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Voorwoord
Al ruim dertig jaar is men in Nederland bezig het aantal wetten en
regels terug te dringen en de kwaliteit van wetten en regels die opgesteld worden, te verbeteren. Terwijl het aanvankelijk vooral draaide om
deregulering ten behoeve van het bevorderen van de aanbodzijde van
de economie, heeft het beleid zich geleidelijk aan in een andere richting
ontwikkeld. Thans gaat het om het bepalen van de noodzaak van wetten
en regelingen tegen de achtergrond van het geven van zo veel mogelijk
vertrouwen aan burgers en organisaties.
Onderhavig rapport, dat in opdracht van het WODC tot stand is gebracht
op verzoek van de Directie Wetgeving, afdeling Wetgevingskwaliteitsbeleid van het Ministerie van Justitie, betreft een studie naar het deregulerings- en wetgevingskwaliteitsbeleid in een aantal Europese landen. In het
onderzoek zijn de instrumenten die zijn ontwikkeld ten behoeve van het
wetgevingskwaliteitsbeleid in die landen, in kaart gebracht en in verband
gebracht met de organisatorische inbedding van wetgevingsprocedures. Daarbij is nagegaan welke uitdagingen men bij de uitvoering in de
praktijk ondervindt. Voorts is onderzocht of er sprake is van een aanwas
of afname van de regelproductie als gevolg van dat beleid. Daartoe is de
regelproductie over meer dan een decennium in de onderzochte landen
in kaart gebracht. Het doel van het onderzoek was om ten behoeve van de
ontwikkeling van het Nederlandse wetgevingskwaliteitsbeleid te kunnen
leren van de wijze waarop andere landen regellast en regeldruk proberen
terug te dringen.
In de nota ‘Vertrouwen in wetgeving’ van oktober 2008 heeft het kabinet
aangekondigd een ‘Integraal Afwegingskader voor beleid en wetgeving’
(IAK) te ontwikkelen, geïnspireerd op de toepassing in een aantal Europese landen van Regulatory Impact Assessment (RIA) bij de verantwoording
van beleid en regelgeving. Eind december 2009 is het IAK gepresenteerd
in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer. Met behulp van het IAK is het
beter mogelijk om vooraf relevante informatie over de effecten van beleid
en wetgeving integraal af te wegen en achteraf de gemaakte keuzes helder
toe te lichten. Dit zorgt voor beleid en wetgeving met minder regeldruk
voor burgers, bedrijven en instellingen. Maar ook voor meer transparantie in het beleids- en wetgevingsproces en een betere afstemming tussen
beleid, wetgeving en uitvoering. Het ontwikkelen van het IAK is een
derhalve een belangrijke stap in het proces om de kwaliteit van beleid en
regelgeving en de verantwoording hierover te verbeteren.
2010 gaat men benutten om ervaring op te doen, te werken aan doorontwikkeling en te onderzoeken wat de meest structurele organisatorische
inbedding van het IAK is. Het kabinet zal in 2011 een beslissing over structurele invoering nemen.
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Naast de input die dit onderzoek biedt voor de (door)ontwikkeling en
inbedding van het IAK, is evident dat het rapport ook voor de academische wereld interessant materiaal bevat. Het onderzoek geeft namelijk
goed weer met welke problemen men te kampen heeft bij de implementatie van het wetgevingskwaliteitsbeleid. Empirisch en theoretisch gestuurd
onderzoek zou een belangrijke rol kunnen spelen bij het wegnemen van
deze problemen.
Voorts blijkt dat wetenschappelijk onderzoek meer ten dienste van beleid
kan worden gesteld bij het opstellen en uitvoeren van ex ante evaluaties
of het formuleren en/of valideren van een accurate theorie achter een
beleids- of wetsvoorstel. Een goed functionerend wetgevingskwaliteitsbeleid maakt het ook gemakkelijker om achteraf evaluatieonderzoek te doen.
De komende jaren zullen uitwijzen of deze gecombineerde inspanningen
conform verwachtingen zullen uitwerken.
Prof. dr. Frans L. Leeuw
Directeur WODC
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Samenvatting
Deregulering en wetgevingskwaliteitsbeleid
De Nederlandse overheid voert sinds de jaren tachtig een beleid dat is
gericht op het verminderen van de regeldruk. Aanvankelijk was er vooral
aandacht voor het versterken van de aanbodzijde van de economie, later
kwam meer nadruk te liggen op wetgevingskwaliteit. Ondanks deze
inspanningen is het regelbestand in Nederland de afgelopen dertig jaar
met zo’n 2% per jaar gegroeid. Aan die groei leek de afgelopen jaren een
eind te zijn gekomen, maar over 2008 was de productie van wetten weer
terug op het oude niveau. De Nederlandse aandacht voor het groeiende
aantal regels en de problemen die het bedrijfsleven heeft met de (administratieve) lasten zijn geen unieke verschijnselen, want veel Europese
landen kampen met vergelijkbare problemen. In veel landen zien we
parallellen met het Nederlandse beleid. In de jaren tachtig was er in veel
landen – onder invloed van de opkomst van de monetaristische economische ideologie en het new public management – veel aandacht voor
dereguleren en het wegnemen van barrières voor de vrije markt. In een
later stadium zijn veel landen een integraal beleid gaan voeren en zijn
ze zich tevens gaan richten op versterking van de wetgevingskwaliteit.
Het Europese Better Regulation-beleid en de aandacht van de OECD voor
‘regulatory reform’ hebben de aandacht voor wetgevingskwaliteit en de
institutionele inbedding daarvan versterkt. De vraag is op welke manier
het Nederlandse beleid en de productie van wetten zich verhoudt tot die in
andere Europese landen. Het is de vraag of, en zo ja hoe, het andere landen lukt om de regelproductie en de administratieve lasten naar beneden
om te buigen.
Het doel van het onderzoek is te kijken naar de manier waarop wetgevingskwaliteitsbeleid doorwerkt op de regeldruk. Met regeldruk wordt zowel de
kwantitatieve regeldruk (aantallen wetten) als de feitelijke regeldruk (in dit
onderzoek geoperationaliseerd als administratieve lasten) bedoeld. Daarbij richt het onderzoek zich op de werkzaamheid van ex ante beoordelingstoetsen als Regulatory Impact Assessment (RIA), alsmede op verklaringen in
de institutionele inrichting van het wetgevingsproces. Tevens is een beoordeling gemaakt van de werkzaamheid van ex post instrumenten, zoals het
periodiek doorlichten van het bestaande wettenbestand. Voor een goede
vergelijking was het nodig om per land inzicht te krijgen in de regelhiërarchie, zodat kon worden beoordeeld of er verschuivingen in regelproductie
zouden plaatsvinden. Het bovenstaande heeft tot de volgende onderzoeksvraag geleid, die is uitgesplitst in een zevental deelvragen:
Wat zijn de (institutionele) mogelijkheden voor het beperken van de aanwas
van nieuwe regelgeving, zodat de dalende trend die zich ten aanzien daar
van sinds enkele jaren voordoet, kan worden bestendigd of uitgebouwd en
een bijdrage kan worden geleverd aan de vermindering van de regeldruk?
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1 Hoe is de hiërarchie van jaarlijks tot stand gebrachte regelgeving in een
viertal Europese landen met een met Nederland vergelijkbare context
en aanpak van problemen?
2 Welke reflectieve stappen zijn in de totstandkomingsprocedures voor
regelgeving ingebouwd in de bovengenoemde vier Europese landen?
3 Leiden deze reflectieve stappen in de totstandkomingsprocedures tot
intrekking van het voorstel tot regelgeving of tot wijziging in de inhoud
of de hiërarchische status van de tot stand gekomen regelgeving?
4 Welk instrumenteel dereguleringsbeleid wordt er in de vier Europese
landen gevoerd?
5 Leidt instrumenteel dereguleringsbeleid tot een wijziging in de inhoud
en de hiërarchische status of tot intrekking van bestaande of tot stand
te komen regelgeving?
6 Welke trend is in de periode 1995-2008 waarneembaar ten aanzien van
de regelproductie en het verval van regels en welke oorzaak is daarvoor
aan te wijzen?
7 Welke inzichten biedt de rechtsvergelijkende studie ten aanzien van de
mogelijkheden op het gebied van deregulering (kwantitatief) en vermindering van regeldruk (kwalitatief) in Nederland?

