signalen waren over 

regeldruk en hoe VWS nu met het kwaliteitsverslag voor tandartsen om ging. 

Er is als follow up contact geweest met de regeldrukcoördinator van VWS en daardoor was bekend 

dat het verslag alleen naar de IGZ moest en het dus werd aangepast. 
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Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens formeel traject 

De samenwerking kan in het algemeen beter tussen departement en Actal, omdat wordt ervaren dat 

Actal op basis van een individueel dossier op de hele breedte adviseert aan de minister van VWS.  

Actal zou ook transparanter kunnen zijn waar het signaal vandaan komt. Het is onduidelijk hoeveel 

tandartsen het signaal hebben gegeven en het is onduidelijk hoe Sira voor Actal in haar onderzoek 

deze signalen heeft getoetst bij andere partijen.  

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

De IGZ is als enige partij aangewezen waar het kwaliteitsverslag heen moest en de IGZ deelt dit 

weer met VWS en het regionale patiënten/consumenten-platform. 

Zonder Actal zou deze verandering niet zijn doorgevoerd, want VWS was niet op de hoogte van de 

signalen, maar de kanttekening daarbij is dat de omvang van de signalen niet helder is.  

Waardering van adviezen t.a.v. relevantie, timing, bruikbaarheid, concreetheid en inhoudelijke 

kwaliteit  

Het probleem wat door het advies van Actal wordt opgelost is relatief klein en er wordt vooral een 

irritatiefactor weggenomen. De relevantie van dit advies is daarom niet helemaal duidelijk.  
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Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 

Algemeen 

Type adviesproduct  Signaalonderzoek (gevraagd advies) 

Jaar      2014 

Departement     Financiën (zijdelings EZ en SZW) 

Achtergrond en aanleiding 

Korte beschrijving van het onderwerp 

De VAR moet duidelijkheid verschaffen over het type arbeidsrelatie dat wordt aangegaan tussen 

opdrachtgever en een opdrachtnemer als de opdrachtnemer werkt als bijvoorbeeld freelancer of 

zelfstandige zonder personeel. Het kan dan onduidelijk zijn of de opdrachtgever(s) loonheffing 

moeten inhouden en moeten betalen over de inkomsten. Een VAR geeft hierover duidelijkheid. Een 

opdrachtnemer is niet verplicht de VAR aan te vragen. Wel kunnen opdrachtgevers er om vragen.  

Er zijn vier soorten VAR’s. Omdat er sprake kan zijn van schijnzelfstandigheid als een kleine 

zelfstandige in de praktijk in loondienst werkt, maar een arbeidsrelatie heeft als zzp’er wil het 

kabinet opdrachtgevers medeverantwoordelijk maken. Belangrijke onderdelen van de 

beleidsvoornemens m.b.t. de VAR zijn de introductie van een internetmodule voor de VAR en de 

daaraan gekoppelde medeverantwoordelijkheid van opdrachtgevers. Actal heeft de gevolgen voor 

de regeldruk van deze twee beleidsvoornemens getoetst.  

De opvolger heette in eerste instantie de Beschikking Geen Loonheffing (BGL). Er ligt nu weer een 

aangepast wetsvoorstel van de staatssecretaris van Financiën voor bij de Tweede Kamer waarin 

gebruik zal worden gemaakt van modellen per sector: de Wet deregulering beoordeling 

arbeidsrelaties Het onderwerp ontwikkelt zich nog verder, ook na het advies van Actal.  

Motivatie van Actal om op dit onderwerp advies uit te brengen; rol College en stakeholders 

Actal heeft signalen ontvangen over regeldruk die wordt veroorzaakt door de huidige VAR. Naar 

verwachting van de signaalgevers zal de regeldruk toenemen indien de introductie van de 

internetmodule en de medeverantwoordelijkheid voor opdrachtgevers wordt opgenomen in het 

beleid.  

