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Samenvatting toets ‘Voorgenomen regelgeving ‘ provincie Utrecht 
 
De toets ‘Voorgenomen regelgeving’ is een instrument voor het ontwikkelen van nieuw beleid en 
moet een bijdrage leveren aan de vermindering van de externe en interne lastendruk door 
vermindering van regelgeving en het terugdringen van bureaucratie. 
De toets is opgezet in de vorm van een korte vragenlijst en wordt uitgevoerd door de betrokken 
beleidsafdeling op het moment dat er sprake is van een voornemen tot interveniëren door middel van 
het opstellen van regelgeving. Daarbij moet vooral gedacht worden aan verordeningen en beleidsregels 
etc. De uitkomst van de toets moet zichtbaar maken dat de beleidskeuze voor een bepaalde vorm van 
regulering een juiste is en in hoeverre de gekozen instrumenten (algemene regels, meldingen, 
vergunningen, subsidies etc.) de verwachte regeldruk tot het meest noodzakelijke beperken. 
 
De uitkomst van de toets kan aanleiding vormen om nader onderzoek te doen naar de omvang en de 
aard van de verwachte effecten van de voorgenomen regelgeving. Dat aanvullende onderzoek kan zich 
richten op: 
1. administratieve lasten; 
2. nalevingslasten; 
3. uitvoeringslasten; 
4. toezichts- en handhavingslasten.     
Het is de bedoeling om voor dat aanvullende onderzoek gebruik te maken van de verschillende toetsen 
die op rijksniveau beschikbaar zijn.  
 
De vragenlijst die door de betrokken beleidsafdeling moet worden beantwoord – de uit te voeren toets 
– luidt als volgt: 
 
Toets voorgenomen regelgeving 
 
Naam beleidsafdeling 
Aan: meldpunt voorgenomen regelgeving 
Van:  
Beleidsvoornemen d.d.  
Beleidsdoelstelling 
Omschrijving van de aanleiding van het geformuleerde beleidsdoel met vermelding van het 
beleidsterrein (bijvoorbeeld openbare orde, ruimtelijke ordening, verkeer, milieu, sociale 
zekerheid, veiligheid, zorg of welzijn). Onderbouwing door middel van: 
� Informatie over feiten en omstandigheden die tot het voornemen aanleiding geven; 
� Concrete doelstellingen van de regelgeving. 
Belangrijk is verder dat helder, beknopt en zo concreet mogelijk de aanleiding (het probleem) is 
beschreven en wat met het voornemen tot regelgeving wordt beoogd.
Korte beschrijving voorstel van regelgeving 
Deze omschrijving krijgt vorm door beantwoording van onderstaande vragen. 
� Wat is de inhoud van het voornemen? 
� Hoe is de regeling opgebouwd? 
� Welke veranderingen zijn er ten opzichte van de huidige regelgeving? 
� Welke mix van instrumenten, zoals algemene regels, meldingsplicht, vergunning of 

subsidiëring, wordt toe gepast? 
� Wat zijn de mogelijke (gewenste en ongewenste) neveneffecten van de regeling? 

Hier wordt ook de planning opgenomen voor politiek-bestuurlijke behandeling. Behandeling in 
de GS betekent het eind van het toetsingsproces en is een belangrijk moment in de tijd. Ten 
slotte moet worden aangegeven wat het moment is waarop de voorgenomen regeling in werking 
moet treden. 



2008BEM12 BIJLAGE1 

 2

Noodzaak van regelgeving als instrument 
Uit het antwoord op deze vraag moet de afweging tussen andere manieren om de omschreven 
doelstelling te realiseren en de keuze voor regelgeving blijken. De noodzaak van regelgeving als 
instrument staat in de beantwoording van deze vraag centraal! 
Onderbouwing voor achterwege laten van andere opties dan regelgeving, zoals: 

o Niets doen, 
o Zelfregulering 
o Convenant 
o Gebruik van bestaande instrumenten (in regelgeving) 

Uiteraard geldt in geval van medebewind dat het antwoord op deze vraag een verwijzing zal zijn 
naar hogere nationale of internationale regelgeving, maar de keuze voor de wijze van regulering 
vergt wel motivering. 
Inhoudelijke beoordeling regeling 
Bij de beantwoording van deze vraag staat de inhoud van de voorgenomen regelgeving aan de 
orde. Het gekozen instrument (zoals bijvoorbeeld algemene regels, meldings- of 
vergunningplichten of financiële prikkels) wordt nader onderzocht op: 
� doeltreffendheid: in welke mate draagt het instrument bij aan het bereiken van de 

doelstelling?  
� doelmatigheid: kan de doelstelling ook met minder inzet van middelen worden bereikt?  
� evenredigheid: staat het middel in verhouding tot het doel? 
� subsidiariteit: is het juiste niveau van regelgeving gekozen? Met andere woorden: overlaten 

wat je kunt overlaten.  

Bij deze beoordeling wordt het gekozen instrument van de regeling steeds afgezet tegen voor de 
hand liggende alternatieve instrumenten. Zo kan bijvoorbeeld een vergunningstelsel worden 
afgezet tegen meldingsplichten of algemene regels. Of ge- en verboden versus financiële 
prikkels. Het verdient aanbeveling bij de keuze voor een instrument ook de bijbehorende 
administratieve lasten te betrekken. 
Effecten van de voorgenomen regeling 
De beantwoording van deze vraag gaat in op de mogelijke gevolgen van het voornemen voor het 
bedrijfsleven,naleving, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Hier wordt aangeven of er op de 
genoemde terreinen substantiële positieve en/of negatieve effecten zijn te verwachten. Het 
betreffen: 
� gewenste neveneffecten (subsidiair beleidsdoel) 
� ongewenste neveneffecten (en of deze effecten aanvaardbaar zijn gelet op de doelstellingen 

van de regeling) 
� administratieve lasten 
� uitvoeringslasten 
� inhoudelijke nalevingslasten 
� toezicht – en handhavingslasten 
De bovenstaande lasten kunnen met behulp van (bestaande) checklisten en modellen worden 
vastgesteld. 
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Conclusie en activiteiten 
De uitvoering van de toets resulteert in een advies, namelijk: 
� Positief advies, 
� Positief advies met aanbeveling om enkele kleine aspecten aan te passen, 
� Negatief advies met kanttekening dat een aantal belangrijke aspecten (bv. naleving) eerst 

goed moeten worden ingebed, 
� Negatief advies met heroverweging om te kiezen voor een andere manier om het beleidsdoel 

te realiseren, of 
� Afwijzend advies omdat: 

o er geen probleem is, of 
o het probleem géén provinciale interventie rechtvaardigt. 
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