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1 Voorwoord

Sinds 2011 hebben burgers, bedrijven en professionals de 
mogelijkheid om hun ervaringen met wet- en regelgeving met 
Actal te delen. Actal heeft sinds dat jaar expliciet de taak-
opdracht om te adviseren over hoe onnodige regeldruk die 
deze doelgroepen in de praktijk ervaren, kan worden 
verminderd of weggenomen. Daarbij maakt Actal gebruik van 
signalen die het krijgt van branches, van maatschappelijke 
organisaties en ook van individuen. Het komt regelmatig 
voor dat die signalen over zaken gaan met een grote 
maatschappelijke impact.

Zo blijkt uit een onderzoek dat Actal naar aanleiding van signalen 

heeft gedaan, dat patiënten ruim één jaar eerder over nieuwe 

medicijnen kunnen beschikken als de regelgeving en procedures 

efficiënter worden ingericht. Een jaar eerder behandelen kan veel 

leed besparen en levens redden. Een ander voorbeeld is het onder

zoek van Actal over de regeldruk bij kredietverlening door banken. 

Daaruit bleek dat de regels na de kredietcrisis zo streng zijn geworden, 

dat alleen grote banken daar nog aan kunnen voldoen. Dit betekent 

niet alleen dat er weinig concurrentie is en bedrijven relatief moeilijk 

aan krediet kunnen komen. Het betekent ook dat het voor nieuwe, 

innovatieve toetreders moeilijk is om tot het financiële stelsel toe te 

treden. Met als onbedoeld en ongewenst neveneffect dat dit stelsel 

heel homogeen is en daarmee nog steeds kwetsbaar voor grote 

schokken.

De genoemde signalen zijn een indicatie dat regelgeving nog niet 

voldoet aan de eisen die maatschappelijke en technologische 

ontwikkelingen er aan stellen. Ze is nog niet ‘toekomstbestendig’. Dat 

is ook niet verwonderlijk: toekomstbestendige regelgeving ontstaat 

niet vanzelf. Regering en parlement moeten veel verschillende 

belangen afwegen en combineren. Het probleem van de innovator of 

‘challenger’ in een bepaalde markt is dat hij nog onbekend is en dus 

geen stem heeft in ‘Den Haag’. Hoe borg je dan dat de wetgever de 

gevolgen voor voorgenomen regels goed kan meewegen in de 

besluitvorming? Nederland heeft als één van de weinige landen ter 

wereld een mechanisme dat hiervoor kan zorgen. Het heeft spelregels 

die de wetgever verplichten structureel onnodige regeldruk tegen te 

gaan. En het heeft met Actal vreemde ogen die bewaken of iedereen 

de spelregels wel naleeft.

Het belang van vreemde ogen bleek afgelopen jaar. Uit de tweede 

regeldrukaudit kwam naar voren dat de ministeries niet veel vooruit

gang hebben geboekt bij het terugdringen van de regeldruk ten 
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opzichte van de eerste regeldrukaudit uit 2012. Slechts drie ministeries 

besteedden voldoende aandacht aan regeldrukvermindering. Bij drie 

andere ministeries was er beslist nog ruimte voor verbetering. En twee 

ministeries vormden de achterhoede. Bij hen was de aandacht voor 

regeldruk ondermaats. Als reactie op de resultaten van de audit heeft 

één van de hekken sluiters wel een forse omslag in gang gezet. Dit 

laat zien dat de ‘checks and balances’ die Nederland heeft ingericht 

om onnodige regeldruk te bestrijden, ook werken. Verder laat de 

recente evaluatie van Actal zien dat zowel de doelgroepen van het 

regeldrukbeleid – bedrijven, burgers en professionals – als de leden 

van de Eerste en Tweede Kamer – dit onderkennen en waarderen. 

Het Nederlandse regeldrukbeleid zal moeten worden voortgezet en 

verder worden vernieuwd. Tot op heden lag de focus op wettelijke 

verplichtingen. Wettelijke verboden en belemmeringen bleven buiten 

beeld, terwijl innovatoren en ‘challengers’ juist deze als bijzonder 

irritant ervaren. Zo blijkt dat bedrijven die medische hulpmiddelen 

maken, radicale innovaties achterwege laten omdat onnodig complexe 

procedures hen te zeer dwarsbomen. 

Om de innovatoren en ‘challengers’ ruimte te geven moet het nieuwe 

regeldrukbeleid dus breder kijken. De uitdaging hierbij is om het goede 

van de huidige regeldrukaanpak te behouden. De winst die de afge

lopen jaren is geboekt met het verminderen van regeldruk, mag niet 

teloor gaan. Niet in kwalitatief opzicht en ook niet in kwantitatieve zin. 

Maar het nieuwe regeldrukbeleid moet er niet alleen voor zorgen dat 

de nalevingskosten van bestaande wettelijke verplichtingen kleiner 

worden. Het moet vooral ook onnodige, wettelijke belemmeringen 

voor technologische en maatschappelijke vernieuwing identificeren 

en wegnemen. En het moet dit zo doen dat bedrijven, burgers en 

professionals ook echt merken dat er belemmeringen worden 

weggenomen. Alleen zo krijgen we niet alleen minder regeldruk 

maar ook meer ruimte voor vernieuwing.

Jan ten Hoopen Eric Helder Lili Doude van Troostwijk
Collegevoorzitter Collegelid Collegelid
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Exante advies Signaal Advies Strategisch advies Activiteit

FIGUUR 1 

Adviezen en ontwikkelingen 2015 Advies gemeenten

Advies over de concept Re-integratieverordening
 Participatiewet Rijk van Nijmegen. 
Actal heeft op verzoek van de gemeenten uit de regio 
Nijmegen advies uitgebracht over de “reintegratieveror
dening Participatiewet Rijk van Nijmegen”. Lees meer…

Best Practice
Actal organiseerde samen met EZ, VNONCW en   
MKBNederland een best practice bijeenkomst over de 
maatwerkaanpak regeldruk bedrijven.

Regeldrukaudit 2015
Actal onderzoekt periodiek in hoeverre ministeries 
voldoende aandacht besteden aan de vermindering van 
de regeldruk. Lees meer…

Regeldruk bij kredietverstrekking (FIN)
Op verzoek van de minister van Financiën heeft Actal 
onderzocht wat de formele regeldruk voor de financiële 
sector is en hoe de regeldruk in de praktijk uitpakt.  
Lees meer…

http://www.actal.nl/gemeenten/
http://www.actal.nl/alternatieven/best-practices/
http://www.actal.nl/ministeries-hebben-onvoldoende-zicht-op-regeldruk/
http://www.actal.nl/kredietverstrekking/
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2  Strategische 
adviezen en 
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Actal constateert dat medicijnen steeds vaker voor kleine doelgroepen 

worden ontwikkeld. Dit maakt het moeilijker om een representatieve 

testgroep te vinden om de kosteneffectiviteit van het medicijn aan te 

tonen. Daarbij hangt de werking van zulke medicijnen nauw samen 

met de verdere medische behandeling en andere genees en 

hulpmiddelen. Hierdoor is het lastig om de effectiviteit van alleen dat 

ene medicijn te bepalen. En doordat patiënten steeds korter in het 

ziekenhuis liggen, vindt één behandeling vaak plaats zowel binnen als 

buiten het ziekenhuis. Maar de regels maken nog steeds een strikt 

onderscheid tussen thuisgebruik van medicijnen en toediening tijdens 

verblijf in een ziekenhuis. Patiënten komen in de knel als hun 

verzekeraar niet het thuisgebruik van de medicijnen vergoedt die zij in 

het ziekenhuis kregen. 

Actal adviseert het stelsel toegankelijker én robuuster te maken:

•  Houd beter rekening met de manier waarop moderne 

geneesmiddelen worden ontwikkeld en gebruikt.

•  Maak geen onderscheid meer tussen de vergoeding van 

medicijnen binnen en buiten het ziekenhuis.

Actal brengt strategische adviezen en sectorscans uit om de 
regeldruk binnen specifieke beleidsterreinen gericht te 
verminderen. Sectorscans richten zich op de regeldruk die 
bepaalde economische sectoren, groepen burgers of groepen 
professionals ervaren. Strategische adviezen en sectorscans 
vinden plaats in reactie op een adviesaanvraag van regering 
of parlement. Bovendien heeft Actal de mogelijkheid om op 
eigen initiatief deze adviezen te initiëren.
Dit hoofdstuk beschrijft de strategische adviezen die in 2015 
zijn afgerond.