Onderzoeksopzet
Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen. In de eerste fase heeft de
selectie van te onderzoeken landen plaatsgevonden. Er is aan de hand
van publicaties van de OECD gezocht naar acht landen die een goed wetgevingskwaliteitsbeleid hebben. In deze acht landen is een quickscan
uitgevoerd waarin de landen zijn gescoord op het voorkomen van een
aantal instrumenten en voorzieningen. In samenspraak met de begeleidingscommissie is een keuze van vier ‘koplopers’ gemaakt, te weten het
Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en Oostenrijk. Deze landen zijn
doorgestroomd naar de tweede fase van het onderzoek. In de tweede fase
is het wetgevingskwaliteitsbeleid in ieder land uitvoeriger beschreven. Er
is systematisch geïnventariseerd hoe de wetgevingsprocedure in elkaar
steekt, hoe de regelhiërarchie is, welke beleidsinstrumenten worden toegepast en op welke manier instituties daarbij een rol spelen. Tevens is achterhaald hoe hoog de kwantitatieve regelproductie over de periode tussen
1995-2007 was. In de derde fase van het onderzoek is met het oog op het
verklaren van eventuele trends in de regelproductie getracht om algemene
tendensen en verschillen tussen de onderzochte landen te vinden. In deze
fase vond de feitelijke analyse op de landenbeschrijvingen plaats.

