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Inleiding

Met	de	val	van	het	kabinet	Balkenende	IV	is	deze	rapportage	de	laatste	over		
het	programma	Regeldruk	Bedrijven.	In	de	rapportage	wordt	niet	alleen		
ingegaan	op	de	voortgang	van	de	concrete	acties,	maar	ook	inzicht	gegeven		
in	de	eindstand	van	de	diverse	onderdelen	van	het	programma.
	 In	onderstaande	tabel	wordt	de	realisatie	van	het	kabinet	afgezet	tegen	de	
doelstellingen	en	wordt	een	doorkijk	gegeven	naar	de	structurele	resultaten.

Voor	enkele	van	de	genoemde	doelstellingen	geldt	dat	die	nu	al	zijn	gehaald,	
ruim	een	jaar	voor	het	beoogde	einde	van	het	programma.	Het	gaat	dan	met	
name	over	de	doelstellingen	met	betrekking	tot	de	vaste	verandermomenten,	
lex	silencio	en	de	structurele	informatievoorziening	aan	ondernemers	over	
wetten	en	regels.	

  Onderdeel Doelstelling 2011 Realisatie tot nu toe Prognose 2011 2012 e.v.

Minder	 Administratieve	Lasten	 -25%	netto	 -13%	netto		 -22%	netto		 -28%	netto	

		 Nalevingskosten	 -	€	544	mln	 -	€	329	mln	 -	€	544	mln	 -	€	994	mln

		 Toezichtslasten	voor	19	 -25%	 -4%	 -12%	 -25%
	 domeinen	veroorzaakt	
	 door	rijksinspecties

		 Subsidies	 Alle	111	rijkssubsidies	 23	rijkssubsidies	voor	 111	rijkssubsidies	voor	 111	rijkssubsidies	voor
	 	 voor	bedrijven	 bedrijven	lastenarm	 bedrijven	lastenarm	 bedrijven	lastenarm
	 	 lastenarm

Makkelijker	 Bestendiger	 VVM	bij	alle	departe-	 VVM	bij	alle	departe-	 VVM	bij	alle	departe-	 VVM	bij	alle	departe-
	 	 menten	ingevoerd		 menten	ingevoerd	 menten	ingevoerd	 menten	ingevoerd

	 Transparanter	 Antwoord	voor	 	Antwoord	voor	 	Antwoord	voor		 	Antwoord	voor		
	 	 Bedrijven.nl:	1,5	mln	 Bedrijven.nl:	1,5	mln	 Bedrijven.nl:	1,5	mln	 Bedrijven.nl:	1,5	mln
	 	 bezoekers	per	jaar	 bezoekers	per	jaar	 bezoekers	per	jaar	 bezoekers	per	jaar

	 	 Branchewijzers	voor		 Branchewijzers	voor		 Branchewijzers	voor		 Branchewijzers	voor	
	 	 62	branches	 62	branches	 62	branches	 62	branches

		 Sneller	 24	additionele	 22	additionele		 89	additionele		 89	additionele
	 	 vergunningenstelsels	 vergunningenstelsels	 vergunningenstelsels	 vergunningenstelsels
	 	 met	Lex	Silencio	(ver-	 met	Lex	Silencio	 met	Lex	Silencio	 met	Lex	Silencio
	 	 dubbeling	t.o.v.	2007)	

	 Betere	Service	 200	gemeenten	 50	gemeenten	 200	gemeenten	 200	gemeenten
	 	 werken	met	Bewijs	
	 	 van	Goed	Dienst

	 	 Idem	bij	top	10	van	uit-	 Idem	bij	2	uitvoerings-		 Idem	bij	10	uitvoe-	 Idem	bij	10	uitvoe-
	 	 voeringsorganisaties	 organisaties	 ringsorganisaties	 ringsorganisaties

Tabel 1 Eindstand onderdelen programma

Grijze	tekst:	op	weg		
naar	doelstelling	
Zwarte	tekst:		
doelstelling	behaald



Voor	andere	doelstellingen	geldt	dat	ze	op	koers	liggen	om	de	doelstelling	
te	halen	zoals	gepland.	Voor	de	toezichtlasten	geldt	dat	het	terugdringen	
daarvan	bijzonder	weerbarstig	bleek.	Niettemin	heeft	het	kabinet	steeds	de	
overtuiging	gehouden	dat	de	doelstellingen	van	het	programma	konden	
worden	gehaald.

Het	opmaken	van	de	stand	nodigt	uit	tot	een	terugblik.	Bij	de	start	van	het	
kabinet	Balkenende	IV	was	het	uitgangspunt	dat	in	2011	de	regeldruk	merk-
baar	zou	moeten	zijn	afgenomen.	Op	basis	van	bevindingen	van	de	OESO	en	
de	Wereldbank,	de	adviezen	van	ACTAL,	de	ervaringen	in	andere	landen,	de	
adviezen	van	VNO-NCW	en	MKB	Nederland	en	de	ervaringen	op	de	ministe-
ries,	werd	het	programma	Regeldruk	Bedrijven	geformuleerd.	De	aanpak	
van	de	regeldruk	werd	verbeterd	en	verbreed.	Een	verbreding	van	enkel	de	
reductie	van	administratieve	lasten	naar	een	aanpak	van	alle	aspecten	van	
regeldruk,	die	naast	de	kosten	van	regelgeving	ook	de	dienstverlening	aan	
het	bedrijfsleven	omvat.	
	 Het	programma	werd	vervolgens	geconcretiseerd	in	meetbare	sleutel-
indicatoren	met	de	doelstellingen	‘minder,	makkelijker	en	merkbaar’	voor	
het	jaar	2011.

‘Veel werk verzet, maar een groot deel van de ijsberg ligt er nog!
 Dit kabinet heeft zich op alle fronten ingespannen om knelpunten van  
ondernemers aan te pakken.
 Ik maak dit van dichtbij mee en heb gezien dat er werkelijk zaken zijn  
verdwenen of flink is in gesneden: op fiscaal gebied, denk aan de exploitatie
vergunning of in de eisen rond brandveiligheid. 
 Ook juich ik toe dat inspecties, de VNG en veel individuele gemeenten de  
afgelopen jaren serieus werk hebben gemaakt van de door hen veroorzaakte 
regeldruk en dienstverlening. 
 Tegelijkertijd constateer ik dat we nog onvoldoende grip hebben op de nieuwe 
aanwas van regels. Er glipt nog teveel door het net. Een volgend kabinet zal  
dit tot speerpunt moeten benoemen. Een andere uitdaging betreft een aantal 
fundamentele zaken aan te pakken bij de wortel. Denk aan de bouwvergunning. 
 En de omgevingsvergunning is één. Een volgende stap is alle sectorale regels 
en plannen samen te voegen in een omgevingswet.’ 

Bernard	Wientjes, Voorzitter VNO-NCW
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In	maart	2009	heeft	het	kabinet	in	verband	met	de	economische	crisis	aan-
vullende	maatregelen	geformuleerd,	resulterend	in	de	versnellingsagenda.	
Deze	bestond	uit	16	maatregelen	op	het	terrein	van	de	arbeidsmarkt,	het	
domein	bouwen	en	wonen	en	de	versterking	van	de	vertrouwensbenadering	
door	de	overheid.	Voorbeelden	van	doorgevoerde	maatregelen	zijn	de		
Crisis-	en	Herstelwet,	de	uniforme	Eigen	Verklaring	bij	aanbestedingen	en	
het	niet	meer	door	de	overheid	opvragen	van	uittreksels	uit	het	handels-
register.

Voor	administratieve	lasten	was	de	doelstelling	van	het	kabinet	om	nog	
eens	een	vermindering	met	25%	tot	stand	te	brengen,	nadat	het	vorige		
kabinet	al	een	soortgelijke	operatie	had	doorgevoerd.	Veel	lasten	waren	al	
gereduceerd,	waardoor	de	nieuwe	doelstelling	een	extra	grote	uitdaging	
was.	De	nieuwe	voorstellen	leidden	vaker	dan	in	de	vorige	kabinetsperiode	
tot	ingewikkelde	afwegingen	tussen	lasten	en	baten.	