Moderne geneesmiddelen en de toelating tot het 

 vergoedingenstelsel (VWS)

Een medicijn op de markt brengen is de eerste stap. Daarna moet het 

nog worden toegelaten tot het Nederlandse vergoedingenstelsel, vóór 

je het bij thuisgebruik vergoed krijgt van de zorgverzekeraar. Voor 

moderne medicijnen is dit vaak een moeilijk proces. De procedures 

om te beoordelen of geneesmiddelen voor vergoeding in aanmerking 

komen, passen niet meer bij hoe deze geneesmiddelen worden 

gemaakt en gebruikt. 

2 Strategische adviezen en sectorscans

http://www.actal.nl/toegang-tot-vergoedingenstelsel-onnodig-moeilijk-voor-nieuwe-medicijnen/
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minister van Financiën aan Actal om te onderzoeken wat de formele 

regeldruk voor deze sector is en hoe de regeldruk in de praktijk 

uitpakt bij toetreding en bij kredietverlening. 

Actal’s onderzoek gaat over de vraag of en in hoeverre het falen van 

financiële instellingen mag worden afgewenteld op de samenleving. 

Tegenover de kosten om het risico van falen te verkleinen, staan 

misgelopen opbrengsten voor de samenleving. Dit komt door de hoge 

regeldruk en door minder dynamiek en innovatie in de financiële 

sector. Uit het onderzoek blijkt dat de regelgeving die een stabiel 

financieel stelsel moet garanderen, nieuwe spelers ontmoedigt om toe 

te treden op de markt voor kredietverlening. Een effect van die hoge 

regeldruk is dat er weinig concurrentie is. De wettelijke verplichtingen 

wegen zo zwaar dat er voor kleine financiële instellingen nauwelijks 

bestaansmogelijkheden zijn. De duurzaamheid van het financiële 

stelsel is gebaat bij een meer heterogene en minder geconcentreerde 

sector. Daardoor is het financiële stelsel als geheel minder 

kwetsbaard voor grote schokken. 

Actal adviseert de regeldruk in de financiële sector te verlichten:

•  Maak uitzonderingen op toelatingseisen voor kleine, innovatieve of 

gespecialiseerde financiële instellingen.

•  Kom nieuwe toetreders tegemoet door lichtere eisen te stellen als 

zij een hoger eigen vermogen aanhouden. 

•  Onderzoek welke wettelijke mogelijkheden er nodig zijn voor 

innovatieve financieringsvormen.

Wetten verwijzen naar veiligheids- en kwaliteitsnormen (EZ)

Nederlandse wetten en regels verwijzen vaak naar normen voor 

kwaliteit en veiligheid. Hierdoor kunnen bedrijven en burgers ervan 

uitgaan dat producten en diensten van goede kwaliteit en veilig zijn. 

Zo steunen de normen het vertrouwen in handel en dienstverlening. 

Vrijwillige normen vormen geen bron van regeldruk. Maar het verplicht 

stellen van een specifieke norm verbiedt bedrijven om op een andere, 

goedkopere manier de vereiste kwaliteit en veiligheid te bereiken. 

Beleidsdoelen zoals kwaliteit en veiligheid kunnen met minder 

regeldruk worden bereikt:

1.  De regeldruk die het gevolg is van het in de wet verwijzen naar 

normen moet in beeld worden gebracht zodat regering en 

parlement deze tegen het beleidsdoel kunnen afwegen.

2.  De drempel om kennis te nemen van de inhoud van normen moet 

zo laag mogelijk zijn voor alle betrokkenen.

3.  Voordat een norm in de wet dwingend wordt opgelegd, moet zijn 

vastgesteld dat die norm voldoet aan de eisen die voor zo’n 

verwijzing gelden.

Regeldruk bij kredietverstrekking (FIN)

In de nasleep van de financiële crisis is de regeldruk voor financiële 

instellingen sterk toegenomen. De Autoriteit Consument en Markt 

concludeert in 2014 dat complexe, omvangrijke en frequent wijzigende 

regelgeving tot toetredingsbarrières kan leiden. Het gevolg is dat er te 

weinig concurrentie is tussen financiële instellingen op de markt voor 

kredietverlening in Nederland. Tegen deze achtergrond vroeg de 

http://www.actal.nl/kredietverstrekking/
http://www.actal.nl/adviezen/wettelijke-normen/
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belemmeren bij het vinden en doorlopen van stages en leerwerk

trajecten. Zo hebben scholieren van 16 en 17 jaar voor de stage of 

leerwerkplekovereenkomst twee handtekeningen nodig: van hun 

ouders én van het Kenniscentrum voor het Beroepsonderwijs. Dit leidt 

tot onnodige vertraging. Ook ziet Actal dat sommige reglementen 

eenmanszaken en zzp’ers verbieden om leerwerkbedrijf te zijn, of het 

hen praktisch onmogelijk maken. Zo kunnen reglementen eisen dat 

er, naast een begeleider, ook altijd een vervanger aanwezig moet zijn. 

Verder is betere afstemming noodzakelijk tussen de onderwijs

processen rondom verwerving en uitvoering van stages en 

leerwerktrajecten enerzijds, en de bedrijfsprocessen van 

ondernemingen anderzijds. Nu is vaak sprake van irritaties en 

onnodig tijdverlies. Zo komen leerwerkplekken vooral in de 

zomermaanden tot stand, terwijl juist in deze periode scholen erg 

moeilijk bereikbaar zijn voor formulieren of informatie. 

Actal adviseert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

om deze belemmeringen weg te nemen:

•  Schaf de verplichte, dubbele handtekening af, en geef scholieren 

en ondernemers de mogelijkheid om digitaal te ondertekenen.

•  Zorg dat de reglementen voor leerwerkbedrijven ook zzp’ers en 

eenmansbedrijven toelaten.

•  Stem stage en leerwerkprocessen beter af op de bedrijfsvoering 

van ondernemingen. Bijvoorbeeld via het georganiseerde overleg 

tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Nieuwe medicijnen op de markt brengen (VWS)

Het duurt in Nederland 10 tot 16 jaar om een nieuw medicijn op de 

markt te brengen. Na de ontwikkeling wordt een medicijn eerst getest 

op werking en veiligheid, en daarna geregistreerd.

Onderzoek van Actal laat zien dat er onnodige belemmeringen zijn in 

de verschillende procedures. Zo moeten bedrijven meer dan eens 

dezelfde informatie aanleveren aan verschillende instanties. 

Bijvoorbeeld als zij toestemming vragen voor dierproeven bij zowel de 

Centrale Commissie Dierproeven als de Dierexperiment Commissie. 

Actal adviseert om dit soort dubbele verplichtingen op te lossen. Dan 

kunnen patiënten ruim één jaar eerder over nieuwe medicijnen 

beschikken. En verdienen farmaceutische bedrijven hun investeringen 

eerder terug, wat een extra prikkel geeft tot innovatie.

Stages en leerwerktrajecten organiseren op het hbo en mbo (SZW)

Actal ontving signalen over onnodige belemmeringen bij stages in het 

hbombo/BOLonderwijs en bij leerwerktrajecten in het mbo/BBL

onderwijs. Ze gaan over gebrekkige afstemming tussen de procedures 

van onderwijsinstellingen en de bedrijfsprocessen van ondernemingen, 

over de complexiteit van subsidieregelingen en over de verschillen in 

erkenningsvoorwaarden voor leerwerkbedrijven. 

Actal onderzocht deze signalen in de sectoren Zorg en Techniek, die 

beide relatief goede kansen bieden op instroom op de arbeidsmarkt. 

Actal constateert dat de huidige regels ondernemers en scholieren 

http://www.actal.nl/verbeter-samenwerking-school-en-bedrijf-voor-meer-stages-en-leerwerkplekken/
http://www.actal.nl/adviezen/nieuwe-medicijnen-kunnen-sneller-op-de-markt-komen/
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•  Verkort de doorlooptijd voor ondernemers om een product op de 

markt te krijgen. Maak bijvoorbeeld vooraf duidelijk welke stappen 

een ondernemer moet zetten om een radicale innovatie toegelaten 

te krijgen tot de markt en tot het vergoedingenstelsel. 

