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Ministerie van Justitie en Veiligheid

Datum 03 februari 2020

Ambitie
Vergroten van mogelijkheden voor wettelijke experimenteerruimte.

Maatregel
Verkend wordt welke mogelijkheden er zijn voor wettelijke 
experimenteerruimte en in hoeverre deze ruimte vergroot kan 
worden, zonder afbreuk te doen aan de beginselen van onze 
rechtsstaat zoals het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbe-
ginsel. De Aanwijzingen voor de regelgeving wordt aangepast met 
het volgende: 
• een algemene aanwijzing dat het raadzaam is om bij nieuwe 

regelgeving te overwegen of het wenselijk is een experimenteer-
bepaling op te nemen;

• een bredere doelomschrijving voor experimentele regelgeving, 
en naast het bestaande model voor experimentele regelgeving in 
de Aanwijzingen ook andere juridische mogelijkheden (zoals een 
‘right to challenge’). 

Beoogd resultaat
Kabinetsbrief (Kamerstukken II, 2017/18, 34 775 VI, nr. 114) die een 
goed beeld geeft van de reeds beschikbare wettelijke experimenteer-
ruimte zodat deze beter benut kan worden, en waarin acties worden 
aangekondigd om de wettelijke experimenteerruimte te vergroten. 
Deze acties worden vervolgens uitgevoerd.

Stand van zaken 
Beoogde inwerkingtreding van de 11e wijziging van de Aanwijzingen 
voor de regelgeving is zomer 2019.



Wet en besluit experiment gesloten 
coffeeshopketen
Ambitie
Het mogelijk maken van een experiment om te bezien of en hoe op 
kwaliteit gecontroleerde hennep of hasjiesj gedecriminaliseerd aan 
coffeeshops kan worden geleverd en daar binnen een gesloten 
coffeeshopketen kan worden verkocht, waarbij wordt gekeken naar 
wat de effecten daarvan zijn op onder andere veiligheid en 
criminaliteit.

Maatregel
Het opstellen van een Wet en besluit experiment gesloten coffee-
shopketen waarmee het mogelijk wordt om experimenten uit te 
voeren met de teelt en verkoop van hennep of hasjiesj voor 
recreatief gebruik in een gesloten coffeeshopketen te realiseren 
samen met VWS (Kamerstukken II, 2017/18, 34997). 

Beoogd resultaat
Met het experiment wordt bezien wat de effecten van gecontroleerde 
hennep of hasjiesj teelt en verkoop zijn op de criminaliteit, 
veiligheid, overlast en de volksgezondheid.

Stand van zaken
• Internetconsultatie Besluit heeft plaatsgevonden van 12 november 

2018 tot 24 december 2018.
• Het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling in de Eerste 

Kamer.



Experimenteerwet rechtspleging
Ambitie
De rechter dichter bij burgers en bedrijven brengen en de maat-
schappelijke functie van de rechtspraak vergroten. Procedures 
ontwikkelen die passen bij het type geschil en die tegemoet komen 
aan de behoefte van burgers en bedrijven aan meer eenvoud, 
snelheid, flexibiliteit en effectiviteit bij gerechtelijke 
geschiloplossing. 

Maatregel
Opstellen van een experimentenwet die ruimte biedt voor experi-
menten met alternatieve procedures ter bevordering van innovatie 
op het terrein van het procesrecht (Kamerstukken II, 2017/18, 29 
279, nr. 425).

Beoogd resultaat
Wettelijke experimenteerruimte voor experimenten met nieuwe 
procedures voor geschillen tussen bedrijven en consumenten of 
tussen bedrijven onderling. Op basis van de ervaringen zal worden 
bezien of structurele regeling wenselijk is.

Stand van zaken
• Internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 20 april 2018 tot 

1 juni 2018.
• In maart 2019 heeft de Raad van State advies uitgebracht.



Transparante consultatie
Ambitie
Bevorderen inzet van consultatie bij voorbereiding van wetgeving 
en het bereiken van meer transparantie in de fase van voorbereiding 
van het wetgevingsproces

Maatregelen
• Structurele inzet van internetconsultatie bij voorbereiding van 

JenV-wetgeving (tenzij het bijvoorbeeld om puur technische 
wijzigingen of de implementatie van EU-regelgeving gaat); 

• Interne toetsing van consultatieparagrafen in de toelichting bij 
wet- en regelgeving;

• Op de website internetconsultatie.nl openbaar reageren op 
voorstellen de default maken;

• Het openbaar maken van achtergronddocumenten bij wetgeving, 
zoals uitvoeringstoetsen en privacy impact assessments, op de 
openbare wetgevingskalender op overheid.nl.