 Netto reductie administratieve lasten   Maatregelen die zijn voorbereid    

		 Realisatie	tot	nu	toe	 Realisatie	die	wordt	behaald	 Nog	besluiten	(TK/EK)	 Controversieel	 	 	 Totaal

Ministerie	 Nul-	 t/m		 1ste½		 2de½		 2011	 in	mln	 in	%	 2de½		 2011	 in	%	 2011	 2012	 2013		 overig	 in	%
	 meting	 2009	 2010	 2010	 	 	 	 2010	 	 	 	 	 e.v.

Financiën	 4116	 -398	 -44	 -70	 -192	 -704	 -17,1%	 		 		 0,0%	 		 -38	 -114	 -159	 -24,6%

Justitie	 1298	 -209	 -3	 		 -65	 -277	 -21,4%	 		 -61	 -4,7%	 		 		 		 		 -26,1%

VROM	 1258	 -263	 -37	 -106	 -9	 -415	 -33,0%	 +4	 -62	 -4,6%	 		 		 		 +11	 -36,7%

SZW	 988	 -21	 -4	 +2	 -50	 -73	 -7,4%	 -1	 -46	 -4,7%	 -14	 -38	 -114	 -51	 -34,0%

VWS	 481	 -10	 -16	 		 -73	 -99	 -20,6%	 		 +10	 2,0%	 		 -19	 -57	 		 -34,4%

VenW	 424	 -101	 -6	 		 -11	 -118	 -27,8%	 -5	 +6	 0,3%	 		 		 		 -2	 -28,2%

EZ	 290	 -52	 -21	 		 -16	 -89	 -30,7%	 		 -3	 -0,8%	 		 		 		 		 -31,5%

LNV	 205	 -6	 -5	 		 -2	 -13	 -6,5%	 		 -25	 -12,0%	 		 		 		 		 -18,5%

JenG	 11	 		 -1,3	 		 -1,5	 -2,8	 -25,0%	 		 -0,3	 -2,6%	 		 		 		 		 -27,7%

OC&W	 10	 -0,8	 +0,5	 -0,1	 		 -0,4	 -4,7%	 		 -0,8	 -7,7%	 -0,1	 		 		 		 -13,4%

BZK	 9	 -0,3	 -0,7	 		 -0,4	 -1,4	 -14,1%	 		 	+0,6	 +6,2%	 		 		 		 		 -7,9%

Totaal	 9091	 -1062	 -137	 -173	 -419	 -1791	 -19,7%	 -2	 -181	 -2,0%	 -14	 -103	 -285	 -194	 -28,3%

Cumulatief	%	 -11,7%	 -13,2%	 -15,1%	 -19,7%	 		 		 -19,7%	 -21,7%	 		 -21,9%	-22,9%	 -26,1%	 -28,3%	 	

Tabel 2 Ontwikkeling van de regeldruk door Administratieve Lasten



In	deze	rapportage	wordt	in	grote	lijnen	geschetst	welke	maatregelen	zijn	
afgerond,	welke	nog	door	dit	kabinet	zullen	worden	afgerond	en	welke	
maatregelen	in	verband	met	de	tijd	niet	meer	kunnen	worden	afgerond.	
Laatstgenoemde	maatregelen	kunnen	door	het	volgende	kabinet	worden	
overgenomen.
	 Want	het	blijft	belangrijk	om	de	regeldruk	voor	ondernemers	terug	te	
dringen.	Uit	de	micro-belevingsmonitor	die	onlangs	weer	is	uitgevoerd,	
blijkt	dat	deze	specifieke	inspanningen	op	instemming	en	waardering		
kunnen	rekenen.	Tegelijkertijd	blijkt	de	meer	algemene	perceptie	van	
ondernemers	maar	in	beperkte	mate	samen	te	hangen	met	programma’s		
als	het	terugdringen	van	regeldruk.	

Over	één	ding	zijn	ondernemers	het	in	het	algemeen	eens:	de	impact	van	
overregulering	op	de	economie.	Uit	recent	onderzoek	onder	MKB-bedrijven	
(Grant	Thornton)	blijkt	dat	overregulering	door	MKB-ondernemers	als	één	
van	de	belangrijkste	groeiobstakels	wordt	ervaren.
	 Overigens	biedt	het	onderzoek	ook	een	positieve	noot:	het	percentage	
ondernemers	dat	regeldruk	het	hinderlijkst	vindt,	ligt	in	de	EU	(34%)	en	
mondiaal	(39%)	beduidend	hoger	dan	in	Nederland	(23%).	Voor	de	Neder-
landse	aanpak	van	regeldruk	een	bemoedigende	constatering.

Leeswijzer
In	Hoofdstuk	1,	‘Wat	is	bereikt	de	afgelopen	jaren:	concrete	verbeteringen’,	
zijn	de	belangrijkste	voorbeelden	van	veranderingen	opgenomen,	gerang-
schikt	naar	de	voor	ondernemers	herkenbare	thema’s.

In	Hoofdstuk	2,	‘Richting	de	doelstellingen’	is	een	korte	toelichting	op	de	
voortgang	van	het	regeldrukprogramma	opgenomen.

In	Hoofdstuk	3	‘Voorkomen	en	verinnerlijken’,	wordt	aandacht	besteed	aan	
de	verankering	bij	de	departementen	van	het	terugdringen	vasn	regeldruk.

Hoofdstuk	4,	‘Met	de	hulp	van…’	geeft	een	overzicht	van	voortgang	die	door	
verschillende	partijen	in	het	veld,	zoals	bijvoorbeeld	het	bedrijfsleven,	is	
geboekt.	
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1  Wat is bereikt de afgelopen jaren:  
 concrete verbeteringen

Het	kabinet	Balkenende	IV	heeft	de	afgelopen	jaren	talrijke	maatregelen	
genomen	om	de	regeldruk	te	verminderen.	Naast	de	voortgang	op	de	doel-
stellingen,	is	in	de	afgelopen	voortgangsrapportages	aangegeven	op	welke	
punten	veranderingen	zijn	doorgevoerd.	In	dit	hoofdstuk	de	belangrijkste	
voorbeelden	daarvan,	gerangschikt	naar	de	voor	ondernemers	herkenbare	
thema’s.	

1.1		 Lonen,	belastingen	en	premies
1.2		 Verslaglegging	en	vennootschappen
1.3		 Omgeving
1.4		 Veiligheid	en	risico
1.5		 Zorg,	Jeugdzorg	

1.1  Lonen, belastingen en premies
Sneller starten
Startende	ondernemers	met	een	eenmanszaak,	VOF,	CV	of	maatschap	kun-
nen	bij	inschrijving	bij	de	Kamer	van	Koophandel	ook	direct	de	aanmelding	
voor	de	Belastingdienst	doen,	waardoor	ze	dus	niet	ook	nog	naar	de	Belas-
tingdienst	toe	hoeven.	Het	merendeel	krijgt	meteen	het	btw-nummer	mee	
en	anderen	ontvangen	deze	binnen	een	week	per	post	van	de	Belasting-
dienst.

Belastingen makkelijker
Het	afgelopen	jaar	zijn	in	totaal	al	zo’n	100.000	ondernemers	overgestapt	
van	btw-aangifte	per	maand	naar	aangifte	per	kwartaal.	Deze	keuze	is	in	eer-
ste	instantie	mogelijk	gemaakt	door	een	verhoging	van	het	grensbedrag	
waarboven	maandaangifte	verplicht	is.	De	mogelijkheid	is	vervolgens	in	het	
kader	van	de	crisisaanpak	aan	alle	ondernemers	toegestaan.

‘Ik werk als zelfstandig ondernemer, met een éénmanszaak moet je een VAR, een 
Verklaring ArbeidsRelatie, kunnen laten zien aan je opdrachtgevers. Tegenwoor
dig kan dat online. Dat is fijn. Enige nadeeltje was dat je dat wel elk jaar moest 
doen. Dat je daar dus aan moet denken. Tot mijn grote verbazing en verrassing 
kreeg ik hem dit jaar automatisch toegestuurd omdat ik al drie jaar lang dezelfde 
VAR heb aangevraagd. Hoef ik er niet meer om te vragen. Daar was ik erg blij 
mee.’ 
	
Dhr.	van	den	Top, eigenaar Topvoice



Ondernemers	hoeven	geen	aparte	schattingsopgave	van	hun	resultaat	voor	
het	daaropvolgende	jaar	in	te	dienen	bij	de	Belastingdienst.	Dit	kan	gewoon	
met	het	aangifteproces	meelopen,	wat	door	de	timing	toch	een	beter	beeld	
geeft.	Voor	de	inkomstenbelasting	is	het	dit	jaar	al	mogelijk	en	vanaf	2011	
kan	het	ook	voor	de	vennootschapsbelasting.	Bijkomend	voordeel	is	dat	dit	
ook	nog	eens	een	groot	aantal	verzoeken	om	herziening	van	voorlopige	
aanslagen	scheelt.	