Nut en noodzaak regeldruk na opheffing product- en bedrijfschap-

pen (EZ)

De product en bedrijfschappen (PBO’s) zijn per 1 januari 2015 

opgeheven. De publieke taken van deze organisaties zijn 

overgenomen door de ministeries van Economische Zaken (EZ) en 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Bij deze overgang is een 

nulmeting uitgevoerd van de regeldruk in de sectoren van de 

voormalige PBO’s.

Actal constateert dat de omvang van de regeldruk die voortkomt uit 

nationale regelgeving – en dus niet verplicht is vanuit de Europese 

Unie – ongeveer 47 miljoen euro bedraagt. Regeldruk die vooral 

merkbaar is bij melk en vrijeuitloopeieren. Een belangrijke oorzaak 

van deze regeldruk zijn de verschillende, maandelijkse of jaarlijkse 

informatieverplichtingen. Ondernemers, en soms ook burgers, moeten 

periodiek gegevens verstrekken aan de overheid. Zij geven aan dat 

deze rapportages vaak dezelfde informatie bevatten als in hun 

oorspronkelijke aanvraag. Ook komt het voor dat verschillende 

instanties of personen dezelfde melding moeten doen. Bijvoorbeeld: 

als bepaalde diergeneesmiddelen worden voorgeschreven, moet 

zowel de dierenarts als de houder van de dieren dit melden. 

Sectorscan: Innovatieve medische hulpmiddelen (VWS)

De overheid wil radicale innovaties stimuleren, ook van medische 

hulpmiddelen. Het gaat dan om volledig nieuwe hulpmiddelen die 

wezenlijk verschillen van de bestaande. Maar in de praktijk lopen 

ondernemers aan tegen bureaucratie die zij als onnodig 

belemmerend ervaren. 

Actal onderzocht deze belemmeringen, en stelde een sectorscan op. 

Vermindering van de regeldruk is reëel, en kan ervoor zorgen dat 

ondernemers sneller en goedkoper nieuwe, medische hulpmiddelen 

kunnen ontwikkelen. De sectorscan laat zien dat zowel het beleid als 

de praktijk rondom de beoordeling van innovaties gefragmenteerd 

zijn. Dit leidt tot overlap in de beoordelingen voor de toelating tot de 

markt, onnodig lange en complexe procedures en diffuse communicatie 

naar ondernemers. Het gevolg: ondernemers gaan zich vooral richten 

op verbeteringen van bestaande medische hulpmiddelen in plaats van 

radicale innovaties. Het beleidsdoel om tot meer radicale innovaties te 

komen, wordt sneller bereikt als de knelpunten voor ondernemers die 

in deze sectorscan zijn gesignaleerd, worden opgelost.

Actal adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

om veranderingen door te voeren die ondernemers helpen: 

•  Zorg dat de regelgeving beter aansluit op de situatie van radicaal 

innoverende ondernemers. Laat de beoordelende instanties een 

risicobenadering toepassen. Bijvoorbeeld door niet standaard 

ieder jaar elk medisch hulpmiddel door te lichten. 

http://www.actal.nl/innovatie-van-medische-hulpmiddelen/
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Actal adviseert alle betrokken partijen actief mee te denken over 

oplossingsrichtingen:

•  De ministeries kunnen veel actiever informatie opvragen van 

inspecteurs, en deze gebruiken voor het schrappen of aanpassen 

van regels.

•  Inspecteurs en toezichthouders kunnen nog meer openstaan voor 

oplossingen die ondernemers zelf bedenken voor de naleving van 

wet en regelgeving. 

•  De staatssecretaris van EZ kan het onderzoek en advies 

betrekken bij het Actieplan Maatwerkaanpak Agrofood.

Kwaliteitsbewaking in de zorg met zo min mogelijk bureaucratie 

(VWS)

Op verzoek bracht Actal advies uit over het Kwaliteitsinstituut voor de 

Zorg. Welke effecten veroorzaken de activiteiten en producten van 

het instituut? Welke rol speelt het instituut bij de ontwikkeling van 

kwaliteitsstandaarden? Actal baseert haar advies op eigen onderzoek 

en op het rapport ‘Tussentijdse evaluatie Kwaliteitsinstituut’. 

Actal constateert dat de administratieve lasten van zorgaanbieders de 

laatste tijd fors zijn gestegen. Dit komt doordat de organisaties aan 

wie zorgaanbieders verantwoording afleggen over de kwaliteit van 

hun zorg, gegevens op verschillende manieren opvragen en ook op 

verschillende manieren willen ontvangen. Dit kost onnodig veel tijd. 

Actal adviseert de minister van Economische Zaken:

•  Kijk kritisch naar nut en noodzaak van nationale regelgeving 

bovenop de EUregels. 

•  Verlaag de frequentie van verplichte rapportages en laat 

ondernemers uitsluitend wijzigingen doorgeven. 

• Schaf doublures in meldplichten af.

Inspecteurs en toezichthouders weten uit de praktijk welke regels 

onnodig zijn (EZ)

De minister van EZ vroeg Actal om advies over zijn voornemen de 

ondernemerslasten door toezicht en handhaving van wet en 

regelgeving te verlagen. 

Actal heeft in het onderzoek gefocust op de sector glastuinbouw en 

vervolgens de analyse verbreed met bevindingen uit andere sectoren. 

Het blijkt dat ondernemers goed begrijpen dat regels, toezicht en 

handhaving nodig zijn voor het publieke belang. Wel constateert Actal 

dat de invulling ervan vaak niet goed aansluit op de praktijk van de 

ondernemer. De oorzaken hiervoor liggen in alle schakels van de 

keten: beleid, uitvoering, toezicht en handhaving. Een succesvolle 

aanpak zal dus betrekking moeten hebben op de hele keten. 

Actal geeft aan dat inspecteurs en toezichthouders goed kunnen helpen 

bij het terugdringen van onnodige regels. Juist omdat zij veel contact 

hebben met de dagelijkse gang van zaken in bedrijven, kunnen zij goed 

beoordelen waar zelfregulering een optie is en regels dus overbodig 

zijn. Ook zien zij in welke situaties regels geen effect (meer) hebben.

http://www.actal.nl/informatie-van-inspecties-voorkomt-onnodige-regels-voor-ondernemers/
http://www.actal.nl/adviezen/regeldruk-voormalige-product-en-bedrijfschappen-kan-omlaag/
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Positief is dat het Kwaliteitsinstituut voor de Zorg het aantal eigen 

kwaliteitsindicatoren met 20 procent heeft teruggebracht. Maar in de 

praktijk moeten zorgaanbieders nog veel meer, andere kwaliteits

gegevens aanleveren, aan andere organisaties. Onder meer aan de 

zorgverzekeraars en hun brancheorganisatie, de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, de stichting Dutch 

Institute for Clinical Auditing en MediQuest bv. Zorgaanbieders ervaren 

dit als onnodig belastend. Het werk dat ermee gepaard gaat, is de 

afgelopen periode bovendien verveelvoudigd.

Actal adviseert: spreek met elkaar één werkwijze af, die de gegevens 

gebruikt die zorgaanbieders toch al registreren. Hierdoor blijft er meer 

tijd over om daadwerkelijk zorg te verlenen.

http://www.actal.nl/adviezen/steeds-meer-administratieve-rompslomp-voor-zorgaanbieders/
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3  Voorgenomen 
wet- en 
regelgeving
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Naar aanleiding van de consultatieversie van dit besluit, stelde Actal 

een reactie op: enkele eisen houden niet goed rekening met de 

mogelijkheden die sommige groepen arbeidsbeperkten en hun 

werkgevers hebben. Zo geeft het besluit aan dat arbeidsbeperkten 

fysiek op de werkvloer aanwezig moeten zijn en dat zij onder leiding 

en toezicht moeten staan van het bedrijf waar zij werken. Zulke 

voorwaarden miskennen het feit dat tegenwoordig veel mensen 

flexibel en vanuit huis werken. Ook houden de voorwaarden er geen 

rekening mee dat sommige mensen speciale begeleiding nodig 

hebben, die niet ieder bedrijf kan bieden. Het risico bestaat dat deze 

groepen arbeidsbeperkten feitelijk worden uitgesloten. En dat bedrijven 

die deze mensen inhuren, ten onrechte een boete kunnen krijgen. 

