
Uw gemeente 
en regeldruk 
Hoe kan het 
minder?



ook (samenwerkende) gemeenten. U heeft hiermee toegang 

gekregen tot de expertise van Actal om regels zo vorm te geven dat 

de inwoners en ondernemers in uw gemeente er zo min mogelijk last 

van ondervinden. Onnodige regeldruk veroorzaakt irritatie en kan het 

draagvlak voor beleid verminderen. Centrale vraag hierbij is steeds: 

hoe bereikt u maatschappelijke doelen zo efficiënt mogelijk? 

Wat kan Actal voor u betekenen?

Op uw verzoek kan Actal u helpen bij het ontwikkelen van kwalitatief 

goede regelgeving. Bijvoorbeeld bij de belangrijke, nieuwe taken op 

het gebied van jeugd, zorg en de leefomgeving. 

Regeldruk verminderen is een lastige opgave

Regeldruk bestaat uit alle administratieve lasten, nalevingskosten en 

toezichtlasten die voorvloeien uit wet- en regelgeving; voor bedrijven, 

burgers en professionals. Niet iedereen is vertrouwd met de manieren 

waarop je regeldrukarm beleid kunt maken. Heeft u behoefte aan een 

kritische meedenker? Een scherpe onderzoeker die voor u blootlegt 

waar u winst kunt behalen? 

Actal staat u terzijde

Actal is het onafhankelijk Adviescollege toetsing regeldruk en is in 

2000 opgericht om regering en Staten-Generaal te adviseren over 

het verminderen van de regeldruk. Actal adviseert sinds eind 2014 

Als burgemeester, raadslid, wethouder, 
gemeentesecretaris of griffier bent u betrokken  
bij de regeldruk in uw gemeente. U wilt het 
gemeentelijke beleid zo efficiënt mogelijk 
inrichten en uitvoeren. En de maatschappelijke 
doelen bereiken die u voor ogen heeft. Maar hoe 
doet u dit met zo min mogelijk belemmerende 
regels voor inwoners en ondernemers?

Laten we eens ophouden 
met ‘nice to know’ en ons 

beperken tot ‘need to know’ 
Actal op Actiedag Merkbaar minder regels in de zorg,  

oktober 2015



U kunt Actal vragen uw voorgenomen regelgeving te toetsen op de 

regeldruk die deze gaat veroorzaken. Dat kan over de volle breedte 

van het gemeentelijke beleidsterrein. Ook kan Actal u adviseren hoe u 

bestaande regelgeving minder belastend kunt maken voor de 

inwoners en ondernemingen in uw gemeente. Op uw verzoek brengt 

Actal ook advies uit over meer algemene vraagstukken die regeldruk 

betreffen.

Enkele voorbeelden

Actal heeft inmiddels al verschillende adviezen uitgebracht over lokale 

regeldruk, zoals over:

•  de regeldrukrisico’s bij de decentralisaties in het sociale domein 

(VWS, april 2014)

•  de concept-modelverordening Jeugdhulp (gemeente Beuningen, 

oktober 2014)

•  de concept re-integratieverordening Participatiewet Rijk van 

Nijmegen (Algemeen Bestuur MGR, februari 2015)

• de handhaving van de wet op de Kansspelen (VenJ, juli 2015)

•  de gegevensuitwisseling tussen overheden bij toepassing van 

de wet Bibob (VenJ, december 2015).

Het adviestraject in vogelvlucht

Na ontvangst van de adviesaanvraag ontvangt u het advies zo snel 

mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken. In overleg is een kortere 

periode mogelijk. U krijgt een schriftelijk advies; uiteraard is dit niet 

bindend. Vanzelfsprekend is Actal graag bereid het advies mondeling 

toe te lichten. 

Wat je eet  
bepaalt of je mag  

gokken of niet
Lees hier het advies over de handhaving  

van de wet op de Kansspelen

Restaurants die een bord met vlees, groente en aardappelen 
serveren, mogen een gokmachine plaatsen. Maar wie nasi, 
pizza of boerenkool serveert mag dat niet. Want alleen 
restaurants die een zogenoemde drie-componenten maaltijd 
aanbieden, vallen onder de wettelijke noemer ´hoogdrempelig´. 
De definitie van hoogdrempelig is niet meer van deze tijd en leidt 
in de praktijk tot irritatie en onbegrip tussen inspecteurs en 
restauranthouders. Actal heeft de staatssecretaris van Veiligheid 
en Justitie gevraagd om gemeenten tegemoet te komen en – 
vooruitlopend op een wetswijziging – hen te adviseren om dit 
criterium niet meer te gebruiken bij hun inspecties en controles.

http://www.actal.nl/adviezen/transitieplannen-zorg-sturen-onvoldoende-op-vermindering-van-bureaucratie-en-toezicht/
http://www.actal.nl/adviezen/een-goed-gesprek-voorkomt-onnodig-papierwerk/
http://www.actal.nl/adviezen/communiceer-als-overheden-met-elkaar-in-plaats-van-via-de-burger-of-ondernemer/
http://www.actal.nl/adviezen/wat-je-eet-bepaalt-of-je-mag-gokken-of-niet/
http://www.actal.nl/bibob-procedure-bij-provincies/
http://www.actal.nl/adviezen/wat-je-eet-bepaalt-of-je-mag-gokken-of-niet/


Actal is een onafhankelijk adviesorgaan dat valt onder de Kaderwet 

adviescolleges. Dat betekent onder meer dat aan onze adviezen voor 

u geen kosten zijn verbonden.

