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De afgelopen jaren is de regeldruk in Nederland op veel fronten aangepakt. 
Toch blijkt dat niet alleen nieuwe maar ook bestaande wetten nog steeds tot 
onnodige regeldruk leiden. Actal krijgt signalen van burgers, ondernemers 
en professionals in bijvoorbeeld de zorg over regels die onnodig frustreren. 
Dat kost veel tijd, geld en inspanning. Diverse onderzoeken laten zien dat 
blijvende aandacht voor regeldruk nodig is.

Andere landen hebben de Nederlandse aanpak met succes overgenomen. 
Zij hebben bovendien verdere stappen gezet door te gaan werken met 
‘impact assessments’. Daarmee brengen zij vóóraf de verwachte effecten 
van nieuwe wetgeving in beeld. Deze ‘evidence-based’ aanpak verkleint 
de kans op wetgeving die niet het beoogde maatschappelijke resultaat brengt.

Door de ontwikkeling in deze landen is Nederland op de ranglijst voor  
regeldruk van een 4e naar een 17e plek teruggevallen. Nederland kan dus 
op zijn beurt leren van die andere landen (zoals het Verenigd Koninkrijk). 
Op aandringen van de Tweede Kamer zet Nederland nu de eerste stappen 
naar het toepassen van impact assessments.

Op 30 mei 2016 organiseert Actal een seminar over de toekomst van 
het regeldrukbeleid. Wat is er nodig om het Nederlandse regeldrukbeleid 
te verbeteren? Hoe kunnen we de kwaliteit van regelgeving verbeteren en 
de regeldruk verminderen? En daarbij de mensen centraal stellen die met de 
regelgeving van doen hebben?

Sprekers uit de Nederlandse en Europese praktijk komen bij elkaar om te 
reflecteren op de huidige aanpak. En aanbevelingen te doen voor het beleid 
gericht op betere regels. Tweede Kamerleden gaan in gesprek met het bedrijfs-
leven, de zorg en de wetenschap over nut en noodzaak van betere regels. 
Deelnemers zijn: Erik Ziengs (VVD), Mei Li Vos (PvdA), Sharon Gesthuizen (SP), 
Agnes Mulder (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP).

Op basis van internationale ervaringen met impact assessments sluiten we 
het seminar af met de belangrijkste lessen hoe de kwaliteit van regelgeving 
in Nederland kan worden verbeterd. Na afloop is er gelegenheid tot napraten 
tijdens een borrel.

Wij hopen u op 30 mei 2016 te mogen verwelkomen.

Jan ten Hoopen, Lili Doude van Troostwijk en Eric Helder



Programma

13.30 uur Inloop

14.15 uur Welkomstwoord door Jan ten Hoopen, voorzitter Actal

14.20 uur Aftrap door moderator Daan Quakernaat

14.30 uur  Governance en ‘evidence-based’ beleid 
Francine Giskes, collegelid Algemene Rekenkamer

14.45 uur  Nederlandse kansen vanuit de Europese aanpak 
Interview met Maarten Smit, lid kabinet eerste vicevoorzitter 
Frans Timmermans

15.00 uur  Paneldebat ‘Wat is nodig voor de toekomst?’ 
Op basis van de ervaringen van het bedrijfsleven en de zorg 
gaan experts, Tweede Kamerleden en de zaal in gesprek 
over het toekomstige regeldrukbeleid.

  Experts: Michaël van Straalen, voorzitter MKB-Nederland 
Frank de Grave, voorzitter Federatie Medisch Specialisten 
Adriaan Schout, hoofd EU-studies, Instituut Clingendael

15.45 uur  Schets van toekomstig regeldrukbeleid op basis van  
Britse ervaring (Engelstalig) 
Michael Gibbons, voorzitter Regulatory Policy Committee, 
Verenigd Koninkrijk

16.05 uur Slotsom door moderator Daan Quakernaat

16.15 uur  Afsluiting door Jan ten Hoopen 
Aansluitend borrel

Het seminar vindt plaats in Sociëteit De Witte, Plein 24, Den Haag.
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