Wetsvoorstellen wijziging van de Wet Kinderopvang (SZW)

Het kabinet wil de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk 

harmoniseren, zodat beide aan dezelfde eisen voldoen. Het 

wetsvoorstel ‘Het Nieuwe Toezicht’ concretiseert de pedagogische 

doelen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het wetsvoorstel 

‘Harmonisatie overige eisen’ brengt peuterspeelzaalwerk onder de 

definitie van kinderopvang. Beide wetsvoorstellen verzwaren de 

bestaande eisen en voegen bovendien nieuwe eisen toe. Actal 

constateert dat het kabinet kansen voor vereenvoudiging onbenut laat. 

Actal wil met adviezen over voorgenomen regelgeving 
bereiken dat er vroegtijdig in de beleidsontwikkeling aandacht 
is voor de regeldrukgevolgen. Alternatieven met minder 
regeldrukgevolgen moeten stelselmatig en serieus worden 
afgewogen. Bovendien moeten de gevolgen van voorgenomen 
wet- en regelgeving voor de regeldruk goed en volledig in 
beeld worden gebracht, opdat deze gevolgen op een adequate 
wijze kunnen worden meegenomen in de besluitvorming. In 
2015 heeft Actal 12 adviezen over voorgenomen wet- en 
regelgeving uitgebracht aan de regering en aan de Tweede 
Kamer.

Besluit Aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers 

voor berekening quotum tekort (SZW)

De Quotumwet treedt in werking als bedrijven niet voldoende mensen 

met een arbeidshandicap aan het werk helpen. Bedrijven met meer 

dan 25 werknemers krijgen een boete als zij het quotum arbeids

beperkten niet halen. Het ‘Besluit Aanwijzing categorieën arbeids

beperkten en werknemers voor berekening quotumtekort’ bepaalt 

welke arbeidsbeperkten meetellen voor het quotum. En aan welke 

eisen hun werkzaamheden moeten voldoen. 

3 Voorgenomen wet- en regelgeving 

http://www.actal.nl/regels-maken-participatie-van-arbeidsbeperkten-onnodig-moeilijk/


Actal Jaarverslag 2015

pedagogisch klimaat en het voorkomen van een ernstige dreiging 

voor de ontwikkeling van minderjarigen”. Onderdeel hiervan is een 

beschrijving van het personeelsbeleid en de taken en functies van 

werknemers en vrijwilligers in het jeugdverblijf. Het besluit specifieert 

exact de onderwerpen in het kwaliteitskader. Actal constateert dat het 

niet duidelijk is waarom sommige zaken erin moeten staan. 

Bijvoorbeeld: het organogram van en de overlegvormen binnen het 

jeugdverblijf, de taken en functies van werknemers en vrijwilligers, en 

het aannamebeleid met de gevraagde competenties voor nieuwe 

werknemers en vrijwilligers.

Actal adviseert:

•  Geef duidelijk aan waarom de verschillende aspecten van het 

personeelsbeleid moeten worden beschreven, hoe dit bijdraagt 

aan een betere kwaliteit.

•  Schrap de verplichting een aspect te beschrijven als dit niet 

noodzakelijk is.

•  Completeer de berekening van de regeldruk met de gevolgen van 

het verplichte toezicht.

Administratieve verplichtingen voor wijkverpleegkundigen (VWS)

Door de overheveling van verpleging en verzorging naar de 

Zorgverzekeringswet verandert de bekostigingssystematiek van 

wijkverpleegkundigen. Daarin past niet meer de vergoeding op 

uurbasis, het zogeheten uurtjefactuurtje. Actal adviseert om bij het 

kiezen van een alternatief gebruik te maken van de gegevens die de 

wijkverpleegkundige toch al vastlegt in het nieuwe classificatie

Zo focust het wetsvoorstel ‘Het Nieuwe Toezicht’ op resultaat: in 

welke mate worden de pedagogische doelen bereikt? Dit lijkt ruimte te 

bieden om minder zware en gedetailleerde eisen te stellen aan de 

wijze waaróp die resultaten worden bereikt. Maar het wetsvoorstel 

verzwaart de eisen juist. Peuterspeelzalen moeten gaan voldoen aan 

de zwaardere eisen die nu nog alleen voor de kinderopvang gelden. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om eisen aan de ruimten waarvan het 

peuterspeelzaalwerk gebruik maakt. Verder kan de overheid nadere 

eisen stellen aan de mix van hbo en mbomedewerkers bij de 

instellingen. Ook deze nieuwe, organisatorische eis past niet bij een 

ontwikkeling naar beoordeling en toezicht op resultaten. 

Ook het wetsvoorstel ‘Harmonisatie overige eisen’ – dat procedures, 

eisen en voorwaarden gelijktrekt – laat kansen liggen om de regeldruk 

voor ouders van jonge kinderen te verminderen. Kinderopvang en 

peuterspeelzaalwerk zijn namelijk in toenemende mate onder één dak 

ondergebracht. Dit biedt de mogelijkheid om ouders in één keer te 

laten voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Ouders met kinderen 

in beide faciliteiten hoeven zich dan maar één keer aan te melden, 

slechts één overeenkomst te tekenen en slechts één keer een toeslag 

aan te vragen. Actal adviseert om dit principe – slechts één keer 

hoeven te voldoen aan een wettelijke verplichting – te verankeren in 

de regels.

Ontwerpbesluit op de jeugdverblijven (SZW)

De nieuwe Wet op de Jeugdverblijven verplicht instellingen een 

kwaliteitskader op te stellen met het oog op “de veiligheid, het 

http://www.actal.nl/adviezen/ontwerpbesluit-jeugdverblijven-moet-relatie-tussen-doel-en-inhoud-kwaliteitskader-duidelijk-maken/
http://www.actal.nl/adviezen/nieuw-bekostigingssysteem-mag-niet-leiden-tot-extra-regeldruk-voor-wijkverpleegkundigen/
http://www.actal.nl/harmonisatie-kinderopvang-en-peuterspeelzaalwerk-leidt-tot-stapeling-van-eisen/
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Besluit arbeidstijden vervoer (IenM)

Europese wetgeving zorgt voor wijziging van het Besluit arbeidstijden 

vervoer. De EUverordening introduceert de ‘slimme tachograaf’, die 

via satellietnavigatie meerdere malen per dag de positie van een 

voertuig registreert. Deze slimme tachograaf is minder fraudegevoelig. 

Actal geeft aan dat de regeldrukgevolgen voldoende inzichtelijk zijn 

gemaakt. Maar de nalevingskosten – aanschaf en installatie – kunnen 

pas worden berekend op het moment dat de Europese Commissie de 

technische specificaties bekendmaakt. Actal adviseert om op dat 

moment het overzicht van de regeldrukgevolgen volledig te maken.

Wetsvoorstel Stroom: Stroomlijning, optimalisering en moderni-

sering van de energievoorziening (EZ)

Het wetsvoorstel Stroom regelt de keten van productie en levering 

van elektriciteit en gas binnen Nederland. Stroom sluit aan bij 

EUwetgeving, geeft invulling aan het Energieakkoord en bouwt voort 

op de Elektriciteits en Gaswet. Het doel: duidelijkere wetgeving die 

de transitie naar een duurzame energiehuishouding faciliteert, met 

minder regeldruk voor bedrijven en minder lasten voor de overheid. 

Actal constateert echter dat het voor (groepen) ondernemers nog 

steeds onduidelijk is aan welke wettelijke verplichtingen zij moeten 

voldoen. Deze onzekerheid leidt tot een hoge ervaren regeldruk. Ook 

zijn de nalevingskosten voor sommige ondernemers disproportioneel 

hoog. Dit komt doordat Stroom enkele mogelijkheden onbenut laat om 

de regeldruk voor ondernemers te verminderen. Actal adviseert met 

systeem. Groot voordeel hiervan is dat dit geen extra administratieve 

handelingen van de wijkverpleegkundige vraagt, en bijdraagt aan de 

kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie. Eerder onderzoek van 

Actal liet zien dat verpleegkundigen gewend zijn om hun 

professionele handelen te verantwoorden. Zij ervaren dit dan ook niet 

als regeldruk. Dat geldt echter niet voor het invullen van extra 

gegevens die uitsluitend de bekostiging dienen.

Wijzigingswet marktordening gezondheidszorg (VWS)

Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet marktordening 

gezondheidszorg wil zorgverzekeraars en zorgaanbieders meer 

ruimte geven. Deze grotere vrijheid zal gepaard gaan met verscherpt 

toezicht en zwaardere transparantieverplichtingen. Actal heeft advies 

uitgebracht over de consultatieversie van deze wet. 