Beoogd resultaat
Goede consultatieparagrafen in de toelichting bij JenV-wetgeving 
die inzicht geven in de toegepaste consultatievormen, de partijen 
die betrokken zijn en wat gedaan is met hun inbreng. Daarnaast 
vergroting van de transparantie van de fase van voorbereiding in het 
wetgevingsproces door het stimuleren van meer openbare reacties 
en het openbaarmaken van achtergronddocumenten bij wet- en 
regelgeving. 

Stand van zaken
• Internetconsultatie vindt plaats bij voorbereiding van JenV-

wetgeving (tenzij het bijvoorbeeld om puur technische wijzigin-
gen of de implementatie van EU-regelgeving gaat).

• Sinds 1 januari 2018 is op de website internetconsultatie.nl 
openbaar reageren de default.

• Sinds 1 oktober 2018 is de openbare wetgevingskalender 
uitgebreid.



MKB-toets
Ambitie
Inzet van het gebruik van MKB-toetsen bij de voorbereiding van alle 
nieuwe wetgeving met structurele gevolgen voor het MKB (midden- 
en kleinbedrijf ), en als deze niet wordt uitgevoerd een toelichting 
volgens genoemd principe opnemen in de Memorie van 
Toelichting.

Maatregelen
• Organiseren van MKB-panelgesprekken in het kader van de 

MKB-toets bij voorbereiding van JenV-wetgeving met substantiële 
effecten voor het MKB. 

Beoogd resultaat
Goede consultatieparagrafen in de toelichting bij JenV-wetgeving 
die inzicht geven in de toegepaste consultatievormen. waaronder de 
MKB-panelgesprekken , de partijen die betrokken zijn en wat 
gedaan is met hun inbreng. 

Stand van zaken
• Op 17 mei 2018 heeft een MKB-panelgesprek plaatsgevonden met 

betrekking tot de verplichte vermelding thuiskopievergoeding.
• Op 22 mei 2019 vindt een MKB-toets plaats over het voorontwerp 

van het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen.



Uitbreiding IAK  
(Integraal afwegingskader voor beleid 
en regelgeving)
Ambitie
Actueel houden overzicht van verplichte kwaliteitseisen voor beleid 
en regelgeving in het Integraal afwegingskader voor beleid en 
regelgeving (IAK, www.naarhetiak.nl). Hierdoor kunnen goede 
effectbeoordelingen worden gemaakt om zo de afweging over 
maatregelen te verbeteren, hetgeen ook positief is voor bedrijven.

Maatregelen
• Verplichte kwaliteitseisen voor beleid en regelgeving opnemen in 

het IAK.

Beoogd resultaat
Een actueel IAK dat digitaal toegankelijk is voor alle medewerkers 
van de rijksoverheid.

Stand van zaken
Het IAK is uitgebreid met:
• de doenvermogentoets n.a.v. het WRR-rapport ‘Weten is nog 

geen doen’.
• de eisen over doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en 

regelgeving op grond van de nieuwe Comptabiliteitswet 2016.
• de informatie over de Sustainable Development Goals en twee 

nieuwe kwaliteitseisen in dat verband (gevolgen voor genderge-
lijkheid en gevolgen voor ontwikkelingslanden).

http://www.naarhetiak.nl


Toetsing regeldruk
Ambitie
Bevorderen adequate toetsing van regeldruk

Maatregelen
Ter toetsing voorleggen van JenV-wetgeving aan het Adviescollege 
Toetsing Regeldruk (ATR). 

Beoogd resultaat
Goede regeldrukparagrafen in de toelichting bij JenV-wetgeving.

Stand van zaken
JenV-wetgeving wordt ter toetsing voorgelegd aan het Adviescollege 
Toetsing Regeldruk (ATR) en adviezen worden waar mogelijk 
opgevolgd.



Wetsvoorstel uitvoering motie-
Dijksma collectieve schadevergoeding
Ambitie
De rechter dichter bij burgers en bedrijven brengen en de maat-
schappelijke functie van de rechtspraak vergroten. Procedures 
ontwikkelen die passen bij het type geschil en die tegemoet komen 
aan de behoefte van burgers en bedrijven aan meer eenvoud, 
snelheid, flexibiliteit en effectiviteit bij gerechtelijke 
geschiloplossing. 

Maatregel
Wettelijk regelen dat representatieve belangenorganisaties straks 
voor een groep gedupeerden in één procedure bij de rechter 
vergoeding van massaschade kunnen vorderen.

Beoogd resultaat
Nieuwe wettelijke procedure om eenvoudiger vergoeding van 
massaschade te vorderen. 