‘Vroeger was de BTWaangifte één keer per maand, nu is het één keer per  
kwartaal. Dat scheelt aanmerkelijk in de kosten. Het is een stuk voordeliger  
uiteindelijk, minder uurloon. Ik denk dat het alleen maar goed is.’

Dhr.	R.J.	(Hans)	Van	de	Weerd,	mededirecteur Uitvaartverzorging  
Van de Weerd

De	Verklaring	Arbeidsrelatie	(VAR)	voor	ondernemers	is	elektronisch	aan	te	
vragen	bij	de	Belastingdienst:	meer	gemak,	aanmerkelijk	minder	irritatie.	
Veel	opdrachtgevers	vragen	hier	namelijk	om	uit	het	oogpunt	van	zekerheid	
over	de	fiscale	behandeling	en	premiebetaling	als	ze	werken	met	zelfstandi-
gen.	De	VAR	wordt	nu	ook	nog	eens	jaarlijks	automatisch	verstrekt	als	deze	
de	3	voorgaande	jaren	steeds	voor	hetzelfde	soort	werk	onder	vergelijkbare	
omstandigheden	is	afgegeven	door	de	Belastingdienst.	Dat	scheelt	weer	
jaarlijks	een	aanvraag.

‘In onze branche hebben we geen constante stroom van inkomsten en wij willen 
dan graag als ondernemer uitstel vragen bij de Belastingdienst voor de Inkom
stenbelasting of voor de Vennootschapsbelasting of een bezwaarschrift tegen een 
voorlopige aanslag. Vroeger was dat veel papierwerk en nu is het alleen maar 
makkelijker: elektronisch.’

Dhr.	Van	Bruggen (zelfstandige), Fotostudio Arjan van Bruggen

De	Belastingdienst	heeft	daarnaast	de	dienstverlening	via	internet	verder	
verbeterd	door	ondermeer	het	invullen	en	verzenden	van	formulieren	direct	
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via	internet	mogelijk	te	maken.	Een	verzoek	om	uitstel	van	belastingaan-
gifte	of	een	bezwaar	kan	digitaal	worden	ingediend.	Ook	de	accijnsaangifte	
is	nu	elektronisch	en	douaneprocedures	worden	zoveel	mogelijk	papier-
loos.
	 Bovendien	is	het	papieren	Eurovignet	voor	transportondernemers	in	
Europees	verband	vervangen	door	een	elektronische	versie.	Vrachtwagens	
hoeven	nu	niet	meer	staande	gehouden	worden	voor	controles.	Daarnaast	
zorgt	het	elektronisch	aangeven	en	het	niet	meer	hoeven	bewaren	voor	een	
besparing	in	tijd	en	kosten.

1.2  Verslaglegging en vennootschappen
Minder jaarrekeningen
Vanaf	het	boekjaar	2007	kunnen	kleine	vennootschappen	een	commerciële	
jaarrekening	op	fiscale	grondslag	opstellen.	Dit	betekent	dat	de	informatie	
uit	de	fiscale	aangifte	gebruikt	kan	worden	voor	de	commerciële	jaarreke-
ning.	Zo	kunnen	bedrijven	kosten	besparen.	Dit	gaat	nog	eenvoudiger	als	
gebruik	wordt	gemaakt	van	SBR,	waarbij	ook	kan	worden	volstaan	met	een	
verkorte	winstaangifte.	

Geen EDM meer en minder ziekmeldingen
De	ziekmelding	van	werknemers	aan	UWV	is	voor	werkgevers	verschoven	
van	de	13e	week	naar	de	42e	week.	Dit	vermindert	het	aantal	ziekmeldingen	
met	78%.	Sinds	2010	kan	het	melden	van	ziekte-	of	zwangerschapsverlof	aan	
UWV	ook	digitaal	met	Digi-ZSM.	Het	digitaal	melden	betekent	minder	han-
delingen,	kortere	wachttijden	en	een	verminderd	risico	op	fouten.	
	 Verder	is	de	voor	veel	irritatie	zorgende	algemene	eerstedagsmelding	
(EdM)	afgeschaft	en	vervangen	door	een	gericht	instrument	voor	de	inspec-
teur	bij	bijzondere	risico’s	op	fraude	of	illegale	tewerkstelling.

‘De eerstedagsmelding is veranderd dit jaar. Voor ons is dat wat makkelijker, 
omdat wij met heel veel werknemers werken. Als het er om één of twee ging, dan 
zou je nog zeggen “oké”, maar als het om tussen de 15 en 20 werknemers gaat, 
dan scheelt dat heel veel werk.’

Dhr.	Vink, Bernardo’s IJssalon



Geen uittreksels en kopieën van paspoorten meer
Omdat	de	rijksoverheid	zelf	via	KvK-online	in	het	Handelsregister	kan	kij-
ken,	heeft	het	kabinet	besloten	te	stoppen	met	het	opvragen	van	uittreksels	
uit	het	Handelsregister.	In	een	aantal	gevallen	moeten	hiervoor	verplichtin-
gen	uit	de	wet	worden	geschrapt.	Daartoe	is	een	verzamel-AMvB	opgesteld	
die	op	1	januari	2011	in	werking	treedt.	Op	die	manier	is	bijvoorbeeld	geen	
uittreksel	meer	nodig	bij	de	aanvraag	van	een	kenteken	van	een	bedrijfs-
voertuig.
	 Gemeenten	zijn	ook	opgeroepen	om	niet	langer	uittreksels	op	te	vragen.	
De	VNG	adviseert	alle	gemeenten	om	bij	vergunningenaanvragen	door	
ondernemers	voortaan	de	eis	van	een	uittreksel	van	de	Kamer	van	Koop-
handel	achterwege	te	laten.	De	VNG	en	de	KvK	hebben	een	samenwerkings-
overeenkomst	gesloten	waardoor	deze	lastenverlichting	mogelijk	wordt.
	 Banken	hoeven	verder	geen	kopieën	van	paspoorten	van	hun	cliënten	
meer	te	bewaren.	Er	kan	worden	volstaan	met	het	registreren	van	het	num-
mer	van	het	identificatiebewijs.

Meer digitaal
Binnenkort	kunnen	elektronische	onderhandse	akten,	zoals	elektronische	
verzekeringspolissen,	worden	gebruikt.	Dat	bespaart	verzekeraars	kosten	
van	papier,	enveloppen	en	porto.	Ook	wordt	het	mogelijk	om	gebruik	te	
maken	van	elektronische	algemene	voorwaarden,	om	overeenkomsten	
langs	elektronische	weg	tot	stand	te	laten	komen	en	om	elektronisch	mede-
delingen	te	doen.

‘Ik heb als assurantiëntussenpersoon heel veel verschillende klanten. Het feit dat 
ik tegenwoordig mijn facturen elektronisch mag verzenden, scheelt mij heel veel 
tijd en veel kosten. Vroeger kon dat ook, alleen er waren heel veel regels aan  
verbonden. En die regeldruk is tegenwoordig sterk verminderd.’ 

Dhr.	G.	Van	den	Brink, Rozenburg Assuradeuren
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1.3  Omgeving
Eén omgevingsvergunning
Op	23	maart	jl.	heeft	de	Eerste	Kamer	ingestemd	met	de	Invoeringswet	alge-
mene	bepalingen	omgevingsrecht	(Wabo).	Met	deze	goedkeuring	kan	de	
Wabo	ingaan	per	1	juli	2010.	In	mei	wordt	het	Omgevingsloket online,	waarin	
nog	een	aantal	verbeterpunten	is	opgenomen,	opgeleverd.	De	minister	van	
VROM	beoordeelt	in	april	of	deze	versie	voldoende	functioneert	om	ook	
daadwerkelijk	per	1	juli	met	de	Wabo	van	start	te	gaan.	Bij	deze	beoordeling	
zullen	IPO	en	VNG	worden	betrokken.		
	 De	Wabo	integreert	circa	vijfentwintig	vergunningen,	ontheffingen	en	
andere	toestemmingstelsels	tot	één	omgevingsvergunning.	Zo	hebben		
burgers	en	ondernemers	nog	maar	te	maken	met	één	bevoegd	gezag,	één	
loket,	één	beschikking	en	één	procedure.	De	aanvraag	kan	digitaal	worden	
gedaan	en	behandeld.