Actal stelt dat het gekozen uitgangspunt – ‘vrij, tenzij’ – kansen biedt 

op vermindering van de bureaucratie. Maar de wet voert deze vrijheid 

niet meteen in, terwijl wel per direct het toezicht scherper wordt en de 

informatieverplichtingen zwaarder. Dit vergroot alleen maar het risico 

van verhoging van de regeldruk in de beginfase. 

Om te voorkomen dat de wetswijziging een averechts effect heeft, 

adviseert Actal:

•  Breng het uitgangspunt van grotere vrijheid in de uitvoering meer 

in balans met de verscherping van het toezicht.

•  Breng alle eenmalige en structurele regeldruk van de nieuwe 

aanpak in kaart. 

http://www.actal.nl/wijziging-arbeidstijdenbesluit-i-v-m-digitale-tachograaf/
http://www.actal.nl/elektriciteits-en-gaswet-stroom/
http://www.actal.nl/adviezen/wetsvoorstel-wijziging-marktordening-gezondheidszorg-maakt-verwachtingen-over-minder-regeldruk-en-bureaucratie-niet-waar/
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Actal constateert dat het alternatief voor de BGL minder administratieve 

lasten veroorzaakt dan de BGL. Het alternatief brengt wel inhoudelijke 

nalevingskosten en toezichtlasten met zich mee. Deze nalevingskosten 

en toezichtlasten zijn niet in beeld gebracht. Actal adviseert om die 

kosten alsnog in beeld te brengen. Bovendien ziet Actal risico’s bij het 

gebruik in de praktijk. Overeenkomsten die zijn ‘goedgekeurd’ door de 

Belastingdienst, kunnen in de praktijk als ‘verplicht’ worden ervaren. 

Dit kan voor sommige sectoren onbedoelde en onvoorziene gevolgen 

hebben. De wetgever onderschat de regeldrukgevolgen die opdracht

gevers en nemers feitelijk gaan ervaren. Actal beschrijft in zijn advies 

zes minder belastende alternatieven om deze regeldruk te verminderen.

Al deze voorstellen beogen schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Actal 

constateert dat de omvang van de problematiek van de schijnzelf

standigheid niet kan worden vastgesteld. Daardoor is niet mogelijk om 

te beoordelen of deze maatregelen proportioneel zijn. 

Wetsvoorstel natuurbescherming (EZ)

Naar aanleiding van een advies van Actal uit november 2014 besloot 

de staatssecretaris van Economische Zaken om de regeldrukgevolgen 

van het Wetsvoorstel natuurbescherming verder te onderzoeken. Dat 

onderzoek maakte duidelijk dat het wetsvoorstel tot extra regeldruk 

leidt en dat er verbetermogelijkheden zijn. De staatssecretaris 

verzocht Actal vervolgens om hierover advies uit te brengen. 

name om de definities op de praktijk aan te laten sluiten en de 

wettelijke verplichtingen meer te expliciteren.

Besluit elektriciteit en gas | Stroom (EZ)

Het Besluit Elektriciteit en Gas is de uitvoeringsregelgeving op basis 

van Stroom. Actal constateert dat dit besluit de structurele regeldruk 

licht vermindert. Maar ook dat voor een aantal gewijzigde 

verplichtingen geen inschatting is gemaakt van de regeldrukeffecten. 

Het gaat hier om verplichtingen die nog nader per ministeriële 

regeling worden ingevuld. Actal adviseert om in deze ministeriële 

regeling rekening de houden met de regeldruk, de effecten hiervan te 

berekenen en mee te wegen in de keuze voor uitvoeringswijzen. 

Wet deregulering arbeidsrelaties: alternatief voor de Beschikking 

geen loonheffing of BGL (Fin)

Eerst was er het plan om de verschillende vormen van de Verklaring 

Arbeidsrelatie (VAR) te vervangen door een Beschikking geen 

loonheffingen (BGL). Vervolgens formuleerde het kabinet een 

“alternatief voor de BGL”. Uiteindelijk is dat de Wet deregulering 

arbeidsrelaties geworden. Zo wil het kabinet opdrachtgevers 

medeverantwoordelijk maken voor de fiscale gevolgen van hun 

arbeidsrelaties met opdrachtnemers. Modelovereenkomsten op 

sectorniveau gaan de VAR vervangen. Onder voorwaarden die de 

Belastingdienst stelt, vrijwaren deze modelovereenkomsten 

ondernemers van het inhouden van loonheffingen en premies voor 

werknemersverzekeringen.

http://www.actal.nl/alternatief-voor-beschikking-geen-loonheffing/
http://www.actal.nl/adviezen/besluit-elektriciteit-en-gas-stroom/
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en niet bij UWV én gemeente. Goede dossieroverdrachten tussen 

UWV en gemeenten voorkomen onnodige meldingen en informatie

verstrekking door bedrijven. 

De regelgeving rondom de noriskpolis en de mobiliteitsbonus gaat de 

komende jaren een aantal keer veranderen. Ook de uitvoerende 

organisaties waarmee bedrijven te maken krijgen – nu UWV en 

gemeenten – kunnen veranderen. Actal adviseert om in de 

communicatie met bedrijven over de gevolgen van huidige én 

toekomstige regelgeving duidelijk aan te geven welke organisatie 

waarvoor verantwoordelijk is. Bedrijven weten dan bij wie ze kunnen 

aankloppen. 

Verder stelt Actal voor een doorzendplicht in te voeren als een bedrijf 

een melding doet bij de ‘verkeerde’ instantie. Die stuurt de melding 

dan gewoon door naar de instantie die wel bevoegd is. Door deze 

betere dienstverlening kunnen werkgevers zich meer richten op de 

integratie van arbeidsbeperkten in het bedrijf. 

Wijziging Wet op de ondernemingsraden (SZW)

Actal toetste de consultatieversie van de voorgenomen wijziging van 

de Wet op de Ondernemingsraden. Hierin staat dat grote onder

nemingen verplicht zijn om minstens eenmaal per jaar met de OR te 

spreken over de hoogte van beloningen en de arbeidsvoorwaardelijke 

regelingen van bestuurders. Het kabinet stelt voor dat deze verplichting 

geldt voor ondernemingen met 100 of meer werknemers. 

Het onderzoek van Actal liet zien dat belanghebbenden bezwaar 

aantekenen tegen beslissingen van bestuursorganen, omdat hen niet 

duidelijk is welke interpretaties van wettelijke begrippen voor die 

beslissingen zijn gebruikt. De structurele kosten van deze bezwaar

procedures zijn niet in kaart gebracht. Een ander probleem is dat 

procedures voor bijzondere jachtontheffing lang duren. Vaak hebben 

de diersoorten een gebied alweer verlaten vóórdat er toestemming is 

om te jagen. Daarnaast kent het wetsvoorstel een aantal onzekerheden 

rondom de gevolgen voor de regeldruk.

Actal adviseert onder andere: 

•  Zorg voor een duidelijke definitie en afbakening van wettelijke 

begrippen.

• Vereenvoudig en bekort procedures voor bijzondere ontheffingen.

•  Evalueer de regeldrukgevolgen van Wet natuurbescherming en 

betrek de resultaten bij de inkadering van de wet in de 

Omgevingswet. 

Harmonisering van de instrumenten Participatiewet (SZW)

Een aanpassing van de Participatiewet zorgt voor harmonisering van 

de noriskpolis en de mobiliteitsbonus. Dit is een belangrijke 

vereenvoudiging voor werkgevers. Deze aanpassing komt de 

doelstelling van de Participatiewet – 125.000 extra banen voor 

mensen met een arbeidsbeperking – ten goede. 

Onderzoek van Actal laat zien dat het nóg beter en simpeler kan. 