Daarnaast heeft Actal een adviesverzoek ontvangen van de staatssecretaris van Financiën. Het 

departement wilde Actal betrekken bij het dossier. Ook de Tweede Kamer heeft aan Financiën 

verzocht om Actal te betrekken. Financiën heeft de contactpersoon bij Actal benaderd en het 

voorstel is toegelicht. Vervolgens is Actal formeel betrokken middels een adviesaanvraag. 
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Door Actal wordt aangegeven dat men bezig was met onderzoek naar signalen rondom de VAR en 

er was reeds gesproken met stakeholders toen Financiën Actal benaderde. Er is overleg geweest 

over het advies met Financiën & SZW en een apart bilateraal met VNO-NCW. 

Procesverloop informeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment informeel traject en wijze waarop dit is gebeurd (regulier overleg, vraag etc.) 

Op 14 februari 2013 heeft het College van Actal ingestemd met het voorstel van het secretariaat om 

signalen te gaan onderzoeken. In april 2013 heeft Actal aan Sira de opdracht verleend om tien 

signalen te onderzoeken i.v.m. onnodige regeldruk door de VAR en de web module die voor de 

VAR ontwikkeld wordt. Sira constateert in haar onderzoek dat de huidige VAR voor regeldruk zorgt 

van circa € 4,5 miljoen per jaar exclusief wachttijd en de web module. 

De Tweede Kamer heeft een brief over de beleidsvoornemens rond de VAR ontvangen op 17 

september 2012. Op 22 mei 2013 bericht de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer over 

de voortgang rondom de web module. In juni 2013 is er een Algemeen Overleg in de Tweede 

Kamer over de web module.  

Op 5 juli wordt een motie in de Tweede Kamer aangenomen om Actal om advies te vragen over de 

regeldruk rondom de VAR en dat dit binnen drie maanden zou moeten gebeuren.  

Op 9 juli 2013 legt het secretariaat van Actal aan het College een plan van aanpak voor om de 

signalen verder te gaan onderzoeken, middels een expertmeeting en bilaterale gesprekken, en 

vraagt om instemming. Het College stemt in om eerst met enkele vertegenwoordigers van 

belangengroepen te spreken vanwege de veranderde belastingsystematiek na invoering van de 

VAR in 2001, en de aanpassing van de rechtsgevolgen van de VAR in 2005, de toename van 

flexibel werk en vanwege de toename in de variëteit in arbeidsrelatie.  

Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (informele adviezen, gesprekken, vooronderzoek) en 

betrokken stakeholders 

Het onderzoek bestaat uit bilaterale gesprekken en expertmeetings bij vier belangengroepen om te 

verkennen welke belangen met de VAR worden gediend en welke alternatieven de 

belangengroepen als reëel zien. Er is gesproken met NBA, Bouwend Nederland en FNV-

Zelfstandigen. Er is ook met ambtenaren van EZ, Financiën en SZW gesproken.  

Financiën heeft de stukken rondom de VAR aan Actal voorgelegd waarin in bijlage 1 de bestaande 

systematiek wordt toegelicht en de wijzigingen die Financiën nu voorstelt. In bijlage 2 zitten de 

noodzakelijke aannames die Financiën heeft gedaan om tot de berekeningen te komen en in bijlage 

3 zitten de cijfers over het aantal afgegeven VAR’s over 2012. Deze cijfers zijn ook gebruikt voor de 

berekeningen door Financiën. Conform de berekeningen zou de VAR zorgen voor een incidentele 

lastenverzwaring in 2015 van € 4,4 miljoen en structureel € 0,5 miljoen. 
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Financiën heeft zelf een uitgebreide berekening uitgevoerd van de regeldruk. In eerste instantie 

dacht Financiën dat Actal berekeningen deed, maar ziet Actal niet als zijn taak. De berekening is 

naar Actal gegaan met nadere toelichting. 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens informeel traject  

Het traject voorafgaand aan het definitieve advies is goed verlopen Er was regelmatig contact met 

elkaar. Actal heeft goed doorgevraagd naar zaken die voor hen van belang waren. Financiën geeft 

aan ook heel transparant te zijn geweest richting Actal. 

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft  

De beleidsvoornemens m.b.t de VAR zijn nog een voorstel. De daadwerkelijke aanpassingen 

kunnen daarom nog niet definitief worden vastgesteld. 