Meer algemene regels
Met	de	invoering	van	het	Besluit	algemene	regels	voor	inrichtingen	milieu-
beheer	(Activiteitenbesluit)	is	voor	37.000	bedrijven	de	milieuvergunning-
plicht	omgezet	in	algemene	regels.	
	 Met	de	eerste	tranche	van	de	tweede	fase	van	het	Activiteitenbesluit		
(in	werking	getreden	per	1	januari	2010)	zijn	opnieuw	3500	bedrijven	onder	
de	algemene	regels	gebracht.	Het	betreft	hier	bedrijven	zoals	crematoria,		
recreatieve	visvijvers,	mechanische	textielverwerking,	laboratoria	en		
praktijkruimten,	natuursteenbewerkende	industrie	en	de	koude	vlees-
verwerking.

Minder procedures rond bouwen
De	Wet	ruimtelijke	ordening	(WRO)	is	vernieuwd	waarbij	vele	procedures	en	
beroepsprocedures	gedigitaliseerd,	versneld	en	vereenvoudigd	zijn.	Zo	is	de	
duur	van	de	bestemmingsplanprocedure	ruim	gehalveerd	van	58	naar	maxi-
maal	24	weken.

Vanaf	1	januari	2010	zijn	alle	gemeenten,	provincies	en	departementen	ver-
plicht	om	nieuwe	ruimtelijke	plannen	via	internet	beschikbaar	te	stellen.	
Burgers,	bedrijven,	en	maatschappelijke	organisaties	krijgen	zo	veel	gemak-
kelijker	toegang	tot	informatie	over	de	ruimtelijke	ordening	in	Nederland.



‘Door lange doorlooptijd was lange tijd niet duidelijk of er een definitieve  
vergunning zou komen. De vergunningstukken voor een provinciaal vergunning
traject inclusief alle onderzoeken moesten in 15voud worden ingeleverd.  
De omgevingsvergunning levert hier echt een vereenvoudiging op.’ 

Dhr.	en	mevr.	Post, directie scheepswerf

Eén watervergunning 
Acht	bestaande	wetten	voor	het	waterbeheer	zijn	vervangen	door	de	nieuwe	
Waterwet.	Deze	wet	zorgt	voor	minder	regels,	vergunningstelsels	en	admini-
stratieve	lasten.	De	huidige	zes	vergunningstelsels	voor	waterbeheer	zijn	
gebundeld	tot	één	watervergunning.	Bedrijven	kunnen	deze	vergunning	
vanaf	2011	ook	op	een	eenvoudige	digitale	manier	aanvragen.	
	 Alle	indirecte	lozingen	vallen	met	inwerkingtreding	van	de	Waterwet	uit-
sluitend	onder	de	Wet	milieubeheer,	waardoor	bedrijven	voor	die	lozingen	
geen	watervergunning	nodig	hebben.	Daarnaast	zijn	en	worden	veel	directe	
lozingen	vanuit	inrichtingen	onder	de	algemene	regels	van	het	Activiteiten-
besluit	gebracht,	zodat	ook	daarvoor	geen	watervergunning	meer	nodig	is.	
In	2011	vervalt	de	vergunningsplicht	voor	een	groot	deel	van	de	lozingen	
vanuit	activiteiten	die	buiten	een	inrichting	plaatsvinden.

1.4  Veiligheid en risico
Duidelijkheid over Arbo
Op	het	arboportaal	wordt	voor	alle	sectoren	inzichtelijk	gemaakt	wat	de	
rechten,	plichten	en	verantwoordelijkheden	zijn	om	te	voldoen	aan	de	
arbowetgeving.	Het	arboportaal	(www.arboportaal.nl)	is	hiertoe	in	2007	als	
faciliterend	informatiekanaal	voor	werkgevers	en	werknemers	ingericht.	
	 In	2010	wordt	een	nieuw,	toegankelijker	en	gebruiksvriendelijker	arbo-
portaal	gerealiseerd,	gebaseerd	op	de	wensen	en	eisen	van	de	doelgroepen	
werknemers,	werkgevers	en	preventiemedewerkers.

Door	vereenvoudiging	en	digitalisering	van	diverse	formulieren	voor	ken-
nisgevingen	arbeidsomstandighedenregelgeving	heeft	de	Arbeidsinspectie	
in	de	periode	2007	-	2009	een	lastenreductie	van	62	%	gerealiseerd.	Het	
betreft	ondermeer	de	kennisgevingen	voor	het	werken	met	asbest,	biologi-
sche	agentia	en	voor	het	tot	stand	brengen	van	bouwwerken.
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BIBOB
De	reikwijdte	van	de	Wet	BIBOB	(Bevordering	IntegriteitsBeoordelingen	
door	het	Openbaar	Bestuur)	wordt	uitgebreid:	meer	ondernemers	kunnen	
aan	een	BIBOB-procedure	worden	onderworpen.	Tegelijkertijd	wordt	echter	
ingezet	op	een	meer	proportionele	toepassing	van	de	wet,	waardoor	de	
administratieve	lasten	per	individuele	BIBOB-procedure	wel	afnemen.	
	
Met	de	Tweede	Kamer	is	een	lastenvermindering	van	16%	afgesproken.	De	
lastenvermindering	bestaat	uit	maatregelen	als	het	verbeteren	van	informa-
tie	aan	ondernemers	en	eenmalige	gegevensverstrekking.	Aanvullend	wordt	
een	landelijk	register	opgesteld	van	verstrekte	BIBOB-adviezen.	Via	dit	regis-
ter	kunnen	bestuursorganen	nagaan	of	deze	(rechts)persoon	eerder	onder-
worpen	is	aan	een	BIBOB-procedure.	Hierdoor	wordt	ondermeer	de	kans	dat	
bonafide	ondernemers	te	maken	krijgen	met	een	BIBOB-procedure	ver-
kleind.	Daarnaast	is	er	voor	regionale	informatie-	en	expertisecentra	een	
taak	weggelegd	om	gemeenten	te	ondersteunen	bij	het	toepassen	van	de	
Wet	BIBOB.	Hierdoor	wordt	getracht	een	meer	uniforme	toepassing	van	de	
Wet	BIBOB	te	realiseren.

‘Horeca 1 maakt het voor mij als horeca ondernemer in Amsterdam makkelijker 
om informatie te vinden en digitaal een vergunning aan te vragen. Als horeca
ondernemer heb je te maken met veel verschillende wet en regelgeving, bijvoor
beeld de sociale hygiene en BIBOB. In het digitale dossier tref je alle informatie  
in één keer bij elkaar aan. Vroeger moest je langs verschillende loketten om die 
informatie te verkrijgen, nu kun je automatisch een lijst uitdraaien met de  
gegevens die je nodig hebt om een horecabedrijf te starten. Voordeel is dat je  
via Horeca 1 digitaal vergunningen kunt aanvragen, maar naar één loket hoeft  
en je maar één bezoek aan de gemeente hoeft af te leggen.’ 

Xavier	Giesen, eigenaar en restaurantmanager Restaurant Bolenius, Amsterdam

APK en typegoedkeuringen eenvoudiger
Garagebedrijven	hoeven	bij	verrichte	APK-keuringen	niet	meer	handmatig	
rapporten	in	te	vullen	en	te	archiveren.	Afmeldingen	kunnen	voortaan	digi-
taal	geschieden.	De	rapporten	kunnen	nu	worden	geprint	waarbij	gegevens	
centraal	bewaard	worden.	



De	APK	hoeft	voor	nieuwere	auto’s	minder	vaak	te	worden	uitgevoerd	en	is	
bovendien	efficiënter	gemaakt.	Zo	is	de	controle	van	het	kentekenbewijs	
vervallen	en	wordt	de	volgorde	van	administratieve	en	technische	handelin-
gen	bij	een	APK-keuring	niet	langer	voorgeschreven.	Tevens	vervallen	enke-
le	beperkingen	op	de	voorgeschreven	wijze	van	keuren	bij	hefinrichtingen.	
Verder	zijn	de	keuringseisen	voor	CO2	-uitstoot	en	verlichting	vereenvou-
digd.
	 De	nationale	typegoedkeuring	voor	motorvoertuigen	en	aanhangwagens	
is	afgeschaft	en	de	technische	eisen	die	gelden	om	een	voertuig	als	taxi	
gekeurd	te	krijgen	zijn	sterk	vereenvoudigd.

