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Voorwoord 
Voor u ligt de toets ‘voorgenomen regelgeving’. Tegen de achtergrond van het GS-
programma deregulering en vermindering administratieve lasten en de aanbevelingen van de 
ad hoc statencommissie Vermindering Regelgeving en Bureaucratie van Provinciale Staten 
heeft Provinciale Staten van Utrecht op basis van het voorstel van de commissie het college 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht verzocht om voor het eind van 2007 een algemene 
dereguleringstoets voor nieuw beleid, die zowel bijdraagt aan vermindering van ex- als 
interne administratieve lastendruk,  te ontwerpen en aan de Staten voor te leggen. Vier 
aspecten zijn daarbij in ieder geval van belang, te weten: 

• De lastendruk van de externe klant is maatgevend 
• In principe geen extra provinciale kop op rijksregels 
• Niet ten onrechte op de stoel van gemeenten gaan zitten  
• Het interne traject in de provincie organisatie zo simpel en snel mogelijk 

 
Het hanteren van deze toets kan ook bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe provinciale 
organisatie als het gaat om vermindering van regelgeving en terugdringen van bureaucratie. 
Het gaat immers niet alleen om het schrappen van regels en vereenvoudigen van procedures, 
maar veeleer om het bewustzijn dat inwoners, bedrijven en organisaties, alsmede (lagere) 
overheden met zo min mogelijk lastendruk te maken krijgen bij provinciale dienstverlening. 
 
De toets is opgezet in de vorm van een korte vragenlijst. De betrokken beleidsafdeling krijgt 
door de beantwoording van de vragenlijst snel inzicht in de noodzaak van (nieuwe) regels en 
de daarmee gepaard gaande effecten. De verschillende elementen van de vragenlijst zijn 
gebaseerd op goede ervaringen met het gebruik van bestaande instrumenten. Die elementen en 
instrumenten zijn nader beschreven in het tweede deel. Met de invoering van deze toets sluit 
de provincie ook aan bij de initiatieven op rijksniveau1.

1 Nota over de toestand van ’s Rijks financiën (18 september 2007); Kamerstukken 2007-2008, 31 200 nr. 1, 
pagina’s 9, 10 en 99 tot en met 102, alsmede Programma en plan van aanpak Minder Regeldruk. 
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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. 
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. 
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Naam beleidsafdeling 
Aan: meldpunt voorgenomen regelgeving 
Van:  
Beleidsvoornemen d.d.  
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. 
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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Toelichting 
Gebruik 
De toets ‘Voorgenomen regelgeving’ vindt plaats door de beleidsafdeling van de provincie. 
Dit betekent dat de uitvoerende – en ondersteunende afdelingen, noch de concern-
programma’s en projecten deze toets verrichten. De toets vindt plaats op het moment dat er 
sprake is van een voornemen tot interveniëren middels het opstellen van regelgeving. 
 
De uitkomst van deze toets strekt ook ter informatie aan de ambtelijke en politieke top, maar 
zeker ook richting burgers, bedrijven en instellingen in de provincie. De uitkomst van de toets 
maakt duidelijk dat de beleidskeuze voor regelgeving een juiste is én in hoeverre de 
geselecteerde instrumenten (algemene regels, meldingen, vergunningen, subsidies e.d) de 
verwachte regeldruk tot het meest noodzakelijke beperken. 
 
Nader onderzoek 
De uitkomst kan aanleiding geven om nader onderzoek te doen naar de omvang en aard van 
de verwachte effecten van de voorgenomen regelgeving. Dit aanvullende onderzoek kan zich 
richten op: 

1. administratieve lasten, 
2. nalevingslasten, 
3. uitvoeringslasten, of 
4. toezicht- & handhavingslasten. 

 
Voor dat aanvullend onderzoek wordt voorgesteld om gebruik te maken van beschikbare 
toetsen op rijksniveau. Naast het Standaard Kosten Model, het AL-kostenmodel Burger en het 
Toetsingskader Vergunningen kan gebruik worden gemaakt van de aanwijzingen voor de 
(decentrale) regelgeving en - convenanten, veel gehanteerde checklisten en toetsingsmodellen 
(zoals de Tafel van elf van het ministerie van Justitie en uitvoerbaarheids- en 
handhaafbaarheidstoetsen & formulierenonderzoek van Actal). 
 