Onder meer door een ziekmelding alleen bij UWV verplicht te stellen, 

http://www.actal.nl/adviezen/dienstverlening-aan-bedrijven-kan-beter-bij-de-no-riskpolis-en-mobiliteitsbonus/
http://www.actal.nl/regeldruk-en-verbetermogelijkheden-wetsvoorstel-natuurbescherming
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Actal heeft in een eerder onderzoek aangetoond dat er wel 136(!) 

wettelijke drempels zijn die betrekking hebben op de omvang van 

ondernemingen. Drempels die bovendien vaak niet goed aansluiten 

bij de bestaande indeling van bedrijven die in Europa wordt 

gehanteerd. Het grote aantal verschillende drempels maakt 

regelgeving ondoorzichtig en leidt tot onnodige regeldruk. Actal stelt 

dat de toelichting op het voorgenomen wetsvoorstel niet duidelijk 

maakt waarom deze nieuwe drempel nodig is. Het kabinet zou 

immers ook de grenswaarden kunnen gebruiken die in Europa 

gangbaar zijn. In feite introduceert het kabinet hiermee – zonder 

goede onderbouwing – drempel 137.

Actal adviseert om deze nieuwe drempel achterwege te laten en aan 

te sluiten bij de grens die in EUverband wordt gehanteerd: 

250 werknemers.

http://www.actal.nl/adviezen/nieuwe-drempel-voor-grote-ondernemingen-in-wet-op-de-ondernemingsraden/
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In allerlei situaties kunnen mensen onnodig veel regeldruk 
ervaren. Zij kunnen dit dan bij Actal melden. Actal onderzoekt 
ieder signaal uit de samenleving zorgvuldig. Om welke wetten 
en regels gaat het? Wie hebben er last van? Waar mogelijk 
adviseert Actal hoe situaties te verbeteren door het toepassen 
van minder belastende alternatieven. Niet elk signaal leidt 
daadwerkelijk tot een separaat advies: vaak worden ze 
opgenomen in lopende, strategische onderzoekstrajecten.

Kleinschalige horeca-activiteiten in een winkel (VWS)

De Drank en Horecawet stelt beperkingen aan het ‘transsectoraal 

ondernemen’. Dat betekent dat bedrijven uit andere sectoren – 

bijvoorbeeld de detailhandel – geen kleinschalige ‘natte’ horeca

activiteiten mogen ondernemen in hun winkelruimte. Wil een 

winkel houder toch alcohol schenken, dan moet hij veel kosten maken 

om daarvoor een aparte ruimte in te richten. 

Actal stelt voorop dat de maatschappelijke schade van alcoholmisbruik 

aanzienlijk is, en erkent het belang van de bestrijding ervan. Wel 

vraagt Actal zich af of de wettelijke geboden en verboden nieuwe 

vormen van transsectoraal ondernemen niet onnodig in de weg staan. 

Bijvoorbeeld: de boekhandelaar die zijn klanten een glas wijn wil 

schenken. Of een biologische kaasboerderij met een zelfbedienings

restaurant waar ook wijn op de kaart staat. Bovendien is onduidelijk 

welke meerwaarde specifieke inrichtingseisen uit de Drank en 

Horecawet hebben boven de eisen in het Bouwbesluit. 

Actal adviseert het volgende bij de evaluatie van de Drank en 

Horecawet in 2016:

•  Evalueer wat de maatschappelijke meerwaarde is van het verbod 

op combineren van ‘natte horeca’ – het commercieel schenken 

van alcohol – en detailhandel, ten opzichte van andere wettelijke 

bepalingen die alcoholmisbruik tegengaan. 

•  Evalueer of de inrichtingseisen uit de Drank en Horecawet 

meerwaarde hebben ten opzichte van het Bouwbesluit, en of zij in 

goede verhouding staan tot de maatschappelijke risico’s. 

Warmte leveren aan gebruikers als VvE of verhuurder (EZ)

De Warmtewet regelt de levering van warmte aan gebruikers met een 

aansluiting van maximaal 100 kW. De wet biedt extra bescherming 

aan consumenten die niet zelf hun energieleverancier kunnen kiezen, 

omdat ze afhankelijk zijn van stadsverwarming of blokverwarming. 

4  Adviezen over signalen uit de 
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•  Bekijk of de verplichtingen uit de Warmtewet uitvoerbaar, 

proportioneel en duidelijk zijn voor kleine warmteleveranciers. 

Gokautomaat in een restaurant (VenJ)

Eén van de uitgangspunten van de Wet op de kansspelen is om 

jongeren onder de 18 jaar zo min mogelijk met gokautomaten in 

aanraking te laten komen. Zo kent de wet een verbod om gok

automaten in ‘laagdrempelige’ horecaondernemingen te plaatsen. 

‘Hoogdrempelige’ horecaondernemingen mogen onder voorwaarden 

maximaal twee gokautomaten plaatsen.

Maar wat is een hoogdrempelig horecabedrijf? De memorie van 

toelichting bij de Wet op de kansspelen geeft als criterium dat een 

restaurant hoogdrempelig is als het maaltijden serveert die bestaan 

uit: “Een geheel van warme gerechten, hetwelk tenminste bestaat uit 

de volgende drie, niet met elkaar gemengde bestanddelen: vlees, vis, 

gevogelte of wild (eventueel te vervangen door andere bestanddelen 

in geval van een vegetarisch restaurant) groente en aardappelen, rijst 

of meelspijzen.” 

Door deze beschrijving worden onbedoeld ZuidEuropese of Oosterse 

restaurants uitgesloten. Hetzelfde geldt voor Hollandse restaurants 

die stamppotten serveren. Het mengen van twee of meer ‘bestand

delen’ maakt dat het restaurant niet meer ‘hoogdrempelig’ is. Dat kan 

leiden tot een overtreding van de wet.

Actal heeft onderzoek gedaan naar de Warmtewet, op basis van 

signalen uit het bedrijfsleven. Het blijkt dat de wet in de praktijk veel 

bredere effecten heeft dan bedoeld. Vooral voor ‘kleine warmte

leveranciers’, zoals verenigingen van eigenaren, verhuurders van 

werkplekken voor zzp’ers en bedrijfsverzamelgebouwen voor startups. 

De wet bestempelt, anders dan voorheen, ook deze ondernemers en 

verenigingen tot warmteleverancier. Deze organisaties zijn geen 

energiebedrijven, maar moeten wel voldoen aan de wettelijke 

verplichtingen. 

Uit het onderzoek van Actal blijkt dat de regeldruk voor deze kleine 

warmteleveranciers buitenproportioneel hoog is. Een aantal wettelijke 

verplichtingen kúnnen zij niet eens naleven, bijvoorbeeld: zich 

aansluiten bij een geschillencommissie. Ook moeten verhuurders van 

panden met meerdere huurders warmtemeters plaatsen, om het 

verbruik van iedere huurder afzonderlijk te bepalen. Dat levert 

problemen op in kantoren die speciaal zijn ingericht voor flexibel 

werken. Zo veroorzaakt de Warmtewet rechtsonzekerheid en onnodig 

extra werk. 

Actal adviseert het ministerie van Economische Zaken om op korte 

termijn te kijken of de wet reëel en proportioneel is:

•  Beperk de reikwijdte van de wet per direct, zodat VvE’s er niet 

langer onder vallen. Wacht hiermee niet tot de evaluatie van de 

wet in 2017. Bekijk ook kritisch of de wet moet gelden voor andere 

kleine warmteleveranciers.

http://www.actal.nl/aanpassing-warmtewet-kan-regeldruk-kleine-warmteleveranciers-direct-verlagen/
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Maar ook passen bestuursorganen Bibob toe als er geen expliciet 

vermoeden is van integriteitsproblemen. Dit betekent dat veel 

bedrijven onnodig een Bibobprocedure doorlopen. 

Actal adviseert het ministerie van Veiligheid en Justitie:

• Maak de Bibobprocedure meer selectief en risicogericht. 

•  Stuur niet altijd het volledige Bibobformulier aan alle bedrijven, 

maar maak een selectie van vragen die relevant zijn voor het 

specifieke bedrijf. 

•  Maak het voor bestuursorganen mogelijk om gegevens uit Bibob

procedures onderling uit te wisselen. Deze gegevens zijn niet 

privacygevoelig. 

Het ministerie heeft toegezegd dit advies te gebruiken in het kader 

van een evaluatie van de Wet Bibob in 2016. 

Professionele duikarbeid verrichten (SZW)

Duiken is risicovol werk. Om onveilige werksituaties tegen te gaan, 

heeft de overheid maatregelen getroffen. Professionele duikers 

moeten zich bijvoorbeeld periodiek laten hercertificeren. 