‘Als garagehouder hoef ik het APK formulier tegenwoordig niet meer handmatig 
in te vullen. Dat kan online ingevuld worden, wat als bijkomend voordeel heeft 
dat de gegevens direct bekend zijn bij de RDW in het online register. Dat is dus 
voor ons veel makkelijker en dat scheelt ons heel veel tijd.’ 

Dhr.	Berend	Jan	van	der	Kolk, Autobedrijf Van der Kolk

1.5  Zorg, Jeugdzorg 
AWBZ-brede zorgregistratie
Door	de	introductie	van	de	AWBZ-brede	zorgregistratie	(AZR)	hoeven	zorg-
verleners	niet	meer	handmatig	formulieren	in	te	vullen.		
	 Informatie-uitwisseling	vindt	voortaan	elektronisch	plaats,	waardoor	
minder	tijd	nodig	is	om	formulieren	in	te	vullen	en	het	aantal	fouten	wordt	
verminderd.

‘Natuurlijk was er in eerste instantie weerstand. Immers, het geld moest besteed 
worden aan de zorg en niet aan randverschijnselen. Inmiddels is helder dat het 
geld, uitgegeven aan ICT, een goede investering is. Wij hebben AZR (AWBZ  
zorgregistratie) op de rails en gaan nu profiteren van een positief neveneffect en 
dat is dat AZR de zorginhoudelijke en administratieve peiler dichter bij elkaar 
brengt. Dat vergroot de betrokkenheid en maakt ontwikkelingen mogelijk zoals 
Zorggroep Rijmond nu in gang heeft gezet, het werken met een cliëntagenda met 
de daarbij behorende afgebakende inzet van professionals.’ 

Dhr.	Muis, Zorggroep Rijnmond��
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Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 
Het	Jaardocument	Maatschappelijke	Verantwoording	(JMV)	is	in	de	zorg	het	
standaard	verantwoordingsdocument	geworden.	Hierdoor	zijn	meer	dan	
dertig	afzonderlijke	jaarlijkse	verplichtingen	en	verantwoordingsmomenten	
komen	te	vervallen.	Verder	wordt	permanent	bezien	of	separate	gegevens-
aanlevering	geïntegreerd	kan	worden,	zoals	bijvoorbeeld	de	nu	nog	aparte	
aanlevering	voor	gegevens	in	het	kader	van	de	nacalculatie.



2  Richting de doelstellingen

In	dit	hoofdstuk	geven	we	een	korte	toelichting	op	de	voortgang	van	het	
regeldrukprogramma:	minder	last	voor	de	ondernemer	en	makkelijkere		
uitvoering	leidt	tot	een	merkbaar lagere	regeldruk.

2.1  Minder
Administratieve lasten
Het	doel	van	dit	kabinet	was	om	de	administratieve lasten	(AL)	in	vier	jaar	met	
25%	te	verminderen	ten	opzichte	van	1	maart	2007.
	 In	het	najaar	van	2008	heeft	het	kabinet	het	reductieprogramma	gepre-
senteerd	waarmee	25%	van	de	AL	wordt	verminderd.	Tot	dusver	is	13%		
reductie	behaald.	Deze	huidige	realisatie	zal	verder	oplopen	tot	een	netto	
reductie	van	20%	in	2011	door	maatregelen	die	door	het	kabinet	genomen	
zijn	en	gewoon	kunnen	en	zullen	worden	uitgevoerd.	
	 Het	kabinet	heeft	daarnaast	maatregelen	voorbereid	waarover	onder	
meer	de	Nederlandse	politiek	of	Brusselse	gremia	nog	moet	beslissen.	Deze	
maatregelen	kunnen	het	totaal	aan	per	2011	gerealiseerde	reducties	op	
netto	22%	brengen.	Daarmee	zou	het	programma	grotendeels	conform	
planning	zijn	uitgevoerd.	Een	uitzondering	betreft	vooral	de	vereenvoudig-
de	loonaangifte	welke	door	de	Kamer	controversieel	is	verklaard.
	 De	hierboven	genoemde	reducties	zullen	nog	verder	stijgen	in	de	jaren	
na	2011.	Met	inbegrip	van	de	reducties	door	een	vereenvoudigde	loonhef-
fing	brengt	dit	het	totaal	dan	op	een	reductie	van	28%	ten	opzichte	van		
1	maart	2007.

Minder Nalevingskosten
Als	één	van	de	eerste	landen	ter	wereld	is	Nederland	de	afgelopen	kabinets-
periode	gestart	met	een	aanpak	van	nalevingskosten:	dat	zijn	de	kosten	voor	
het	bedrijfsleven	om	te	voldoen	aan	verplichtingen	uit	de	wet-	en	regelge-
ving.	Een	eerste	inventarisatie	en	een	verdere	selectie	leverden	een	grond-
slag	op	voor	de	kabinetsdoelstelling	op	nalevingskosten	van	€	544	mln	
reductie.	Daarvan	is	nu	in	totaal	€	329	mln	gerealiseerd.
	 Het	kabinet	heeft	in	de	afgelopen	maanden	verder	gezocht	naar	moge-
lijke	reducties	op	het	terrein	van	nalevingskosten.	Dit	heeft	24	andere	knel-
punten	op	het	gebied	van	nalevingskosten	opgeleverd,	die	de	afgelopen	
maanden	onderwerp	waren	van	gezamenlijke	sessies	overheid/bedrijfsleven	
onder	leiding	van	mevr.	K.M.H.	Peijs.	
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In	deze	sessies	is	samen	met	inhoudelijke	experts	van	overheid	en	bedrijfs-
leven	naar	oplossingen	voor	de	knelpunten	toegewerkt	en	zijn	per	knelpunt	
afspraken	gemaakt.	Doorvoeren	van	de	gemaakte	afspraken	levert	een	aan-
vullende	reductie	op	van	€	450	mln	bovenop	de	reeds	in	kaart	gebrachte		
€	544	mln,	waardoor	een	structurele	besparing	mogelijk	wordt	van	€	994	
mln.	Bovendien	worden	door	de	gemaakte	afspraken	uit	de	werksessies	
nieuwe	nalevingskosten	ter	grootte	van	€	142	mln	voorkomen.	

Een	voorbeeld	van	zo’n	knelpunt	is	dat	zwembaden	door	verschillende		
toezichthouders	worden	gecontroleerd.	Deze	letten	elk	op	andere	aspecten,	
maar	spreken	elkaar	soms	ook	tegen.	Zwembadhouders	constateren	dat	er	
ook	verschillen	in	toezicht	zijn	tussen	provincies.	In	het	Interprovinciaal	
Overleg	(IPO)	worden	weliswaar	richtlijnen	afgesproken	over	toezicht,	maar	
in	de	praktijk	opereren	provincies	autonoom	en	kunnen	er	verschillen	in	
zienswijze	ontstaan.	Zwembadhouders	ervaren	dat	inspecteurs	elkaar	soms	
tegenspreken	in	hun	constateringen,	ondernemers	kunnen	lastig	bepalen	
of	de	betreffende	inspecteur	voldoende	kundig	is.

Minder Toezichtslasten
Doelstelling	was	om	op	18	toezichtdomeinen	de	toezichtlasten	met	25%	te	ver-
minderen.	De	voortgang	op	de	vermindering	van	toezichtlasten	bleef	tot	op	
heden	met	een	prognose	van	8%	achter	bij	de	verwachtingen.	Om	te	zorgen	
dat	de	doelstelling	alsnog	in	beeld	komt,	zijn	de	afgelopen	maanden	extra	
plannen	door	inspecties	en	ministeries	opgesteld.	Resultaat	is	dat	er	nu	een	
totaalpakket	aan	plannen	ligt	dat	optelt	tot	25%.	Met	het	aanvullende	pak-
ket	kan	een	volgend	kabinet	zijn	voordeel	doen	en	de	doelstelling	realise-
ren.	

Een	voorbeeld	van	een	verbetering	is	dat	in	2010	de	inspectieresultaten	van	
de	Arbeidsinspectie	toegankelijk	zijn	voor	andere	toezichthouders,	waar-
door	de	toezichthouders	selectiever	kunnen	werken	en	de	goed	nalevende	
bedrijven	kunnen	overslaan.	Ook	gemeenten	kunnen	van	de	gegevens	
gebruik	maken.