Het standaardkostenmodel is een model om de administratieve lasten als gevolg van 
regelgeving per Beleidsafdeling over een tijdsperiode inzichtelijk en vergelijkbaar te 
presenteren. Het model maakt het mogelijk dat: 
• gedetailleerd inzicht wordt verkregen in de administratieve lasten per regeling; 
• inzicht wordt verkregen in de uitgangspunten en de basisgegevens waardoor (effecten 

van) voorstellen goed kunnen worden gekwantificeerd; 
• alternatieven van voorgenomen regelgeving en de bijbehorende effecten gemakkelijk 

kunnen worden doorberekend; 
• snel en betrouwbaar (op niveau van regelingen) kan worden gerapporteerd over de 

ontwikkeling van administratieve lasten gedurende een zittingsperiode van de Staten. 
 
Het standaardkostenmodel volgt zoveel als mogelijk de structuur van de regelgeving. In de 
regelgeving kunnen verschillende informatieverplichtingen zijn opgenomen. Een 
informatieverplichting (zoals een vergunningsplicht) kan worden onderverdeeld in 
handelingen. Handelingen zijn die activiteiten die bedrijven uit (laten) voeren om invulling te 
geven aan de gestelde informatieverplichting. Om een duidelijk beeld te krijgen van de 
omvang van de administratieve lasten is het soms noodzakelijk de handelingen uit te werken 
tot op het niveau van deelhandelingen. 
Het Al-kostenmodel Burger dient hetzelfde doel, maar is meer toegesneden op 
administratieve lasten voor burgers. 
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De Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen adviseerde de regering om systematisch te 
toetsen of het hanteren van een vergunningstelsel nuttig en nodig is voor het bereiken van een 
publiek doel. De Taskforce heeft met het Toetsingskader Vereenvoudiging Vergunningen een 
praktisch hulpmiddel voor die toets ontwikkeld2. In die toets dienen de technische en 
juridische kwaliteit, de bedrijfseffecten en de administratieve lasten, de uitvoerbaarheid en de 
handhaafbaarheid, maar ook de noodzaak en de evenredigheid van de ingezette instrumenten 
te worden beoordeeld. In die zin is het toetsingskader slechts een hulpmiddel om 
gestructureerd de voorgenomen regelgeving en in het bijzonder het gebruik van het 
instrument ‘vergunning’ af te wegen. Het toetsingskader heeft het karakter van een checklist. 
De inhoudelijke beoordeling vergt de toepassing van onder andere de aanwijzingen voor de 
regelgeving en andere instrumenten die zich in het bijzonder richten op de kwalitatieve 
aspecten van beoordelen. 
 
De Tafel van Elf is, net als de uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoetsen, een hulpmiddel 
om de naleving van regels te kunnen bepalen en te kunnen verbeteren. De Tafel van elf is 
opgebouwd uit elf dimensies die met elkaar bepalend zijn voor de mate van (verwachte) 
naleving van regelgeving. Een voorbeeld is de dimensie 'Kennis van regels'. De bekendheid 
met en duidelijkheid van regelgeving bij de doelgroep speelt een belangrijke rol bij de 
naleving. Wanneer die kennis onvoldoende is kan uit de toepassing van de Tafel van Elf 
blijken dat aanvullende inzet van bijvoorbeeld informatie en communicatie bij kan dragen aan 
het niveau van naleving. Hoe hoger het niveau van vrijwillige naleving, hoe minder toezicht 
hier aandacht aan te besteden kan in sommige gevallen de naleving verbeterd worden. De 
Tafel van elf maakt dit soort mogelijkheden inzichtelijker. 
 
De bedrijfseffectentoets (BET) brengt de effecten voor het bedrijfsleven van 
beleidsvoornemens van de provincie helder in beeld. Dit zijn ten eerste de beoogde gevolgen, 
maar ook kunnen vooraf onvoorziene effecten in beeld worden gebracht. Deze toets kan op 
het moment dat er een concept regeling is gemaakt worden verricht. De voorkeur heeft het om 
al in het stadium van beleidsvoornemens (plannen, nota’s e.d.) de toets uit te voeren. De 
vragen van de BET geven inzicht in de effecten van voorgenomen regels voor specifieke 
categorieën van bedrijven in de provincie. 
 