Actal ontving signalen dat deze maatregelen onnodig belastend zijn 

voor sommige groepen professionele duikers, al staat de noodzaak 

van veilig werken uiteraard niet ter discussie. Actal bekijkt vooral of de 

regeldruk door hercertificatie in goede verhouding staat tot de 

bijdrage ervan aan de veiligheid van civiele duikarbeid. 

Actal adviseert het ministerie van Veiligheid en Justitie: geef aan dat 

gemeenten deze verouderde bepaling in de praktijk niet meer hoeven 

toe te passen. Hun toezicht hoeven ze alleen te baseren op de 

voorwaarden uit de wet zelf. Het ministerie heeft aangegeven dit 

advies over te nemen. 

Een nieuw filiaal openen als je onder de Wet Bibob valt (VenJ)

De Evaluatie en uitbreidingswet Bevorderingen integriteits beoor

delingen door het Openbaar Bestuur (Bibob) heeft tot doel om de 

integriteit van de overheid te beschermen. De wet is bedoeld om de 

oorspronkelijke Wet Bibob meer proportioneel toe te passen. Ook 

benoemt de wet een aantal extra bedrijfssectoren die voortaan onder 

de Wet Bibob vallen. 

Actal ontving signalen over deze wet van bedrijven met filialen in 

meerdere provincies. Deze bedrijven moeten dezelfde Bibobprocedure 

telkens opnieuw doorlopen in iedere provincie waar zij een filiaal 

hebben. Daarbij moeten ze ook telkens dezelfde informatie leveren, 

zoals gegevens over de financiële structuur en zeggenschap, 

koopaktes en financieringsoverkomsten.

Veel Bibobonderzoek doen provincies en omgevingsdiensten zelf; 

het Landelijk Bureau Bibob doet de meer diepgaande onderzoeken. 

Voor de onderzoeken die regionale bestuursorganen zelf uitvoeren, 

reikten zij zo’n 9.000 aanvraagformulieren uit aan bedrijven. In slechts 

5 procent hiervan besliste het bestuursorgaan negatief op de aanvraag. 

http://www.actal.nl/signaal/bibob-procedure-bij-provincies/
http://www.actal.nl/adviezen/wat-je-eet-bepaalt-of-je-mag-gokken-of-niet/
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Het blijkt dat hercertificatie van civiele duikarbeiders geen Europese 

verplichting is. Hercertificatie is ook niet nodig voor de internationale 

erkenning van Nederlandse certificaten: andere EUlidstaten, zoals 

het Verenigd Koninkrijk en België, kennen een dergelijke verplichting 

niet. Verder blijkt dat hercertificatie een relatief zwaar instrument is, 

dat duikbedrijven veel tijd en geld kost. 

Actal adviseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 

•  Heroverweeg de verplichte hercertificatie voor duikarbeid in de 

civiele sector, en onderzoek minder belastende alternatieven. 

•  Onderzoek bijvoorbeeld het alternatief waarin duikarbeiders hun 

vaardigheden periodiek oefenen in de praktijk, en hiervan een 

aantekening maken in hun logboek; met daarbij het gebruikelijke 

bewijs dat de duik is begeleid door een duikploegleider met 

erkende en geldige certificaten. 

De minister heeft aangegeven dat hij dit advies betrekt bij de 

eerstvolgende evaluatie van de regelgeving rond hercertificatie 

duikarbeid.

http://www.actal.nl/heroverweeg-hercertificatie-civiele-duikarbeid/
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kunnen zij deze gevolgen goed afwegen tegen de maatschappelijke 

baten.

•  Bij drie ministeries is het beeld wisselend; de ‘volgers’ zijn BZK, 

Financiën en VenJ.

•  Twee ministeries scoren teleurstellend; de ‘achterblijvers’ zijn de 

ministeries van SZW en VWS. Wel heeft VWS naar aanleiding van 

deze bevinding stevige beheersmaatregelen genomen en Actal 

een open uitnodiging gegeven voor belangrijke bijeenkomsten 

over regeldruk.

Om ministeries van elkaar te laten leren, organiseert Actal periodiek 

best practicebijeenkomsten. Daar presenteren ministeries aan elkaar 

goede voorbeelden van manieren waarop zij regeldruk verminderen. 

Verder beschrijft de Regeldrukaudit 2015 dat momenteel alleen 

wetten en grote algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) extern 

en onafhankelijk worden getoetst op regeldruk. Ministeriële regelingen 

en kleinere AMvB’s vallen buiten deze toetsing. Daarmee is onduidelijk 

in hoeverre hun regeldrukgevolgen adequaat in beeld worden gebracht, 

en wat de omvang ervan is.

Ministeries zijn primair zelf verantwoordelijk voor de aandacht 
die ze besteden aan regeldruk. Sinds 2011 heeft Actal de 
opdracht om periodiek te onderzoeken in hoeverre ministeries 
deze verantwoordelijkheid op een goede manier invullen. 
Actal voert daarvoor periodiek de Regeldrukaudit uit.

In de regeldrukaudit onderzoekt Actal of de ministeries de regeldruk

gevolgen goed en volledig in beeld brengen. Ook kijkt de audit naar 

de mate waarin de ministeries minder belastende alternatieven 

overwegen. Het uitgangspunt daarbij is: goed inzicht in de regeldruk

gevolgen van voorgenomen wet en regelgeving verhoogt de kwaliteit 

van besluitvorming daarover door regering en StatenGeneraal.

Bevindingen uit 2015

In april 2015 heeft Actal de bevindingen van de tweede Regeldrukaudit 

gepubliceerd. De belangrijkste bevinding: ministeries maken nog 

onvoldoende duidelijk welke regeldrukgevolgen hun wetsvoorstellen 

hebben. De prestaties van de ministeries verschillen echter. Actal 

onderscheidt in de audit drie groepen:

•  Drie ministeries scoren goed. De ‘koplopers’ zijn de ministeries 

van EZ, IenM en OCW. Deze ministeries hebben doorgaans goed 

zicht op de regeldrukgevolgen van wetsvoorstellen. Daardoor 

5 Regeldrukaudit 2015
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•  Internationaal vervult Actal een voortrekkersrol te midden van 

soortgelijke organisaties in andere landen.

• Actal voert zijn werkzaamheden met een kleine staf efficiënt uit.

•  Actal heeft de adviespunten uit de vorige evaluatie actief opgepakt.

•  Het taakveld van Actal zou kunnen worden verbreed naar ‘impact 

assessments’ die ook andere maatschappelijke lasten en baten 

toetsen, zoals gebruikelijk in andere landen en bij de Europese 

Commissie.

•  De tijdelijkheid en geringe omvang van het secretariaat van Actal 

maken de organisatie kwetsbaar. De voortdurende onzekerheid 

over een nieuwe termijn voor Actal kan op termijn de onafhanke

lijkheid en het professioneel functioneren van het secretariaat 

ondermijnen.

De evaluatie is op 23 juli 2015 verzonden aan het kabinet en aan de 

Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der StatenGeneraal.

De Kaderwet Adviescolleges bepaalt dat adviescolleges eens 
per vier jaar een evaluatieverslag moeten opstellen over het 
eigen functioneren. Om een zelfevaluatie te voorkomen, heeft 
Actal aan twee externen gevraagd de evaluatie uit te voeren. 
De evaluatiecommissie bestond uit de heer mr. J.W. Weck 
(voormalig topambtenaar) en prof. dr. W. Voermans 
(hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden).  
Zij werden ondersteund door Berenschot Consulting.

Weck en Voermans stellen vast dat de evaluatie van Actal op veel 

punten positieve resultaten oplevert. Zij komen tot de volgende 

conclusies:

•  De adviezen van Actal hebben betrekking op alle doelgroepen: 

bedrijven, burgers, professionals. Deze doelgroepen vinden bij 

Actal een luisterend oor.

•  Kamerleden vinden Actal gedegen en onafhankelijk, en de 

adviezen van Actal bruikbaar en goed onderbouwd. 

•  Dossierhouders bij de ministeries voelen zich vaak geholpen door 

de adviezen van Actal. 

•  De coördinerende departementen en de regeldrukcoördinatoren 

staan kritischer ten opzichte van Actal. Dit komt mede door de 

scherpe toonzetting in de persberichten van Actal.

6 Evaluatie Actal
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7  Speelveld: lokaal, nationaal en 
internationaal

Actal adviseert gemeenten

Op 4 november 2014 publiceerde het kabinet het nieuwe 

instellingsbesluit van Actal. Vanaf dat moment kan Actal ook gevraagd 

advies uitbrengen aan (samenwerkende) gemeenten en aan de VNG. 