Counterfactual  

Zonder het advies van Actal zou het wetsvoorstel dezelfde inhoud hebben gehad. Het heeft wel 

invloed op het maatschappelijke debat, want dient hiervoor als input. 

Procesverloop formeel adviestraject – in beeld brengen ‘processuele voetafdruk Actal’ 

Startmoment (bv. moment van formele adviesaanvraag, moment dat dossier volledig is 

aangeleverd) 

Op 5 december 2013 heeft de staatssecretaris van Financiën aan Actal gevraagd om te adviseren 

over de beleidsvoornemens van het kabinet rond de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). 

Aard uitgebracht advies en dictum 

Actal adviseert alles overwegende om de internetmodule voor het aanvragen van de VAR door 

opdrachtnemers in samenhang met medeverantwoordelijkheid voor opdrachtgevers voor de VAR, 

niet in deze vorm in te dienen.  

 Actal adviseert om de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever niet in te voeren in 

tegenstelling tot het beleidsvoornemen, omdat structurele schijnzelfstandigheid slechts 

incidenteel voorkomt volgens Actal en de omvang ervan niet nauwkeurig is vast te stellen. 

Daarmee blijft onduidelijk óf het probleem van de schijnzelfstandigheid zo groot is dat het een 

interventie door de overheid rechtvaardigt.  

 Actal adviseert om de internetmodule in te zetten om zo snel mogelijk duidelijkheid en zoveel 

mogelijk zekerheid over de arbeidsrelatie te geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers.  
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 Uitgaande van het voornemen dat opdrachtgevers medeverantwoordelijk worden, adviseert 

Actal om bij de invoering van de internetmodule die gegevens van de VAR oude stijl te 

hergebruiken die geen risico op foutieve opgaven met zich mee brengen. Verder adviseert Actal 

om de ontwikkeling van het aantal afgegeven verklaringen te monitoren en bij onnodige groei 

maatregelen te treffen om die groei af te remmen.  

 Actal adviseert om de inhoudelijke nalevingskosten die zijn gemoeid met de beslissing om 

akkoord te gaan met de medeverantwoordelijkheid, alsnog in beeld te brengen.  

 De internetmodule te beperken tot vragen die invloed hebben op de inhoud van de VAR. Ook 

adviseert Actal om de internetmodule zó vorm te geven dat bij het invullen direct duidelijk wordt 

waar de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid voor moet aanvaarden. Verder adviseert 

Actal om geen gegevens te vragen die reeds bij de overheid bekend zijn, dan wel deze vooraf in 

te vullen. Het zou minder belastend zijn als opdrachtnemers één VAR kunnen gebruiken voor 

meerdere activiteiten en voor alle opdrachtgevers.  

 Actal adviseert om de internetmodule zó vorm te geven dat het mogelijk wordt om de verklaring 

voor meerdere activiteiten te gebruiken en dat bij het geven van antwoorden zoveel mogelijk 

inzichtelijk wordt gemaakt welke conclusie de Belastingdienst zal trekken over het type VAR.  

Datum uitgebracht advies en doorlooptijd 

25 februari 2014 is er advies uitgebracht. De doorlooptijd was zodoende circa drie maanden. 

Responstijd ontvanger 

Op 5 december 2013 is de adviesaanvraag verstuurd naar Actal vanuit Financiën en daarbij wordt 

vermeld zo spoedig mogelijk met advies te komen. Op 23 april 2014 is het advies van Actal naar de 

Tweede Kamer gestuurd door Financiën. Financiën heeft op 23 september 2014 haar reactie op het 

advies aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze reactie vergde meer tijd dan oorspronkelijk gepland, 

mede als gevolg van de recente discussie rond de VAR. 

Korte inhoud formele reactie 

In zijn brief van 23 april over de aanpak van schijnzelfstandigheid geeft de minister van SZW aan 

dat het advies van Actal om de medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever niet in te voeren, 

haaks staat op het voorgestelde kabinetsbeleid. Het kabinet zal dit deel van het advies naast zich 

neerleggen.  