Een	ander	voorbeeld	is	dat	bedrijven	in	de	gehele	MKB-sector,	zoals	land-	en	
tuinbouw,	vanuit	het	Rijk	maximaal	2	reguliere	inspecties	per	jaar	krijgen.	
Bij	een	centraal	inspectieloket	kan	de	ondernemer	terecht	voor	informatie	



��

over	toezicht.	Om	de	lasten	verder	te	verlagen	wordt	er	samengewerkt	met	
meerdere	decentrale	overheden.	Zo	wisselt	het	front-office	Land-	en	Tuin-
bouw	controleplanningen	uit	met	ruim	180	gemeenten.

Rijkssubsidieregelingen
Voor	de	Rijkssubsidieregelingen	voor	bedrijven	is	de	doelstelling	dat	deze	eind	
2010	volledig	lastenarm	zijn	ingericht	volgens	het	rijkssubsidiekader.	
Vooruitlopend	op	de	invoering	van	het	subsidiekader	per	1	januari	2010	
waren	voor	een	aantal	subsidieregelingen	al	eenvoudiger	regimes	van	toe-
passing.	In	juni	2010	staat	de	teller	op	23	en	eind	2010	zullen	108	van	de	in	
totaal	111	subsidieregelingen	lastenarm	zijn.	In	2011	volgen	de	resterende	
drie	regelingen.
	 Behalve	het	Rijk	verstrekken	ook	provincies	en	gemeenten	veel	subsidies	
aan	bedrijven.	Daarom	is	het	belangrijk	dat	de	VNG	in	november	2009	een	
model-subsidieverordening	heeft	gepubliceerd	die	gebaseerd	is	op	het	rijks-
brede	subsidiekader.	De	provincies	Utrecht	en	Gelderland	zullen	als	eerste	
provincies	het	kader	invoeren.

2.2  Makkelijker
Het	merkbaar	verminderen	van	de	regeldruk	is	mogelijk	door	wet-	en	regel-
geving	te	vereenvoudigen.	Maar	daarnaast	is	het	voor	de	ervaren	regeldruk	
heel	belangrijk	dat	de	kwaliteit	van	dienstverlening	in	relatie	tot	regelgeving	
voor	ondernemers	van	een	voldoende	niveau	is.	Met	de	inzet	van	vele	
instrumenten	wordt	de	kwaliteit	van	dienstverlening	verbeterd.

Vaste Verander Momenten
Het	systeem	van	Vaste Verander Momenten	geldt	nu	voor	alle	wetten,	AMvB’s	en	
ministeriële	regelingen	die	worden	voorbereid.	Daarnaast	kan	iedereen	zich	
goed	voorbereiden	op	nieuwe	regelgeving	omdat	een	termijn	van	minimaal	
twee	maanden	moet	worden	gehanteerd	tussen	het	moment	van	publicatie	
van	de	regeling	en	het	moment	van	inwerkingtreding.	Al	in	een	eerder		
stadium	wordt	informatie	verschaft	over	aankomende	nieuwe	regelgeving	
en	wijzigingen	van	regelgeving	via	antwoordvoorbedrijven.nl.	

Antwoord voor bedrijven
De	website	van	Antwoord voor bedrijven	wordt	steeds	meer	door	ondernemers	
herkend	en	erkend	als	belangrijke	bron	van	informatie	over	wet-	en	regelge-
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ving,	vergunnings-vereisten,	subsidies,	toezicht	en	belastingen.	Deze	infor-
matie	is	opgenomen	in	62	zogenaamde	branchewijzers.	Het	doel	was	om	in	
2011	voor	62	branches	specifieke	branchewijzers	te	realiseren.	Dit	doel	is	
midden	2009	gehaald.
	 Met	de	groei	van	de	afgelopen	jaren	is	ook	het	doel	om	voor	de	website	
1,5	miljoen	bezoekers	op	jaarbasis	te	halen	inmiddels	bereikt.	
	 Waar	ondernemers	via	de	branchewijzers	informatie	over	wet-	en	regel-
geving	krijgen,	worden	ze	met	nalevingshulp	verder	geholpen	de	wet-	en	
regelgeving	na	te	leven.	

‘Ik kende de website nog niet en heb me zojuist volledig laten informeren,  
Antwoord voor bedrijven heeft me zeer aangenaam verrast’.

De	heer	Lavrijsen van Laco International

Lex Silencio Positivo
De	vergunningverlening	van	rechtswege,	oftewel	de	Lex Silencio Positivo,	is	
één	van	de	middelen	waarmee	tijdige	vergunningverlening	wordt	bevor-
derd.	
	 De	oorspronkelijke	doelstelling	van	24	extra	Lex	Silencio	stelsels	was	
eind	2009	met	de	implementatie	van	de	Dienstenwet	al	nagenoeg	bereikt.	
De	doelstelling	wordt	met	89	stelsels	in	2011	ruim	gehaald.	

Bewijs van Goede Dienst
Voor	het	verbeteren	van	de	gemeentelijke	dienstverlening	aan	bedrijven	is	
sinds	vorig	jaar	het	Bewijs van Goede Dienst	beschikbaar.	Het	Bewijs	van	Goede	
Dienst	bestaat	uit	een	meetlat	en	een	meethandleiding,	waarmee	gemeen-
ten	zelf	in	beeld	kunnen	brengen	in	welke	mate	ze	voldoen	aan	de	tien	
belangrijkste	wensen	van	ondernemers	over	de	dienstverlening.	

Gemeenten	worden	door	het	Rijk	en	de	VNG	gestimuleerd	en	gefaciliteerd	
om	aan	de	slag	te	gaan	met	het	Bewijs	van	Goede	Dienst.	Via	de	‘Tijdelijke	
regeling	stimulering	betere	dienstverlening	aan	bedrijven’	kunnen	gemeen-
ten	een	voucher	aanvragen	voor	het	uitvoeren	van	de	meting,	het	opstellen	
en	uitvoeren	van	het	verbeterplan	in	het	kader	van	het	Bewijs	van	Goede	
Dienst.	
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Ook	het	bedrijfsleven	dringt	er	bij	gemeenten	op	aan	om	te	gaan	werken	
met	het	Bewijs	van	Goede	Dienst.	Dit	heeft	er	toe	geleid	dat	nu	50	gemeen-
ten	werken	met	het	Bewijs	van	Goed	Dienst.	
	 Bovendien	hebben	nog	eens	50	gemeenten	toegezegd	aan	de	slag	te	
gaan	in	2010.	Eind	2010	is	gepland	dat	150	gemeenten	bezig	zijn	met	de	
meting	of	het	verbeterplan,	of	al	over	een	Bewijs	van	Goede	Dienst	beschik-
ken.	

In	navolging	van	de	aanpak	voor	gemeenten	
wordt	inmiddels	ook	met	andere	dienstver-
lenende	organisaties	een	Bewijs	van	Goede	
Dienst	ontwikkeld.	
	 Samen	met	de	Belastingdienst/	Douane,	
UWV,	KvK,	VWA,	Arbeidsinspectie,	Dienst	
Regelingen	LNV,	RdW,	Unie	van	Waterschap-
pen	en	AgentschapNL	worden	de	belangrijk-
ste	wensen	van	ondernemers	over	de	dienst-

verlening	van	deze	organisaties	in	beeld	gebracht.	
	 Vervolgens	worden	deze	wensen	meetbaar	gemaakt	en	wordt	de	meting	
uitgevoerd.	Hierna	wordt	een	gericht	verbeterplan	opgesteld	en	komt	de	
organisatie	in	aanmerking	voor	een	Bewijs	van	Goede	Dienst.	
	 Medio	2010	is	een	uitreiking	van	het	Bewijs	van	Goede	Dienst	aan	twee	
van	de	tien	organisaties	gepland,	te	weten	aan	de	KvK	Zuid	West	Nederland	
en	aan	Dienst	Regelingen	LNV.	Eind	2010	beschikken	naar	verwachting	vijf	
van	de	tien	organisaties	over	een	Bewijs	van	Goede	Dienst.	

‘Goed initiatief van LNV om ondernemers te horen over het functioneren en de 
dienstverlening van Dienst Regelingen. Ondernemers hebben daar goed gehoor 
aan gegeven. Nu zaak de door de ondernemers aangedragen suggesties en  
verbeter punten door te voeren waardoor ondernemers snel, efficiënt en met  
minder administratieve lasten geholpen worden’. 