Stand van zaken
• Internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 7 juli 2014 tot 

1 oktober 2014.
• Het voorstel is wet geworden (Stb. 2019, 130).



Wet Netherlands Commercial Court 
(NCC)
Ambitie
Procedures ontwikkelen die passen bij het type geschil en die 
tegemoet komen aan de behoefte van burgers en bedrijven aan 
meer eenvoud, snelheid, flexibiliteit en effectiviteit bij gerechtelijke 
geschiloplossing. 

Maatregel
Het mogelijk maken voor partijen in een complex internationaal 
handelsgeschil om op hun gezamenlijk verzoek bij de rechtbank en 
het gerechtshof Amsterdam in het Engels te kunnen.

Beoogd resultaat
Partijen kunnen straks in complexe internationale handelszaken in 
het Engels procederen bij de internationale handelskamer van de 
rechtbank en het gerechtshof Amsterdam.

Stand van zaken
• Internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 6 december 2016 

tot 1 februari 2017.
• Wet is in werking getreden op 1 januari 2019.



Wetsvoorstel modernisering 
personenvennootschappen
Ambitie
Dit wetsvoorstel faciliteert ondernemers en beroepsbeoefenaars bij 
het starten, voortzetten en beëindigen van hun activiteiten, door te 
voorzien in een nieuw modern wettelijk kader voor personenven-
nootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) 
en de commanditaire vennootschap (CV). Ook andere deelnemers 
aan het handelsverkeer profiteren hiervan.
 
Maatregel
Het wetsvoorstel beoogt een duidelijke en eenvoudige regeling te 
bieden met passende waarborgen voor vennoten en schuldeisers. 
De basis hiervoor is een rapport van een werkgroep bestaande uit 
juristen en fiscalisten uit praktijk, wetenschap en bedrijfsleven die 
op eigen initiatief bijeen is gekomen.

Beoogd resultaat
Een modern wettelijk kader van personenvennootschappen dat 
aantrekkelijk is voor beroepsbeoefenaren en het midden- en 
kleinbedrijf, nu deze bedrijven vaak gebruik maken van deze 
rechtsvormen.

Stand van zaken
• Internetconsultatie voorontwerp heeft plaatsgevonden van 

21 februari 2019 tot 31 mei 2019. 
• Een MKB-panelgesprek i.h.k.v. de MKB-toets heeft plaatsgevon-

den op 22 mei 2019.



Wetsvoorstel dwangakkoord buiten 
faillissement (Continuïteit II)
Ambitie
Versterking van het reorganiserend vermogen van bedrijven die in 
financiële moeilijkheden verkeren.

Maatregel
Met dit wetsvoorstel wordt een regeling ingevoerd op basis waarvan 
de rechtbank een onderhands akkoord tussen een onderneming en 
zijn schuldeisers en aandeelhouders betreffende de herstructurering 
van schulden kan goedkeuren (homologeren). De homologatie 
leidt ertoe dat het akkoord verbindend is voor alle bij het akkoord 
betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Schuldeisers of 
aandeelhouders die niet met het akkoord hebben ingestemd, 
kunnen toch aan het akkoord worden gebonden als de besluit-
vorming over en de inhoud van het akkoord aan bepaalde eisen 
voldoet. Daarom wordt in deze context ook wel de term ‘dwang-
akkoord’ gebruikt. De regeling wordt onderdeel van de 
Faillissementswet. 

Beoogd resultaat 
De regeling biedt de mogelijkheid te voorkomen dat een kleine 
groep van schuldeisers of aandeelhouders de belangen van de 
overige bij de onderneming betrokken partijen (waaronder andere 
schuldeisers en werknemers) schaadt door hun medewerking aan 
de voorgestelde herstructurering te onthouden, waardoor de 
onderneming alsnog failleert of andere vermogensverschaffers 
– om een faillissement te voorkomen – een onevenredig deel van de 
herstructureringslasten voor hun rekening moeten nemen.

Stand van zaken
• Internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 5 september 2017 

tot 1 december 2017.
• Eind maart 2019 heeft de Raad van State advies uitgebracht.



Wetsvoorstel modernisering 
faillissementsprocedure
Ambitie
Het doel van dit wetsvoorstel is om de faillissementsprocedure te 
moderniseren, om daarmee de afwikkeling van een faillissement 
transparanter en efficiënter te maken. 