Elementen van de toets ‘ voorgenomen regelgeving’ 

Bij de toepassing van de toets ‘Voorgenomen regelgeving’ kunnen (onderdelen van) de 
Aanwijzingen voor de regelgeving3 (hierna: de aanwijzingen) worden gebruikt. De 
aanwijzingen bevatten namelijk een aantal aangrijpingspunten die zien op voorkomen van 
regeldruk. Die aangrijpingspunten zijn: 

• geschiktheid 
• wenselijkheid 

 
2 Bij de opstelling daarvan heeft de Taskforce Vereenvoudiging Vergunningen onder meer gebruik gemaakt van 
de “Aanwijzingen voor de Regelgeving”, de “Aanwijzingen voor de decentrale regelgeving” van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, de ontwerp EU Richtlijn Diensten, de “SZW-toets, instrument voor effectieve 
beleidsvoorbereiding” van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de nota “Vergunning als 
Instrument” van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Pilot Rapportage Onderzoek Vergunningen 
Organisatie van het Agentschap Telecom,  alsmede van de “Doorlichtings-methodiek” die het Ministerie van 
VROM heeft gebruikt in de recente herijkingsoperatie. 
3 Aanwijzingen voor de regelgeving (doorlopende tekst tot en met 7e wijziging, Stcrt. 2005, 87); Circulaire van 
de Minister-President van 18 november 1992; Den Haag, Ministerie van Justitie. 
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• uitvoering 
• naleving 
• toezicht & handhaving 
• lasten samenhangend met uitvoering, naleving en toezicht & handhaving 

Geschiktheid 
Is aan het voornemen tot regelgeving een beoordeling van feiten en omstandigheden vooraf 
gegaan én is onderzocht of de gewenste doelstellingen ook met andere lichtere interventies 
kunnen worden gerealiseerd? Uitgaande van de volgende relevante aanwijzing: 

“Aanwijzing 7 
Alvorens tot het treffen van een regeling wordt besloten, worden de volgende stappen gezet: 

a. kennis wordt vergaard van de relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot 
het bewuste onderwerp; 

b. de doelstellingen die worden nagestreefd, worden zo concreet en nauwkeurig mogelijk 
vastgesteld; 

c. onderzocht wordt of de gekozen doelstellingen kunnen worden bereikt door middel 
van het zelfregulerend vermogen in de betrokken sector of sectoren dan wel daarvoor 
overheidsinterventie noodzakelijk is; 

d. indien overheidsinterventie noodzakelijk is, wordt onderzocht of de gekozen 
doelstellingen kunnen worden bereikt door aanpassing of beter gebruik van bestaande 
instrumenten dan wel, indien dit niet mogelijk blijkt, welke andere mogelijkheden 
daartoe bestaan; 

e. de diverse mogelijkheden worden zorgvuldig tegen elkaar afgewogen.” 

Nauwkeurige doelstelling  
Een zo concreet en nauwkeurig mogelijke vaststelling van de beleidsdoelstelling houdt in dat 
eventuele interpretaties van die doelstelling wordt verkomen. 

Noodzaak overheidsinterventie  
Uit aanwijzing 7 blijkt dat slechts voor zover het zelfregulerend vermogen van de markt 
tekortschiet, moet worden gedacht aan overheidsmaatregelen. En alleen dan wanneer is 
vastgesteld dat sprake is van een probleem. Dit betekent dat uit de toets ‘Voorgenomen 
regelgeving’ altijd de noodzaak tot interventie door de provincie zal moeten blijken.  