Ton	Hokken, LTO Nederland

25%
Percentage in NL gevestigde 
bedrijven dat wordt bereikt 
via de 50 gemeenten die nu 
al actief zijn met Bewijs van 
Goede Dienst
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2.3  Merkbaar
Metingen
Om	inzicht	te	krijgen	in	de	manier	waarop	ondernemers	regeldruk	bij	het	
ondernemen	beleven,	heeft	het	kabinet	in	2010	weer	een	macrometing	laten	
uitvoeren.	In	vergelijking	met	de	eerste	meting	uit	2008	is	praktisch	geen	
beweging	in	regeldrukperceptie	bij	ondernemers	te	zien,	ondanks	de	cijfer-
matig	aantoonbare	vermindering	van	de	regeldruk	op	basis	van	het	reductie-
programma.
	 In	internationaal	verband	doet	Nederland	het	overigens	goed.	Weliswaar	
komt	regeldruk	op	de	eerste	plaats	als	men	vraagt	wat	ondernemers	bezig-
houdt.	In	andere	landen	is	dat	juist	het	afnemende	aantal	orders	en	komt	
regeldruk	op	de	tweede	plaats.	Daartegenover	staat	dat	maar	23%	van	de	
ondernemers	deze	regeldruk	als	grootste	belemmering	ziet.	Voor	andere	
Europese	landen	is	dat	gemiddeld	34%	en	daarmee	scoort	Nederland	qua	
hinder	beter	dan	andere	landen.

Met	een	micrometing	heeft	het	kabinet	gekeken	naar	de	regeldrukbeleving	
van	de	individuele	ondernemer.	Alle	ondervraagde	ondernemers	zijn	van	
mening	dat	door	de	maatregelen	van	het	kabinet	de	regeldruk	de	afgelopen	
jaren	niet	is	gestegen.	‘De	kraan	is	redelijk	dicht	gedraaid’.	Sommige	onder-
nemers	geven	zelfs	aan	dat	de	regeldruk	voor	het	eerst	in	decennia	is	afge-
nomen.	Dit	is	een	trendbreuk	met	de	ontwikkelingen	over	de	afgelopen	
decennia,	waarvan	de	ondernemers	aangeven	dat	in	hun	beleving	de	regel-
druk	in	die	periode	sterk	is	toegenomen.
	 De	vereenvoudigingen	van	de	afgelopen	jaren	op	het	gebied	van	lonen, 
belastingen en premies	worden	over	het	algemeen	positief	ervaren	door	onder-
nemers.	Op	het	gebied	van	verslaglegging en vennootschappen	is	het	beeld	wisse-
lend.	De	geïnterviewde	ondernemers	zijn	over	het	algemeen	kritischer	over	
de	genomen	maatregelen	op	het	terrein	van	omgeving en veiligheid, risico en 
arbeidsomstandigheden.	Verbeteringen	op	deze	gebieden	worden	nog	niet	als	
echte	verbeteringen	gezien.



��

3  Voorkomen en verinnerlijken

Om	de	regeldruk	structureel	te	verminderen	moet	bij	nieuwe	wet-	en	regel-
geving	al	vroeg	in	het	beleids-	en	wetgevingsproces	aandacht	worden	
besteed	aan	regeldrukgevolgen.	
	 Departementen	zetten	zich	daarom	in	om	de	aandacht	voor	regeldruk	te	
verinnerlijken.

ACTAL
Het	adviescollege	ACTAL	zet	zich	in	om	deze	verinnerlijking	te	stimuleren.	
ACTAL	heeft	met	de	meeste	departementen	een	convenant	gesloten	waarin	
staat	dat	het	departement	zelf	verantwoordelijk	wordt	voor	de	relevante	
toetsing,	zoals	deze	nu	-	ex	ante	-	door	ACTAL	wordt	uitgevoerd.	Momenteel	
wordt	geëvalueerd	in	hoeverre	de	departementen	de	toetsing	zelf	goed	ver-
richten	en	zo	voldoende	aandacht	besteden	aan	regeldruk.
	 Mede	vanwege	het	feit	dat	de	einddatum	(1	juli	2011)	voor	ACTAL	in	zicht	
komt,	is	inmiddels	een	evaluatie	van	ACTAL	zelf	gestart.

Het	adviescollege	ACTAL	bestaat	tot	1	juni	2011.	De	missie	van	ACTAL	is	het	
bijdragen	aan	de	cultuuromslag	binnen	de	overheid	zodat	de	regeldruk	voor	
bedrijven,	burgers,	instellingen	en	professionals	automatisch	en	blijvend	
wordt	verlicht.
	 Mede	met	het	oog	op	het	feit	dat	de	einddatum	voor	ACTAL	in	zicht	komt	
is	inmiddels	een	drietal	onderzoeken	gestart:	
•	 de	evaluatie	van	ACTAL	zelf;
•	 het	derde	verinnerlijkingonderzoek	naar	de	mate	van	verinnerlijking		

bij	de	departementen;
•	 de	eerdergenoemde	evaluatie	van	de	convenanten	tussen	ACTAL	en		

de	departementen.
Het	is	belangrijk	een	visie	te	ontwikkelen	op	wat	er	in	de	toekomst	zal	moe-
ten	gebeuren	met	de	functie	die	ACTAL	nu	vervult.	De	gegevens	die	door	
deze	onderzoeken	beschikbaar	komen	zijn	daarbij	onmisbaar.	Een	nieuw	
kabinet	is	hier	aan	zet.
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‘Er is de afgelopen jaren veel gebeurd om de regeldruk voor bedrijven te  
verminderen. Tegelijkertijd blijft de aanwas van regelgeving groot. 

Als de overheid écht de regeldruk wil verminderen, dan vergt dat blijvende  
aandacht van de regelgevers. Regelgevers moeten leren om bij nieuwe  
regelgeving zelfstandig en automatisch te bedenken wat de gevolgen daarvan 
voor de regeldruk zijn. 

Voor deze zogenaamde verinnerlijking is 2010 het jaar van de waarheid. ACTAL 
heeft met enkele ministeries een convenant afgesloten. Die ministeries moeten in 
2010 laten zien of en in hoeverre ze in staat zijn om ook zonder extern toezicht de 
noodzakelijke aandacht aan regeldruk blijven geven. 
 Provincies en gemeenten zijn de afgelopen jaren pas begonnen om het belang  
van een lagere regeldruk te ontdekken. Zij moeten voort op de ingeslagen weg. 

Ten slotte is de Tweede Kamer bezig met een proef om structureel de gevolgen 
van initiatiefwetsvoorstellen en amendementen voor de regeldruk in beeld te 
brengen. Slechts enkele Kamerleden hebben daar tot nu toe gebruik van 
gemaakt. Ook daar is de verinnerlijking dus nog geenszins voltooid.’

Steven	van	Eijck, voorzitter Adviescollege Toetsing Administratieve lasten 
(ACTAL)

Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Een	belangrijk	nieuw	instrument	voor	de	verinnerlijking	van	onder	meer	
administratieve	lasten	is	het	Integraal	Afwegingskader	voor	beleid	en	regel-
geving	(IAK).	Het	IAK	is	een	werkwijze	om	de	kwaliteitsaspecten	voor	beleid	
en	regelgeving	integraal	te	kunnen	beoordelen	en	te	verantwoorden,		
ondersteund	door	een	ICT-hulpmiddel.	De	ontwikkeling	van	het	IAK	is	
mede	geïnspireerd	door	de	toepassing	van	Regulatory	Impact	Assessments	
bij	verantwoording	van	beleid	en	regelgeving	in	andere	landen.	In	decem-
ber	2009	heeft	het	kabinet	het	IAK	gepresenteerd	en	aangekondigd	hiermee	
in	2010	ervaring	op	te	doen	in	proefprojecten	bij	alle	ministeries.	



4  Met de hulp van…

Naast	al	deze	initiatieven	op	rijksniveau,	zijn	meerdere	partijen	bezig	met	
het	reduceren	van	regeldruk.