Maatregel
Allereerst voorziet dit voorstel in enkele wijzigingen van de 
Faillissementswet om binnen de faillissementsprocedure beter 
gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden om digitaal te 
werken. Daarnaast krijgt de curator meer mogelijkheden om de 
faillissementsboedel efficiënt te beheren en te vereffenen. 
Verder krijgen de curator en de rechter de ruimte om meer 
maatwerk te leveren in de faillissementsprocedure, doordat zij de 
bestaande voorzieningen van de faillissementswet flexibeler in 
kunnen gaan zetten. Tot slot draagt het wetsvoorstel bij aan de 
verdere specialisatie van de insolventierechter en biedt het 
ondersteuning voor verdere ontwikkelingen in de uitvoering van 
wetgeving.

Beoogd resultaat
• Verbeterde informatievoorziening voor schuldeisers.
• Efficiëntere en snellere afwikkeling van faillissementen.
• Bevordering specialisatie insolventierechter en ondersteuning 

wetgever bij beleidsvorming.

Stand van zaken
• Internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 2 december 2015 

tot 1 maart 2016.
• De wet is bijna geheel in werking getreden op 1 januari 2019.



Wetsvoorstel opheffen 
verpandingsverbod
Ambitie
Modernisering, versterking van het reorganiserend vermogen van 
bedrijven en fraudebestrijding.

Maatregel
Het wettelijk schrappen van verpandingsverboden.

Beoogd resultaat
Het schrappen van verpandingsverboden zorgt dat de kredietverle-
ning aan bedrijven een nieuwe impuls krijgt omdat is gebleken dat 
bedrijven en de banken in de praktijk veel last hebben van deze 
verboden omdat deze een grote rem zetten op kredietverlening en 
dus investeringen, innovatie en groei.

Stand van zaken
• Internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 4 juli 2018 tot 

22 augustus 2018.
• Dit wetsvoorstel bevindt zich in de voorbereidingsfase.



Wetsvoorstel toezicht en 
geschillenbeslechting collectieve 
beheersorganisaties auteurs- en 
naburige rechten
Ambitie
Modernisering, versterking van het reorganiserend vermogen van 
bedrijven en fraudebestrijding.

Maatregel
Wettelijk wijzigen van een aantal informatieverplichtingen voor 
collectieve beheersorganisaties (cbo’s) en onafhankelijke beheers-
organisaties (obo’s) in het auteursrecht. 

Beoogd resultaat
• Het wetsvoorstel verduidelijkt de reikwijdte van het preventieve 

toezicht van het College van Toezicht Auteurs- en naburige 
rechten (CvTA).De verwachting is dat de merkbare regeldruk 
hierdoor afneemt, omdat in de praktijk minder discussie 
plaatsvindt over de reikwijdte van het toezicht. 

• Verder regelt het wetsvoorstel dat het CvTA in specifieke gevallen 
verscherpt toezicht kan gaan uitoefenen, maar ook kan beslissen 
om een verlicht toezichtregime te hanteren. De verwachting is 
dat het CvTA hiertoe vaker zal beslissen dan dat het beslist om 
verscherpt toezicht in te stellen. Bij een verlicht regime van 
toezicht vraagt het CvTA juist minder informatie aan de cbo of 
obo, die daarmee regeldrukkosten bespaart.

Stand van zaken
• Internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 12 april 2018 tot 

7 juni 2018.
• Dit wetsvoorstel bevindt zich in de voorbereidingsfase.



Wetsvoorstel tot herziening van het 
beslag- en executierecht
Ambitie
Het wetsvoorstel heeft drie uitgangspunten: het borgen van het 
bestaansminimum van schuldenaren bij beslag en executie, 
beslaglegging en executie efficiënter en effectiever maken en 
voorkomen dat beslag louter als pressiemiddel wordt gebruikt. 
Een effectievere en efficiëntere beslaglegging en executie zorgt voor 
een vermindering van de lasten voor de schuldeiser, de schuldenaar 
en ook voor de deurwaarder.

Maatregel
Het wetsvoorstel herziet het beslag- en executierecht om aan de 
hand van de drie hiervoor genoemde uitgangspunten.

Beoogd resultaat
• Het bestaansminimum van schuldenaren wordt geborgd door de 

invoering van een beslagvrij bedrag dat geldt bij beslag op een 
bankrekening en de modernisering van het beslagverbod op 
roerende zaken, niet registergoederen.

• Beslaglegging en executie worden efficiënter en effectiever door 
o.a. het vervangen van de eis van aankondiging van de verkoop 
van het beslagene in een dagblad door het aanslaan van biljetten 
vervangen door een aankondiging via een algemeen toeganke-
lijke website. Ook wordt wettelijk geregeld dat roerende zaken op 
een online executieveiling kunnen worden verkocht en wordt bij 
derdenbeslag de termijn verkort waarbinnen de betrokken derde 
moet verklaren wat door het beslag is getroffen.