Financiën geeft aan dat Actal nog geen rekening heeft kunnen houden met de vervanging van de 

VAR door de BGL zoals opgenomen in het wetsvoorstel dat de Kamer gelijktijdig heeft ontvangen. 
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Het oordeel van Actal dat het bestaan van schijnzelfstandigheid en de daardoor veroorzaakte 

problematiek onvoldoende onderbouwd zou zijn, onderschrijft Financiën niet. Het kabinet ziet 

schijnzelfstandigheid als een reëel probleem wat leidt tot problemen voor effectieve handhaving van 

de VAR. 

Ook de conclusies die Actal aan het SEOR-onderzoek verbindt, kan Financiën niet plaatsen. In dit 

onderzoek win opdracht van EZ wordt aangegeven dat de omvang van schijnzelfstandigheid 

moeilijk is vast te stellen. 

Op 26 juni 2014 adviseert de afdeling advisering van Raad van State over dit wetsvoorstel. De 

afdeling citeert het adviespunt van Actal dat de omvang van de schijnzelfstandigheid niet bekend is. 

De afdeling mist in de toelichting een cijfermatige onderbouwing van de omvang van het probleem. 

Verder adviseert Actal om de internetmodule zo te gebruiken dat deze voor zowel opdrachtnemer 

als opdrachtgever zo snel mogelijk duidelijkheid en zoveel mogelijk (rechts)zekerheid geeft over de 

aard van hun arbeidsrelatie. Uitgangspunt van het kabinetsbeleid is om beide partijen 

rechtszekerheid te geven en te laten behouden over de aan- of afwezigheid van de verplichting of er 

loonheffingen moeten worden ingehouden en afgedragen. Partijen hebben dat zelf in de hand.  

Ook adviseert Actal om het aantal VAR-aanvragen te monitoren en maatregelen te treffen tegen 

een eventuele onnodige groei hiervan. Financiën geeft aan dat als Actal hier doelt op het feit dat de 

VAR vanwege de gevolgen voor de inhoudingsplicht ook wordt gebruikt voor situaties waarin de 

VAR eigenlijk niet nodig is, dit wordt onderschreven en hier sprake is van onnodig en dus 

ongewenst gebruik van de VAR.  

Actal adviseert om geen vragen te stellen die geen invloed hebben op de kwalificatie van de 

arbeidsrelatie. Met betrekking tot deze aanbeveling merkt Financiën ten eerste op dat de 

voorbeelden van vragen die Actal noemt, deels wel degelijk (ook in de jurisprudentie) worden 

gebruikt voor de kwalificatie van de arbeidsrelatie bij de VAR-aanvraag. Wel is juist dat ook vragen 

worden gesteld met het oog op de handhaving. 

De aanbeveling die Actal doet om bij de VAR-aanvraag direct aan de aanvrager duidelijk te maken 

waarvoor de opdrachtgever medeverantwoordelijkheid moet aanvaarden, is in lijn met de wens van 

Financiën om de kans dat opdrachtnemers de VAR naar juistheid invullen zoveel mogelijk te 

vergroten. 

Actal adviseert de internetmodule zo vorm te geven dat bij de beantwoording zoveel mogelijk inzicht 

wordt gegeven welke conclusies de Belastingdienst hieraan zal verbinden met betrekking tot het 

type VAR. Deze aanbeveling is door de vervanging van de VAR door de BGL enigszins 

achterhaald. Wel verdient het volgens Financiën opmerking dat aan een enkel antwoord geen 

conclusies kunnen worden verbonden of de BGL wel of niet zal worden afgegeven. Het gaat immers 

om de beoordeling van de antwoorden in onderlinge samenhang. 
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Beschrijving uitgevoerde activiteiten Actal (vooroverleg, concept advies, hoor- en wederhoor, follow 

up)  

Het proces van hoor- en wederhoor kan worden verbeterd. Het conceptadvies is laat in het proces 

voorgelegd volgens Financiën. Financiën had een aantal belangrijke aandachtspunten naar 

aanleiding van het conceptadvies. Actal heeft dit in overweging genomen, maar er zijn desondanks 

geen aanpassingen doorgevoerd. Er zaten vervolgens een aantal fundamentele aanpassingen in 

het definitieve advies van Actal waarbij de motivatie onduidelijk was volgens het departement. Bij 

navraag door Financiën is er geen inhoudelijke reactie van Actal gekomen. 