Commissie Regeldruk Bedrijven
De	Commissie	Regeldruk	Bedrijven	onder	voorzitterschap	van	de	heer		
Wientjes	heeft	vanaf	april	2008	een	belangrijke	bijdrage	geleverd	aan	de	
aanpak	van	regeldruk.	De	onafhankelijke	Commissie	heeft	het	kabinet		
vanuit	de	praktische	invalshoek	van	de	leden	kritisch	gevolgd	op	het	te		
voeren	beleid	op	het	gebied	van	regeldruk	en	kwam	met	voorstellen	om	de	
regeldruk	in	het	bedrijfsleven	verder	structureel	te	verminderen.	De	Com-
missie	sprak	de	overheid	aan	om	de	regeldruk	aan	te	pakken,	maar	ook	het	
bedrijfsleven	om	knelpunten	aan	te	dragen	en	de	regeldruk	vanuit	het	
bedrijfsleven	zelf	te	verminderen.	

De	Commissie	heeft	gewerkt	met	als	vertrekpunt	‘van	wantrouwen	naar		
vertrouwen’.	Het	doel	was	om	vanuit	deze	filosofie	projecten	agenderen	
binnen	de	volgende	thema’s:
•	 Vertrouwen	en	vergunningen;
•	 Vertrouwen	en	toezicht;
•	 Omgaan	met	risico’s	in	de	samenleving;
•	 Regelgevingdynamiek.

‘Een goede ontwikkeling vind ik het lokaal afschaffen van vergunningen door 
gemeenten, zoals de vergunningen voor uithangborden en vlaggenmasten. Want 
minder regels in onze branche zorgen voor meer tijd en aandacht voor de klant, de 
winkel en de medewerkers. Dit leidt weer tot meer rendement en uiteindelijk 
werkgelegenheid. En dat is in deze tijd hard nodig.’ 

Jan	Meerman, voorzitter CBW-MITEX

De	Commissie	heeft	een	fors	aantal	adviezen	aan	het	kabinet	gegeven	op	
verschillende	terreinen.	Daarnaast	heeft	de	Commissie	een	aantal	thema’s	
aangeleverd	die	in	de	Crisis-	en	Herstelwet	en	het	Aanvullend	Beleids-
akkoord	zijn	opgenomen.	Belangrijk	voor	de	verdere	inrichting	van	regel-
geving	is	het	advies	dat	de	Commissie	binnenkort	zal	uitbrengen	om	de	zo-
genaamde	Hightrust-benadering	op	bepaalde	domeinen	verder	in	te	vullen.

��
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Gemeenten
Voor	ondernemers	zijn	gemeenten	vaak	het	eerste	aanspreekpunt	vanuit	de	
overheid.	
	 Het	kabinet	faciliteert	gemeenten	om	de	regeldruk	te	verminderen	en	de	
gemeentelijke	dienstverlening	te	verbeteren.	De	inzet	van	het	kabinet	heeft	
geleid	tot	een	Bestuursakkoord	met	de	VNG	en	een	convenant	met	de	36	
grootste	gemeenten	(G4+G32).	
	 Vanaf	2007	werden	260	gemeenten	financieel	ondersteund	met	een		
voucherregeling	om	hun	regelgeving	door	te	lichten	en	verbeterplannen		
op	te	stellen.	50%	van	de	gemeenten	heeft	deze	verbeterplannen	reeds	
geïmplementeerd.	

‘De burger staat centraal als het gaat om het werk van gemeenten. Maar dat 
geldt natuurlijk net zo goed voor bedrijven. 
 Gemeenten hebben zichzelf daarom in de afgelopen jaren een ambitieus doel 
gesteld: wat willen bedrijven en hoe kunnen wij hen hierbij helpen? Het afschaffen 
van overbodige regelgeving bijvoorbeeld of het schrappen van nutteloze en vaak 
kostbare vergunningen. 
 Of gewoon door een snellere en professionelere dienstverlening. Wij zorgen 
ervoor dat bedrijven hun zaken snel en zeker kunnen regelen. En zijn er dan toch 
problemen? Met mediation lossen we die wel op. Gewoon een goed gesprek om 
tot een voor iedereen geschikte oplossing te komen. 

Besturen doen we samen. We moeten dus geen last van elkaar hebben maar 
elkaar juist helpen en profiteren van wat we samen kunnen bereiken.’ 

Annemarie	Jorritsma,voorzitter VNG

Overige instrumenten 
Instrumenten	die	zijn	ontwikkeld	om	gemeenten	te	ondersteunen	bij	de	
aanpak	van	regeldruk	zijn	ondermeer	de	Lokale	Effectentoets,	Lex	Silencio	
Positivo	voor	autonome	vergunningsstelsels,	Voorbereidingsmodule	bouw-
aanvragen,	Subsidiekader	gemeenten,	Toolkit	Lokaal	Toezicht	en	het	Bewijs	
van	Goede	Dienst.	



Kennisdeling 
In	het	kader	van	kennisdeling	heeft	het	samenwerkingsverband	van	de	
ministeries	van	Economische	Zaken,	Financiën,	Binnenlandse	Zaken	en	
Koninkrijksrelaties	en	de	Vereniging	Nederlandse	Gemeenten	‘Minder	
Regels	Meer	Service’	vele	workshops	gegeven	aan	ambtenaren,	raadsleden	
en	bestuurders	over	regeldruk.	Dit	gaf	de	deelnemers	goed	inzicht	in	de	
wijze	waarop	regeldruk	verminderd	kan	worden.	Het	delen	van	best		
practices	in	het	magazine	en	op	de	website	minderregelsmeerservice.nl	
heeft	er	toe	geleid	dat	gemeenten	direct	goede	voorbeelden	integraal		
konden	overnemen.	

‘De Regiegroep Regeldruk en VNG hebben deze regeerperiode grote stappen gezet 
in het faciliteren van gemeenten om de regeldruk fors te verminderen.  
Zo zijn alleen al in de modelAPV van de VNG vijf vergunningen geschrapt,  
kan de horecaexploitatievergunning inmiddels worden afgeschaft, is het  
opvragen van een KvKuittreksel niet meer nodig en is samen met de werkgevers
koepels het Bewijs van Goede dienst ontwikkeld. Een instrument dat aanvraag
termijnen verkort, het toezicht integreert en de dienstverlening aan ondernemers 
professionaliseert. 

Gemeenten zijn dus op een geweldige manier ondersteund, maar moeten het  
nu ook waar gaan maken. De G36 heeft ervoor getekend, maar slechts een paar 
steden zijn klaar. We wachten af of de rest het voor elkaar krijgt.’ 

Loek	Hermans, Voorzitter MKB Nederland

Europa
De	Europese	Commissie	heeft	een	reductieplan	opgesteld	dat	voor	het	
bedrijfsleven	in	Europa	een	totale	besparing	van	€	40,4	miljard	zal	bedra-
gen.	De	eerste	tranche	is	al	doorgevoerd.	Deze	48	maatregelen	leveren		
€	7,5	miljard	op.

In	2009	zijn	62	concrete	reductievoorstellen	door	de	Nederlandse	regering	
aan	Commissievoorzitter	Barroso	overhandigd.	Vijfentwintig	voorstellen	
waar	Nederland	zich	de	afgelopen	jaren	hard	voor	heeft	gemaakt,	zijn	opge-
nomen	in	de	reductieplannen	van	de	Commissie.	
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Ter	versterking	van	de	Europese	regeldrukaanpak	voor	de	komende	10	jaar	
heeft	Nederland	samen	met	het	Verenigd	Koninkrijk	en	Denemarken	het	
strategische	rapport	Smart Regulation: a cleaner, fairer and more competitive Europe	
opgesteld.	
	 Het	rapport	bevat	concrete	aanbevelingen	aan	de	Europese	instellingen,	
gekoppeld	aan	good	practices	binnen	Europa	ter	illustratie.	Rode	draad		
van	het	rapport	is	Smart	Regulation,	die	niet	alleen	leidt	tot	reductie	van	
onnodige	regeldruk	voor	bedrijven,	maar	tegelijkertijd	bijdraagt	aan	de	
belangrijke	economische,	sociale	en	milieugerelateerde	uitdagingen	van	
deze	tijd.	

‘The Netherlands is an inspiring example with its approach on better regulation, 
not only for many countries, but also for the European institutions. The European 
programme for Better Regulation, inspired by the Dutch approach, is now leading 
to benefits for the European business community.’

Dr.	Edmund	Stoiber, Chair of the European Commission High Level Group  
on Administrative Burdens and former MinisterPresident of the Free State of 
Bavaria
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