Actal werkt ook samen met de VNG

Ook de VNG maakt gebruik van de expertise van Actal. Actal is 

betrokken geweest bij het programma ‘Beter en Concreter’ van de 

VNG, gericht op het terugdringen van regeldruk en het verbeteren van 

de (juridische) kwaliteit van regels. Daarnaast is Actal lid van de 

VNG-adviescommissie Gemeenterecht, die onder andere adviseert 

over modelverordeningen.

Over Actal

Het college van Actal bestaat uit drie leden: Jan ten Hoopen 

(voorzitter), Eric Helder en Lili Doude van Troostwijk. Zij worden 

ondersteund door een secretariaat. Actal werkt samen met 

organisaties in binnen- en buitenland. Samen met Europese 

zusterorganisaties werkt Actal samen in het netwerk 

RegWatchEurope.

Op verzoek van overheden toetst Actal nieuwe wet- en regelgeving. 

Actal zoekt altijd naar nieuwe mogelijkheden om de regeldruk in 

Nederland te beperken en daagt regelgevers uit deze te benutten. 

Op eigen initiatief brengt Actal strategische adviezen uit, vaak aan 

de hand van signalen uit de samenleving.

Communiceer als overheden 
met elkaar in plaats van via 

de burger of ondernemer
Lees hier het advies over de re-integratieverordening  

Participatiewet Rijk van Nijmegen.

Actal constateert in zijn advies dat de betreffende doelgroep zich 
bij ziekte twee keer ziek moet melden: bij het UWV én bij de 
gemeente. Deze dubbele melding zorgt voor onnodige regeldruk 
bij werkgevers. Om dat te voorkomen adviseert Actal dat het 
UWV in het vervolg de melding direct doorstuurt naar de 
gemeente. Op deze manier kan de werkgever bij ziekte en 
herstel met slechts één melding volstaan. Verder adviseert Actal 
de uitvoering zo in te richten dat de werkgever bij herstel van de 
werknemer niet nog eens afzonderlijk hoeft te vragen om 
herleving van het recht op loonkostensubsidie. De gemeente kan 
hier ambtshalve toe besluiten.

http://www.actal.nl/over-actal/college/
http://www.actal.nl/adviezen/communiceer-als-overheden-met-elkaar-in-plaats-van-via-de-burger-of-ondernemer/


Toetsingskader Actal

Centrale vragen bij toetsing regeldruk

• Om welke concrete (informatie)verplichting gaat het?

• Waar komt die verplichting vandaan?

• Wat is het doel van de verplichting of gevraagde informatie? 

•  Wat is de toegevoegde waarde van de handeling voor dat doel? 

Wat gaat er eventueel mis? Is de handeling nuttig of echt 

noodzakelijk?

•  Kan het beoogde doel ook op een andere manier worden bereikt?

• Brengt die andere manier minder regeldruk met zich mee?

•  Zijn er zwaarwegende redenen waarom het alternatief niet 

gewenst is?

Meer informatie over het toetsingskader vindt u hier.

Administratieve 

lasten (AL)

Gevolg informatie-

verplich tingen aan  

de overheid.

Inhoudelijke 

nalevings kosten (INK)

Gevolg van verplichting 

om wet- en regelgeving  

inhoudelijk na te leven.

Toezichtlasten (TL)

Gevolg van toezicht 

op naleving van 

wet- en regelgeving.

Een goed gesprek  
voorkomt onnodig 

papierwerk
Lees hier het advies over de verordening  

Jeugdhulp Beuningen

Actal stelt in het advies voor om te komen tot één ingang of loket 
voor de inwoners van de gemeente Beuningen. In eerste 
instantie werden twee loketten voorzien waar burgers terecht 
konden voor voorzieningen. Eén ingang ondersteunt een 
integrale benadering van de zorgvraag en voorkomt extra 
regeldruk doordat géén onduidelijkheid kan bestaan over het 
loket waar inwoners terechtkunnen. Ook stelt Actal voor om de 
informatieplicht voor hulpbehoevenden lastenluwer in te richten 
door efficiënter gebruik te maken van de contactmomenten met 
de gemeente.

Wat is regeldruk?

Het geheel van administratieve lasten, inhoudelijke nalevingskosten 

en toezichtlasten.

http://www.actal.nl/alternatieven/beleidsontwikkelingsproces-in-vijf-fasen/
http://www.actal.nl/adviezen/een-goed-gesprek-voorkomt-onnodig-papierwerk/


Contact

Wilt u weten wat Actal voor u kan betekenen? Denkt u erover om 

Actal om advies vragen? Dan kunt u contact opnemen met:

Secretariaat Actal

070 3108666 / info@actal.nl

Jos Tonk (algemeen)

070 3108662 / j.tonk@actal.nl

Marie Fabbricotti (algemeen)

070 3108664 / m.fabbricotti@actal.nl

Marcel Kieviet (Sociaal Domein) 

070 3108669 / m.j.p.m.kieviet@actal.nl

Bezoekadres

Hoftoren

Rijnstraat 50

2515 XP Den Haag

Meer informatie

Wilt u meer weten over Actal? Op www.actal.nl staan alle 

adviezen die Actal heeft uitgebracht. En nog veel meer.

mailto:info%40actal.nl?subject=
mailto:j.tonk%40actal.nl?subject=
mailto:m.fabbricotti%40actal.nl?subject=
mailto:m.j.p.m.kieviet%40actal.nl?subject=
http://www.actal.nl
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