Zo fungeert Actal als een expertisecentrum voor gemeenten. In 

januari 2015 heeft Actal de gemeenten in de regio Nijmegen 

geadviseerd over de ‘reintegratieverordening Participatiewet Rijk 

van Nijmegen’. Verder is Actal door verschillende gemeenten 

benaderd voor informatie. Een aantal gemeenten heeft aangekondigd 

Actal om advies te vragen over voorgenomen gemeentelijke regels.  

VNG adviescommissie Gemeenterecht

Sinds april 2015 is Actal lid van de VNG adviescommissie 

Gemeenterecht. Deze commissie adviseert de VNG over: 

• actuele ontwikkelingen op het gebied van regelgeving;

• de ontwikkeling van handreikingen;

• wetgevingsvoorstellen en modelverordeningen.

De commissie vervult een verbindende platformfunctie tussen 

gemeenten, Rijk en kenniscentra. Actal heeft in deze contekst 

adviezen gegeven over conceptmodelverordeningen die de basis 

Lokaal 

Programma Beter en concreter

Sinds 2013 was Actal op verzoek van de minister van Economische 

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

– gerichte service’. Dit gezamenlijke programma van de VNG en de 

ministeries van BZK en EZ – dat tot mei 2015 liep – beoogde 

regeldruk aan te pakken en de (juridische) kwaliteit van regels te 

verbeteren. ‘Beter en concreter’ stond onder leiding van een 

interbestuurlijke taskforce van lokale bestuurders, vertegenwoordigers 

van de VNG en de ministeries van BZK en EZ. De taskforce 

agendeerde knelpunten die in de gemeentelijke praktijk ontstaan door 

(rijks)regelgeving. Actal en ‘Beter en concreter’ informeerden elkaar in 

een vroeg stadium over regeldruksignalen. Ook stemden zij lopende 

zaken en casussen met elkaar af. In de maanden januari en februari 

van 2015 organiseerden de regioambassadeurs regeldruk meerdere 

regionale themabijeenkomsten. Aanwezig waren vooral lokale 

bestuurders, ambtenaren en ondernemers. Actal heeft tijdens deze 

bijeenkomsten presentaties gehouden over hoe regeldruk te 

verminderen. Op het slotcongres in maart 2015 heeft Jan ten Hoopen 

een inleiding gehouden en verschillende workshops gegeven voor 

deelnemende gemeentebestuurders en ambtenaren. 
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De RvA van Actal bestond in 2015 uit:

•  de heer drs. J.P. (Jean Paul) Gebben, burgemeester Renkum en 

regioambassadeur ‘Beter en concreter’;

•  de heer prof. mr. R. (Roel) Bekker, voormalig secretarisgeneraal, 

adviseur ABD en hoogleraar Arbeidsverhoudingen;

•  de heer mr. G.J. (Geert) Jansen, voormalig CdK provincie 

Overijssel;

•  mevrouw drs. L. (Lobke) van der Meulen, voormalig directeur 

Kafkabrigade;

•  mevrouw P.E. (Pauline) Smeets, voormalig lid Tweede Kamer en 

directeur GGZinstelling Mondriaan;

•  de heer M.A. (Michaël) van Straalen, voorzitter MKBNederland;

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

commissarissen Unilever Nederland;

•  mevrouw W. (Wilna) Wind, algemeen directeur Patiëntenfederatie 

NPCF (tot 1 september 2015).

Best practice

Sinds 2013 organiseert Actal bestpracticebijeenkomsten voor een 

betere uitwisseling van manieren om de regeldruk te verminderen. 

Voor iedere bijeenkomst nodigt Actal inspirerende sprekers uit die 

vertellen over goede voorbeelden van hoe ministeries de regeldruk 

weten te beheersen. Op 8 juli 2015 organiseerde Actal samen met het 

ministerie van EZ, VNONCW en MKBNederland een bestpractice

bijeenkomst over de maatwerkaanpak regeldruk bedrijven. Een van 

de sprekers was Jeroen de Veth van verladersorganisatie EVO. Hij 

presenteerde het actieplan ‘Maatwerkaanpak Logistiek’ dat eerder 

vormen voor de wijze waarop gemeenten hun verordeningen 

opstellen. In deze adviezen is Actal kritisch op de mogelijkheid die 

een modelverordening vaak biedt om nadere regels te stellen. Actal 

constateert dat dit dan vaak al te gemakkelijk leidt tot een onnodige 

extra laag van regelgeving. Een laag die het burgers, ondernemers en 

professionals moeilijker maakt om te doorgronden waaraan ze 

precies moeten voldoen. Ook adviseert Actal met regelmaat om te 

volstaan met algemene regels in plaats van een systeem van 

vergunningen, ontheffingen of meldingen. 

Nationaal

Columns Jan ten Hoopen

Jan ten Hoopen schrijft regelmatig columns die raken aan regeldruk. 

In 2015 zijn 7 columns van zijn hand gepubliceerd in de Staatscourant 

en SC online. Onderwerpen waren onder meer de invoering van het 

energielabel en de verplichting voor ouders om een VOG aan te 

vragen als zij hun kinderen thuisonderwijs geven. 

Raad van advies

In de raad van advies (RvA) vindt periodiek reflectie plaats op 

maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de missie en de taken 

van Actal. De RvA biedt Actal de mogelijkheid gebruik te maken van 

de expertise en ervaring van personen op verschillende posities in de 

samenleving. In 2015 kwam de RvA tweemaal bijeen: op 23 april en 

24 september. 
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naar de Tweede Kamer was gestuurd. EVO werkt samen met de 

overheid aan het oplossen van 22 logistieke knelpunten waarvan het 

bedrijfsleven veel last heeft. De voorstellen gaan over betere 

voorlichting over ingewikkelde regels, het harmoniseren van 

inspectietarieven in Europa en het verminderen van lokale regeldruk. 

Input voor deze maatwerkaanpak is de ‘Sectorscan Logistiek’ die 

Actal in november 2013 publiceerde. Tijdens deze bestpractice

bijeenkomst zijn filmopnamen gemaakt voor een Zwitsers 

televisieprogramma dat ingaat op de aanpak van regeldruk in 

Nederland.  

Internationaal

Attenderingsbrief werkprogramma Europese Commissie 2016

Elk jaar stuurt Actal deze ‘attenderingsbrief’ aan de Tweede Kamer en 

het kabinet. Hierin duidt Actal de plannen van de Commissie. Welke 

voorstellen hebben grote regeldrukgevolgen? En welke voorstellen 

kunnen worden benut om de regeldruk te verminderen? Zo wil Actal 

regering en parlement in staat stellen om vroegtijdig te interveniëren 

bij de Europese Commissie én om lastenluwe implementatie van 

Europese regelgeving te bewerkstelligen. De onderwerpen waar Actal 

in 2015 vooral aandacht voor vroeg, zijn: de digitale interne markt, het 

Europese energiebeleid, de natuurwetgeving, het pakket btw

maatregelen, de herziening van de financiële wetgeving, de 

arbeidsmobiliteit, gezondheid en veiligheid op het werk, de 

maatregelen voor de milieurapportage en de herziening van de 

havenontvangstvoorzieningen.
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Medewerker Departement / Taken

De heer drs. R. (Rob) Blank BZK

Mevrouw drs. M.R. (Marie) Fabbricotti V&J en medeoverheden

De heer drs. P.T. (Tim) van der Hofstede I&M

De heer mr. M.J.P.M. (Marcel) Kieviet SZW en VWS

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

Mevrouw drs. C. (Claire) Mesman VWS

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

aangelegenheden

De heer H. (Herman) Schippers FIN en BZ

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

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

medeoverheden

De heer A.A. (Ahmed) Moaty Beleidsondersteuner

Mevrouw P.C. (Paulina) Sterling Secretaresse

Mevrouw B. (Birgul) Samburkan Secretaresse

Actal heeft drie collegeleden: de heer J. (Jan) ten Hoopen (voorzitter), 

mevrouw L.L. (Lili) Doude van Troostwijk en de heer mr. dr. E. (Eric) 

Helder. Het college wordt ondersteund door een secretaris, de heer 

dr. R.W. (Rudy) van Zijp, en onderstaande medewerkers.

8 Organisatie
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