Combinatie zelfreguleren en overheidsinterventie 
Mocht te verwachten zijn dat met het zelfregulerend vermogen in de maatschappij niet 
voldoende resultaten zijn te boeken, dan zou overheidsinterventie plaats kunnen vinden. 
Wanneer overheidsinterventie noodzakelijk blijkt, kan in combinatie hiermee aangesloten 
worden bij het zelfregulerende vermogen van de markt door gebruik te maken van verplichte 
normalisatie en certificatie. Bij of krachtens de wet kan bijvoorbeeld worden bepaald dat door 
het naleven van normalisatienormen of het bezit van een certificaat aan wettelijke eisen wordt 
voldaan of dat het wettelijk vermoeden ontstaat daaraan te voldoen. Minder stringent is het 
verwijzen naar deze normen als voorbeelden van ‘best practices’. Overigens geldt bij elke 
keuze tot interventie door de overheid dat het gebruik van (aangepaste of verbeterde) 
bestaande instrumenten de voorkeur geniet. 
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Wenselijkheid 
Bij het beoordelen van de voorgenomen regelgeving ten opzichte van andere opties voor 
interventie door de provincie wordt de ‘wenselijkheid’ van nieuwe regelgeving afgewogen. 
Onder meer wordt gelet op de volgende aspecten: 
 

• de (onbedoelde) neveneffecten van de verschillende opties; 
• eenvoud en transparantie; 
• andere, mogelijk per optie specifieke, argumenten die de keuze voor regelgeving juist 

wel of niet wenselijk maken. 

Neveneffecten  
Met betrekking tot de neveneffecten van regelgeving zij het volgende opgemerkt. Is er sprake 
van een beoogd neveneffect, dan is een (secundaire) doelstelling van de regeling in het 
geding. Bij onbedoelde neveneffecten moet worden bezien in hoeverre deze de 
aanvaardbaarheid (en daarmee de uitvoering, naleving en het toezicht en de handhaving) van 
een regeling niet negatief beïnvloeden. Negatieve beïnvloeding kan aanleiding zijn van een 
regeling af te zien. Welke de negatieve neveneffecten van de opties zullen zijn, moet steeds in 
breed verband worden onderzocht. Aandacht verdient daarbij onder meer ook in hoeverre een 
optie van verstorende invloed zal zijn op het effect dat bestaande regelingen hebben. De 
werking van een regeling kan worden verstoord doordat een nieuwe regeling het voor de 
betrokkenen minder aantrekkelijk maakt aan eerstbedoelde regeling te voldoen. Voorts kan 
een nieuwe regeling naast reeds bestaande regelingen tot gevolg hebben dat een zodanige 
cumulatie van verplichtingen ontstaat dat de bereidheid tot naleving van de betreffende 
regelingen afneemt. 

Uitvoerbaarheid 
De uitvoerbaarheid van de regeling heeft betrekking op activiteiten verricht door uitvoerende 
overheidsinstanties. Informatievoorziening, voorlichting, behandelen van aanvragen zijn de 
meest in het oog springende voorbeelden van uitvoeringsactiviteiten. Met behulp van een 
zogenaamde ‘werkbaarheidsanalyse beleidsvoornemens’ kan bij besluitvorming over de 
opties scherp worden gemaakt in hoeverre adequate uitvoering in de rede ligt. 

Naleving 
Regelgeving veronderstelt een zekere mate van naleving ervan door de doelgroep. Bij vrijwel 
elke regeling, ook daar waar geen sprake is van regulering door de overheid, zal een gedeelte 
van de doelgroep spontaan naleven. Anderen zullen op basis van actieve voorlichting 
overtuigd raken van het nut van de regulering en de noodzaak tot naleven. Tenslotte zal een 
groep bewust kiezen om regels niet na te leven. Daaraan liggen over het algemeen extrinsieke 
motieven (zoals financiële kosten) ten grondslag. Het niveau van naleving wordt overigens 
ook beïnvloed door het toezicht op en de handhaving van de regels. In dit verband wordt ook 
verwezen naar het door de Utrechtse Juristengroep in juni 2007 uitgebrachte 
onderzoeksrapport ‘Veranderend toezicht; Over de maat der dingen’. Dit onderzoek maakt 
duidelijk dat de relatie tussen het juridisch kader, het niveau van naleving en de stijl van 
toezicht & handhaving in belangrijke mate de realisatie van de beleidsdoelstellingen bepaalt. 