 

Waardering stakeholders t.a.v. samenwerking Actal tijdens formeel traject 

De advisering past niet geheel bij het mandaat van Actal, omdat het verder gaat dan adviseren over 

regeldruk.  

Feiten en opvattingen t.a.v. de wijzigingen/aanpassingen die Actal gerealiseerd heeft 

Welke punten definitief worden aangepast is moeilijk te beoordelen omdat de web module nog niet 

gereed is en inmiddels een nieuw wetsvoorstel (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties) naar 

de Kamer is gezonden. 

Waardering van adviezen t.a.v. relevantie, timing, bruikbaarheid, concreetheid en inhoudelijke 

kwaliteit 

Het advies wordt wel als bruikbaar ervaren, maar de focus had meer op regeldruk kunnen liggen en 

hoe dit kan worden beperkt en minder op de inhoud van het voorgestelde beleid. 

De timing in het beleidsproces was goed. Wel werd het departement overvallen door het late 

moment van het concept en de fundamentele wijzigingen in het definitieve advies van Actal. 
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Bijlage 3 

Analyse doelgroepen 
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Datum Advies Burgers  Professionals Bedrijven  

Strategische adviezen  

06-01-2011 Regeldruk programma duurzaam inkopen   X 

05-04-2011 Onderzoek gevolgen amendementen voor 

regeldruk 

X X X 

26-05-2011 Zorg voor minder regeldruk (chronisch zieken) X X  

30-05-2011 Regels in Ontwikkeling (ontwikkelingshulp)   X 

15-09-2011 Bouwstenen voor minder regeldruk X  X 

07-10-2011 Armslag voor de politieprofessional   X  

27-10-2011 Aanscherpen aanpak vermindering regeldruk X X X 

27-01-2012 Regeldrukgevolgen Werkprogramma Europese 

Commissie (roadmaps)  

X X X 

08-02-2012 Verkenning loonsomheffing X  X 

24-9-2012 Eenvoudige elektronische formulieren X  X 

25-9-2012 Minder regeldruk voor groei en ontwikkeling (aan 

informateurs) 

X X X 

12-10-2012 EU-prioriteiten en regeldruk (roadmaps) X X X 

09-11-2012 Efficiëntere zorg door slimmer registreren  X  

12-11-2012 EC-Werkprogramma 2013 X X X 

01-03-2013 Beleving regeldruk door leraren  X  

15-03-2013 Sectorscan Metaal   X 

19-04-2013 Merkbaar minder regeldruk X X X 

31-05-2013 Regeldrukprogramma kabinet X X X 

02-09-2013 Lastenluwe implementatie    X 

02-10-2013 Flexibilisering van arbeidsmarkt-pensioen  X X X 
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Datum Advies Burgers  Professionals Bedrijven  

Strategische adviezen  

27-11-2013 Sectorscan Logistiek   X 

29-11-2013 EC-Werkprogramma 2014  X X X 

17-03-2014 Veranderkosten X X X 

02-04-2014 Regeldruk kleine ondernemer   X 

02-09-2014 Inkomenskoppelingen en inkomensdrempels  X  X 

22-09-2014 Regeldruk bij groei ondernemingen    X 

05-11-2014 Voorjaarrapportage regeldruk  X X X 

22-12-2014 Vermindering regeldruk PGB X X X 
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Datum Advies Burgers  Professionals Bedrijven  