• Indien beslag dient ter verhaal, wordt het niet louter ingezet als 
pressiemiddel. Dit wordt geregeld door in de wet te verankeren 
dat beslag en executie van roerende zaken, niet-registergoederen, 
in beginsel achterwege dienen te blijven als redelijkerwijs 
voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen.

Stand van zaken
• Internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 7 juni 2018 tot 

20 juli 2018.
• In februari 2019 heeft de Raad van State advies uitgebracht.



Implementatiewet richtlijn 
pakketreizen en gekoppelde 
reisarrangementen
Ambitie
Harmonisatie van de eisen die gelden voor tussen reizigers en 
handelaren gesloten overeenkomsten betreffende pakketreizen en 
gekoppelde reisarrangementen. Dit betekent onder meer weder-
zijdse erkenning van de garantiemaatregelen waardoor de onder-
nemer voortaan enkel aan de insolventiemaatregelen van de lidstaat 
van vestiging hoeft te voldoen.

Maatregel
Het opstellen van een wetsvoorstel ter implementatie van de 
richtlijn betreffende pakketreizen en gekoppelde 
reisarrangementen 

Beoogd resultaat
Een eenduidig Europees kader voor pakketreizen en gekoppelde 
reisarrangementen waarmee meer consumentenbescherming 
wordt geboden en wordt gezorgd voor meer transparantie en 
rechtszekerheid en minder lasten voor reizigers en handelaren  
(Stb. 2018, 2). 

Stand van zaken
• De wet is in werking getreden op 1 juli 2018.



Europese regelgeving
Ambitie
Voorkomen en tegengaan van regeldruk in/door Europese 
regelgeving

Maatregel
Proactieve opstelling bij NL-inzet en onderhandelingen over 
totstandkoming van Europese regelgeving en bij NL-inzet voor 
REFIT-platform.

Beoogd resultaat
Zoveel mogelijk Europese regelgeving zonder onnodige regeldruk.

Stand van zaken
We dragen bij aan het Nederlandse standpunt over de voorstellen 
van stakeholders in het REFIT-platform, zoals bij Transparant 
Transportation en Regulation of listed companies.



Vergemakkelijken uitvoering
Ambitie
Verminderen van onnodige regeldruk in de uitvoering van wet- en 
regelgeving door de aanpassing van formulieren.

Maatregelen
Degenen die JenV-wetgeving moeten uitvoeren of hierdoor geraakt 
worden moeten geen onnodige regeldruk ervaren door ingewik-
kelde of tijdrovende (aanvraag)formulieren. Daarom worden 
(aanvraag)formulieren indien mogelijk vereenvoudigd.

Beoogd resultaat
Vereenvoudigde (aanvraag)formulieren waar mogelijk.

Stand van zaken
Waar nodig zijn reeds (aanvraag)formulieren aangepast, zoals
• het Bibob-vragenformulier waardoor de omvang van het 

formulier dat exploitanten van speelautomaten bij een toets 
moeten invullen met ongeveer 75 procent is teruggebracht;

• het formulier voor derdenbeslag;
• het meldingsformulier brandveilig gebruik en basishulpverlening 

overige plaatsen waarmee bedrijven uit melding kunnen doen 
van een activiteit die valt onder het Besluit brandveilig gebruik en 
basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop), zoals het 
organiseren van een popfestival.



Voorlichting
Ambitie
Verminderen van onnodige regeldruk in de uitvoering van wet- en 
regelgeving door het bieden van voorlichting.

Maatregelen
Degenen die JenV-wetgeving moeten uitvoeren of hierdoor geraakt 
worden moeten hierover voldoende uitleg (kunnen) krijgen. 
Daarom wordt geïnvesteerd in handreikingen die goede voorlich-
ting geven.

Beoogd resultaat
De mensen die JenV-wetgeving uitvoeren of hierdoor geraakt 
kunnen worden zijn goed voorgelicht.

Stand van zaken
Waar nodig wordt voor voorlichting gezorgd. Een voorbeeld hiervan 
is de door JenV opgestelde Handleiding ‘Algemene verordening 
gegevensbescherming en Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming’ die uitlegt wat de AVG betekent voor partijen 
die persoonsgegevens verwerken en aan welke regels de gegevens-
verwerking moet voldoen (zie: https://www.rijksoverheid.nl/
documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verorde-
ning-gegevensbescherming)

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/01/22/handleiding-algemene-verordening-gegevensbescherming
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