Toezicht en Handhaving 
“Aanwijzing 132 
De werkzaamheden die door of namens een bestuursorgaan worden verricht om na te gaan of 
voorschriften worden nageleefd, worden aangeduid als "toezicht op de naleving" van die 
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voorschriften.” 
 
Toezicht op de naleving gaat niet om het opsporen van overtredingen van wettelijke 
voorschriften. Het gaat om de uitvoering van controles zonder dat van de overtreding van een 
wettelijk voorschrift op voorhand hoeft te zijn gebleken. Indien wel blijkt van de schending 
van een wettelijk voorschrift kan over worden gegaan tot het inzetten van dwangmiddelen. 
Dat is het moment waarop toezicht “overgaat” in handhaving. Uit de aanwijzingen voor de 
regelgeving blijkt voor wat betreft handhaafbaarheid het navolgende: 
 
“Aanwijzing 11 

1. Tot het treffen van een regeling wordt niet besloten dan nadat is nagegaan of in 
voldoende mate handhaving te realiseren valt. 

2. Hierbij wordt onderzocht of handhaving het beste langs bestuursrechtelijke, 
civielrechtelijke of strafrechtelijke weg dan wel op andere wijze kan plaatsvinden.” 

Voor het realiseren van een met een regeling beoogde doelstelling is onontbeerlijk dat 
toezicht wordt gehouden op de naleving van de regeling en deze zonodig wordt gehandhaafd. 
Dit geldt niet alleen indien de regeling ge- of verboden bevat, maar ook in andere gevallen 
(bijvoorbeeld bij voorschriften die aan een vergunning worden verbonden). 
 
In dit verband moeten ook de verschillende methoden om naleving te bevorderen of af te 
dwingen tegen elkaar worden afgewogen. Daarbij valt in de eerste plaats te denken aan 
bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke middelen, naast het feitelijk uit 
oefenen van toezicht en voorlichting als algemene (meest lichte) methode. Voor elk van de 
repressieve handhavingsmethoden dient verder aandacht te worden besteed aan de mogelijke 
sancties. 
 
Bij de beoordeling van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van een voornemen tot 
regelgeving staan de volgende vragen centraal: 
 

1. Welke doelgroep(en) worden met de effecten van de opties geconfronteerd en wat is 
hun omvang? 

2. Wat zijn de gevolgen van de opties voor de toezicht- en handhavingsinzet en de de 
daarmee samenhangende behoefte aan toezicht & handhaving? 

3. Hierbij wordt aandacht besteed aan: 
a. de verwachte mate van spontane naleving; 
b. aspecten die te maken hebben met de omvang en mogelijkheden van toezicht en 

controle; 
c. aspecten die te maken hebben met de omvang en mogelijkheden van sancties. 

4. Welke organisaties zullen de regeling uitvoeren, toezicht houden en handhaven; wat is 
hun oordeel over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid alsmede de kosten ervan? 

5. Wat zijn de gevolgen voor de belasting van de rechterlijke macht (staande - én 
zittende magistratuur)? 

Lasten 
Uit de aanwijzingen voor de regelgeving blijkt voor wat betreft lasten het volgende: 
 
“Aanwijzing 13 
Bij de keuze voor een bepaalde regeling wordt gestreefd naar zo beperkt mogelijke lasten 
voor burgers, bedrijven en instellingen, voor zover niet uitdrukkelijk het opleggen van lasten 
wordt beoogd.” 
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Lasten voor burgers 
Wat de gevolgen voor burgers betreft kan worden gedacht aan administratieve verplichtingen, 
de noodzaak tot inschakeling van deskundigen, het vertragend effect van termijnen en nieuwe 
rechtstreekse financiële lasten die uit een regeling voortvloeien. 
 
Lasten voor bedrijven en instellingen  
Regelgeving heeft primair tot doel beoogde c.q. positieve maatschappelijke effecten te 
genereren. In veel gevallen gaat regelgeving echter gepaard met neveneffecten, waarvan 
omvang en karakter zelden bij voorbaat duidelijk zijn; denk bijvoorbeeld aan de kosten of 
baten voor het bedrijfsleven, marktwerking, werkgelegenheid, maar ook aan het milieu of de 
uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.  
Voor een evenwichtige oordeels- en besluitvorming is derhalve inzicht noodzakelijk én 
verplicht in zowel de beoogde, als niet beoogde effecten: alleen dan kan een oordeel worden 
gevormd over de evenredigheid oftewel de verhouding tussen kosten en baten.  
 
