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Geachte heer Kamp, 

 

Op 25 juli 2017 is voor advies voorgelegd het Ontwerpbesluit verruiming van het toepassings-

bereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen. Het Adviescollege 

Toetsing Regeldruk (ATR) heeft als taak de regering te adviseren over regeldruk voor alle 

voorgenomen wetsvoorstellen en ontwerp algemene maatregelen voor bestuur, evenals ontwerp 

ministeriële regelingen met omvangrijk gevolgen voor de regeldruk. Met deze ontwerp-AMvB 

worden de omzetdrempels voor concentraties tussen ondernemingen die zorg verlenen opnieuw 

voor een periode van vijf jaar verlaagd. Het betreft een verlenging van de huidige praktijk.  

 

Toetsingskader 

ATR heeft de gevolgen voor de regeldruk beoordeeld aan de hand van het volgende 

toetsingskader:  

1. Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest 

aangewezen instrument? 

2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de 

wetgeving moeten naleven? 

4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 
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Bevindingen 

Het College constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Er wordt 

onderbouwd afweken van een minder belastende alternatief. De berekening van de structurele 

regeldruk is juist en volledig. De berekening van de eenmalige regeldruk (kennisnamekosten) 

ontbreekt echter.  

 

Het college adviseert de eenmalige kennisnamekosten van dit besluit te berekenen en te 

vermelden in de nota van toelichting. 

Dictum 

Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatieversie 

van het ontwerpbesluit: 

 

Het besluit vaststellen nadat met het adviespunt rekening is gehouden. 

 

Het College vertrouwt erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

 

 

w.g 

 

M.A. van Hees R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