Signalen 

22-12-2011 Logboeken speeltoestellen   X 

10-02-2012 Wet op het accountantsberoep  . X 

28-04-2012 Afschaffen ouderdomsverklaring onderhoudswerk 

woning 

X  X 

30-07-2012 Eenmalige lasten btw-verhoging   X 

18-09-2012 Afschaffen vergunning- en meldplicht 

gevelreiniging 

  X 

19-09-2012 Vereenvoudiging aanvraag en wijziging 

parkeervergunning 

X   

17-12-2012 Minder regeldruk in hygiënecodes    X 

03-01-2013 Btw-plicht kleine commissariaten   X  

18-03-2013 Borging veiligheid en kwaliteit kindercentra  X X X 

06-05-2013 Elektronische formulieren gemeenten  X  X 

01-07-2013 Regeldruk bij vuurwerkevenementen    X 

09-10-2013 Kwaliteitsverslag tandartsen   X  

24-10-2013 Verplicht toezicht zwemwater   X 

15-11-2013 Regeldruk vrijwillige verkeerregelaars  X  

14-2-2014 Preferentiebeleid apothekers  X X 

25-2-2014 VAR  X X 

08-04-2014 Tewerkstelling buitenlandse studenten   X X 

01-05-2014 Stookinstallaties    X 

29-07-2014 Aanbestedingswet 2012    X 

04-08-2014 Biologische productie en etikettering biologische 

producten 

  X 
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Datum Advies Burgers  Professionals Bedrijven  

Signalen 

23-10-2014 Legionellabeheersing  X X 

04-11-2014 Vermindering regeldruk REACH voor MKB   X 

19-11-2014 Regeldruk wet Natuurbescherming    X 
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datum advies burgers professionals bedrijven 

Ex ante onderzoeken  

06-01-2011 Eerste nota van wijziging BP2011 en OFM X X X 

04-12-2012 
Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van 
woonruimte en de samenstelling van de 
woonruimtevoorraad  

X 
  

31-03-2011 
Wijziging van Wegenverkeerswet 1994 (3 richtlijn 
rijbewijzen)   

X 

12-05-2011 Amendement Ortega 32 368 nr 11 
  

X 

06-01-2011 
Wet wijziging van de AOW en andere wetten in 
verband met de wijziging van de ingangsdatum 
van het ouderdomspensioen 

X 
 

X 

09-12-2011 
Wet Wijziging ingangsdatum AOW-
ouderdomspension 

X 
 

X 

07-10-2011 Regeldruk Programma Duurzaam Inkopen 
  

X 

23-08-2013 Fiscale agenda BP 2012 (pre advies) X X X 

21-05-2013 
Kaderbesluit etikettering energieverbruik 
energiegerelateerde producten   

X 

07-10-2011 Fiscale agenda X X X 

17-12-2013 Wet werken naar vermogen X   

27-09-2013 
Wet Beperking langdurig ziekteverzuim 
vangnetters 

X X X 

16-01-2014 Gebruik camerabeelden en meldplicht X 
 

X 

18-02-2013 Wet op het accountantsberoep 
 

X X 

28-01-2014 Wijziging WvW 1994 toonplicht kentekenbewijs X 
 

X 

01-02-2013 
Wijziging van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

X 
 

X 

15-06-2012 Wetsvoorstel Flexibel Werken X X X 

14-02-2014 Verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd X 
 

X 

18-01-2013 Wijzigingsbesluit Wfsv inzake premiedifferentiatie X X X 

18-04-2014 Kwaliteitswaarborgen HO 
 

X . 

08-08-2013 Ex-ante toetsing conceptwetsvoorstel Jeugd X X X 

12-07-2011 Participatiebijdrage quotumregeling X 
 

X 

13-12-2012 Versterking eigen kracht X X 
 

25-02-2014 Participatiewet X 
  

14-08-2014 Herziening kindregelingen X 
  

10-09-2014 Herziening ontslagrecht WW X 
 

X 

19-09-2014 
Goedkeurings- en uitvoeringswet bij VN verdrag 
personen met een handicap   

X 

07-11-2014 Langdurige intensieve zorg X X X 
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datum advies burgers professionals bedrijven 

Ex ante onderzoeken  

19-08-2013 Nota van wijziging Participatiewet X 
  

09-09-2013 Omgevingsrecht X 
 

X 

25-08-2014 
Wetsvoorstel Participatiebijdrage 
quotumdoelstelling versie 19-12-2013 van het 
Ministerie van SZW 

X 
 

X 

 

 