Voor het bedrijfsleven en non-profit instellingen verdienen de aandacht: 

a. gevolgen voor ondernemingen of instellingen die voortvloeien uit het 
besluitvormingsproces (b.v. vergunningverlening) bij de overheid, bijvoorbeeld in 
verband met onzekerheid omtrent en tijdsbeslag van overheidsbeslissingen, danwel in 
verband met inspraak of beroep; 

b. gevolgen voor de organisatie van de onderneming of instelling, zoals de noodzaak 
voorzieningen te treffen om te voldoen aan administratieve verplichtingen of om de 
benodigde deskundigheid in te schakelen; 

c. nieuwe rechtstreekse financiële lasten die uit een regeling voortvloeien; 
 
Lasten voor het bedrijfsleven dienen zowel in ogenschouw te worden genomen met 
betrekking tot ondernemingen waarop een regeling rechtstreeks betrekking heeft, als ten 
aanzien van andere sectoren van het bedrijfsleven die gevolgen van een regeling ondervinden. 
 
Lasten voor de (decentrale) overheden  
 
“Aanwijzing 14 
Bij de keuze voor een bepaalde regeling wordt eveneens gestreefd naar zo beperkt mogelijke 
lasten voor de overheid.” 
 
Hierbij kan worden gedacht aan: 

a. lasten die rechtstreeks zijn gemoeid met de uitvoering van de regeling; 
b. lasten die voortvloeien uit in de regeling vervatte procedurele voorschriften, zoals 

voorschriften inzake verplichte advisering, inspraak, vormen van preventief toezicht, 
planning, verslagleggingsverplichtingen en evaluatieverplichtingen; 

c. lasten die verband houden met het toezicht op de naleving en met de handhaving van 
de regeling; 

d. lasten die voortvloeien uit de rechtsbescherming. 
 
De onder b bedoelde lasten kunnen onder meer worden beperkt door te streven naar soberheid 
in procedurele voorschriften en naar een duidelijke toedeling en afbakening van bestuurlijke 
bevoegdheden zowel op centraal als op decentraal niveau. Bij toedeling van bevoegdheden 
aan decentraal niveau zijn met name bemoeienis van hoger niveau met de uitoefening van 
deze bevoegdheden (bijvoorbeeld preventief toezicht) en verplichtingen van het decentrale 
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niveau jegens hoger niveau ter zake (bijvoorbeeld verplichte verslaglegging) zoveel mogelijk 
te vermijden. Overigens wordt in deze aanwijzing gesproken over preventief toezicht. 
Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat het voorzien in toezicht de naleving vergroot. De 
normadressant gaat uit van de kans op toezicht en is daardoor eerder bereid om regels na te 
leven. Bij het maken van een keuze tussen verschillende varianten voor een regeling kan het 
noodzakelijk zijn lasten voor de overheid af te wegen tegen lasten voor de burger (in dit geval 
de bedrijven en instellingen). Het brengen van meer doelstellingen binnen een regeling kan de 
uitvoering van die regeling ingewikkelder maken en daarmee de voor de overheid met die 
regeling gemoeide lasten doen toenemen. Aan de andere kant zal het voor de burger vaak 
extra belastend zijn om met diverse naast elkaar werkende regelingen te worden 
geconfronteerd dan met één geïntegreerde regeling. 

Zorgvuldige afweging van belangen 
“Aanwijzing 15 
De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een regeling mogen niet 
onevenredig zijn in verhouding tot de met de regeling te dienen doelen.” 
 
Deze aanwijzing correspondeert met artikel 3:4 lid 2 van de Algemene Wet Bestuursrecht, 
waarin bestuursorganen verplicht worden zorgvuldig te zijn en belangen goed af te wegen. 
Die belangenafweging speelt bij de keuze voor het inzetten van regelgeving een prominente 
rol. 
 
