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Geachte Voorzitter, 

 

Op 27 oktober 2015 heeft de Europese Commissie (EC) het Werkprogramma 2016 – Tijd voor 

verandering uitgebracht. Het werkprogramma biedt inzicht in de voorgenomen EC initiatieven 

voor 2016. Het geeft uw Kamer een mogelijkheid om Europese prioriteiten te stellen. Met deze 

brief informeren wij de Tweede Kamer welke voorgenomen initiatieven naar verwachting 

significante gevolgen hebben voor de regeldruk voor Nederlandse burgers en bedrijven. Het kan 

daarbij gaan om een potentieel significante afname of stijging van de regeldruk. De Tweede 

Kamer kan daar dan bij de selectie van hun Europese prioriteiten rekening mee houden.  

 

De selectie in deze brief is gemaakt aan de hand van onder meer input van stakeholders uit de 

Nederlandse samenleving. Hun reactie onderstreept het belang van het uitgangspunt dat 

vermindering van regeldruk niet gelijk staat aan deregulering. Nederlandse bedrijven en burgers 

profiteren immers ook van Europese regelgeving. Desalniettemin ervaren sommige stakeholders 

onnodige last door bestaande Europese regelgeving. Het streven is om te komen tot slimme 

regelgeving, zodat maatschappelijke doelen worden behaald met zo min mogelijk 

maatschappelijke kosten. Dit vereist inzicht in deze kosten en baten. En het vraagt om inbreng 

van Nederland en uw Kamer om te komen tot minder belastende alternatieven voor concrete 

verordenings- en richtlijnvoorstellen. Verder is het uiteraard van belang te bewaken dat bij de 

implementatie en omzetting van verordeningen en richtlijnen de regeldruk tot het minimum 

worden beperkt. 
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Wij adviseren het kabinet om vroegtijdig te interveniëren bij de initiatieven die wij in deze 

brief benoemen.  

 

Verder adviseren wij uw Kamer om onnodige regeldruk te voorkomen bij de uiteindelijke 

implementatie van de Europese wetgeving.  

 

De selectie van initiatieven met mogelijk significante gevolgen voor de regeldruk treft u in de 

bijlage aan.  

 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

  

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 
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Bijlage  

Selectie van voorgenomen initiatieven met mogelijk significante gevolgen voor 
de regeldruk  

Deze bijlage bevat de acties in het Werkprogramma van de Europese Commissie die naar 

verwachting significante gevolgen hebben voor de regeldruk. Het overzicht richt zich op de 

nieuwe initiatieven en de REFIT-initiatieven uit het werkprogramma. Het overzicht volgt de 

indeling naar Vaste commissies bij de Tweede Kamer. De nummering correspondeert met de 

nummering van de EC uit bijlagen 1 (I) of 2 (II) van het werkprogramma.
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Nr. Voorstel EC 

 Commissie voor Binnenlandse Zaken 

 - 

 Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 

 - 

 Commissie voor Buitenlandse Zaken 

 - 

 Commissie voor Defensie 

 - 

 Commissie voor Economische Zaken 

6 (I) 

7 (I) 

9 (I) 

6 (II) 

Uitvoering van de strategie voor de digitale eengemaakte markt 

Het pakket energie – unie 

Follow-up van de strategie voor de interne markt 

EU-natuurwetgeving 

 Commissie voor Europese Zaken 

 - 

 Commissie voor Financiën  

11(I) 

18(II) 

Pakket inzake btw 

Follow-up van het verslag betreffende de herziening van financiële wetgeving 

 Commissie voor Infrastructuur en Milieu 

3 (I) Pakket kringloopeconomie  

 Commissie voor Koninkrijksrelaties 

 - 

 Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 - 

 Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

8 (I) 

16 (II) 

Pakket arbeidsmobiliteit 

Wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk 

 Commissie voor Veiligheid en Justitie 

9 (II) 

15 (II) 

Initiatief inzake milieurapportage 

Havenontvangstvoorzieningen (Richtlijn 2000/59/EG) – herziening  

 Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 - 

 Commissie voor Wonen en Rijksdienst 

 - 
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