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Voortgangsrapportage 2019

Geachte mevrouw Keijzer,
Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) brengt elk half jaar rapport uit over zijn
activiteiten en zijn belangrijkste bevindingen. Dit rapport krijgt aan het einde van het
kalenderjaar de vorm van een jaarverslag en kort na de zomer die van een voortgangsrapportage. Met deze brief sturen we u ter informatie de Voortgangsrapportage 2019. De
rapportage zullen wij openbaar maken op onze website.
De bevindingen van de afgelopen periode wijzen er op dat ministeries ATR steeds beter
weten te vinden. Het aantal dossiers dat wordt voorgelegd, neemt toe. En hetzelfde geldt
voor het aantal dossiers waarbij ATR in de preconsultatiefase wordt betrokken. Ministeries
en college hebben bovendien afspraken gemaakt om de advisering van ATR proportioneel
te laten zijn. Zoals bekend heeft dit tot gevolg dat sommige soorten ministeriële
regelingen niet meer aan ATR hoeven te worden voorgelegd.
Het college geeft elk formeel advies een dictum. Deze dicta variëren van Indienen (dictum
1) tot Niet indienen (dictum 4), met twee tussenliggende varianten waarin het college
adviseert het voorliggende voorstel aan te passen. De ervaringen van de afgelopen
periode laten het volgende zien:
In zijn eerste jaar gaf het college in ruim 78% van de gevallen een positief dictum.
In het tweede jaar is dit met 5%-punten gedaald. De oorzaak hiervan is niet bekend.
ATR had in slechts 17% van zijn formele adviezen geen opmerkingen bij de
voorgelegde ontwerpregelgeving. De overige 83% was dus voor verbetering vatbaar.
Het college wil aan deze bevindingen nog geen conclusies verbinden, anders dan dat
ministeries duidelijk nog ruimte hebben om in hun ontwerpregelgeving beter aandacht te
besteden aan de gevolgen voor de regeldruk. Wij verwachten dat de toename in vroege
betrokkenheid van ATR daarbij behulpzaam is.
Hoogachtend, en met vriendelijke groet,
w.g.
M.A. van Hees
Voorzitter
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