Artikel 3:4 Awb luidt: 
1.  Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover 
niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een 
beperking voortvloeit.  
2.  De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een besluit mogen niet 
onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. 

Algemene noties 

Begrippen deregulering 
Deregulering heeft in Nederland haar oorsprong in het bezuinigingsbeleid van het tweede 
kabinet Van Agt. Economische overwegingen waren in hoofdzaak de aanleiding tot 
deregulering. Zo zou deregulering leiden tot vermindering van kosten van het bedrijfsleven, 
maar ook tot lagere kosten van de overheid  omdat deze minder regels zou moeten uitvoeren 
en handhaven. De toenmalige werkgroep hanteerde voor het begrip deregulering de volgende 
definitie “het afschaffen of beperken van regulering”. Vervolgens werden onder het kabinet 
Lubbers-Van Aardenne de uitgangspunten voor deregulering bepaald door de commissie 
Geelhoed.4 De commissie Geelhoed wees op het belang van sober en terughoudend 
wetgevingsbeleid uit oogpunt van doorzichtigheid en overzichtelijkheid van normstelling. 
Daarnaast noemde de commissie het criterium van de controle, handhaving en 
rechtsbescherming. De commissie was van mening dat naarmate overheidsingrijpen 
verdergaande beperkingen, lasten of voordelen voor de geadresseerden meebrengt, dezen 
scherper de voor- en nadelen van een juiste naleving zullen afwegen. Sindsdien is het begrip 
deregulering verder uitgewerkt in verschillende elementen, zoals administratieve lasten. 

 
4 Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen. 
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Het huidige kabinet heeft inmiddels een nieuw kader begrip geïntroduceerd: ‘regeldruk’. In 
het Plan van Aanpak Regeldruk Bedrijven 2007- 20115 (pagina 5) is daarvoor de volgende 
definitie gegeven: ‘Regeldruk is al hetgeen dat wordt veroorzaakt door wet- en regelgeving, 
waar de ondernemer in zijn dagelijkse bedrijfsvoering mee te maken heeft. Daarbij staat de 
beleving van de ondernemer centraal.’ 

In de gedachtewisseling over deregulering of regeldruk keren een aantal begrippen steeds 
terug. Tegelijkertijd blijkt dat die begrippen verschillend worden uitgelegd. Het kabinet heeft 
voortvloeiend uit het die begrippen omschreven. Gelet op de interbestuurlijke samenhang bij 
de aanpak van de stimulering van het ondernemersklimaat in ons land, is het van belang om 
dezelfde begrippen te hanteren, maar ook eenduidig uit te leggen. We hebben het dan over 
administratieve lasten, uitvoeringslasten, inhoudelijke nalevingslasten, toezichts- en 
handhavingslasten e.d. Die begrippen zijn hieronder op een rij gezet. 

Administratieve lasten 
Administratieve lasten zijn de kosten voor bedrijven en instellingen om te voldoen aan 
informatieverplichtingen, die voortvloeien uit regelgeving van de provincie. Het gaat om het 
verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie. 

Uitvoeringslasten 
Uitvoeringslasten zijn de kosten die door de provincie worden gemaakt om uitvoering te 
geven aan de (informatie) verplichtingen die de provincie oplegt aan bedrijven en instellingen 
in door haar zelf uitgevaardigde regelgeving of regelgeving waarvoor zij verantwoordelijk is. 

Inhoudelijke nalevingslasten 
Inhoudelijke nalevingslasten zijn de kosten die bedrijven en instellingen moeten dragen om te 
voldoen aan de inhoudelijke verplichtingen voortvloeiend uit de regels van de provincie.  

Ervaren lasten 
Ervaren lasten worden gedefinieerd als de subjectieve beleving en beoordeling door de 
bedrijven en instellingen van de regelgeving van de provincie en de wijze waarop de 
provincie uitvoering geeft aan die regels. 
 

5 ‘Merkbaar minder regeldruk voor ondernemers’, Plan van Aanpak Regeldruk Bedrijven 2007 – 2011 en 
Werkprogramma Regeldruk (19 juli 2007); Den Haag, Interdepartementale Projectdirectie Administratieve 
Lasten. 
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