Samenvatting

Bevindingen
Tijdens departementale voorbereiding vinden veel onderzoeken plaats.
In de wetgevingsprocedure van de onderzochte landen moeten grofweg
dezelfde reflectieve stappen worden doorlopen. De volgende ex ante instrumenten zullen nader worden uitgewerkt:
1 limitering van de wetgevingscapaciteit;
2 Regulatory Impact Assessment (RIA);
3 consultatie.
Naast deze ex ante instrumenten bespreken wij ook nog een tweetal ex post
instrumenten, te weten:
4 verschillende vormen van het intrekken van regels;
5 administratieve lastenbeleid.

Limitering van de wetgevingscapaciteit
Alle formele wetten worden in het Verenigd Koninkrijk geconcipieerd door
de Office of the Parliamentary Counsel (OPC). De capaciteit van de OPC om
wetgeving op te stellen is schaars. Eens per jaar dienen alle ministeries een
programma in met de formele wetten die zij in het betreffende jaar willen
doorvoeren. Er zijn afspraken dat de totale wettenproductie niet groter mag
zijn dan een bepaald maximum. Vervolgens wordt een programma opgesteld met afspraken welke wetten in het betreffende jaar in het parlement
zullen worden gebracht. De procedure heeft tot gevolg dat jaarlijks een
gelimiteerd aantal formele wetten in de planning kan worden opgenomen.
Of dit systeem leidt tot een verschuiving naar een grotere productie van
secundaire regelgeving in het Verenigd Koninkrijk is niet bekend.

Regulatory Impact Assessment
In alle onderzochte landen is een vorm van RIA (de facto) verplicht en is
deze verplichting uitgewerkt in één of meer RIA-handleiding(en). Een RIA is
in theorie een instrument dat – mits het goed wordt toegepast – de potentie
heeft om de wetgevingskwaliteit te verbeteren en mogelijk zelfs de productie van wetten te beperken. Deze functies komen tot op heden nog weinig
uit de verf. De RIA’s kampen in alle onderzochte landen met de volgende
kwaliteitsproblemen:
1 ze worden zelden op het juiste moment uitgevoerd;
2 er worden niet vaak alternatieve instrumenten afgewogen;
3 het kwantificeren van gevolgen gebeurt te weinig;
4 er is een sterke bias naar (bedrijfs)economische gevolgen;
5 de doelmatigheid van RIA’s (in de zin van regelvermindering en kwaliteitsverbetering) is wetenschappelijk nog onbewezen.
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Beleidsnotities benadrukken weliswaar alternatievenafweging en kwantificering van gevolgen, maar beide aspecten komen in de praktijk nog
maar moeizaam van de grond. Alternatievenafweging vindt weinig plaats
omdat de timing van de RIA lastig is. Wordt de RIA te vroeg gemaakt, dan
is hij onvoldoende informatief; is de RIA te laat, dan staan de instrumenten al vast. In het Verenigd Koninkrijk worden RIA’s daarom gefaseerd
uitgevoerd. Stapsgewijs wordt steeds meer nieuwe informatie toegevoegd
en wordt de vorm van de regeling steeds verder ingevuld. RIA wordt zo de
schriftelijke weerslag van een proces en geen opzichzelfstaand document.
Voor een goede kwantificering van gevolgen, bijvoorbeeld het toekennen
van een monetaire waarde aan ‘zachte belangen’ zijn nog weinig methoden ontwikkeld. De kostenkant (bijvoorbeeld de administratieve lasten en
de nalevingskosten) is nog betrekkelijk eenvoudig te monetariseren. Bij de
batenkant, die meestal uit de zachte sociale gevolgen bestaat, is die monetarisering lastiger. Een gevolg is dat in veel RIA’s de nadruk komt te liggen
op de kostenkant van de voorgenomen regeling.
Het lijkt er voorts op dat RIA minder goed toepasbaar is in landen met
een onderhandelingsfase in het wetgevingsproces. In Zweden vinden
onderhandelingen tussen ministeries plaats, en in Oostenrijk met de
sociale partners. Indien RIA voor de onderhandelingen wordt uitgevoerd, staan nog te veel zaken open over de invulling van de regeling en
is de RIA onvoldoende gericht. Wanneer de RIA na de onderhandelingen
wordt uitgevoerd, liggen de onderhandelingsresultaten vast en vindt geen
heroverweging van de alternatieven plaats. In beide landen wordt daarom
gezocht naar flexibeler RIA-methodieken.

Consultatie
De openheid van consultatie varieert. In neocorporatistische culturen
zoals Oostenrijk en Finland is consultatie voorbehouden aan georganiseerde belangengroepen. Met name de sociale partners hebben een
bevoorrechte positie. In liberalere landen als het Verenigd Koninkrijk en
Zweden staat consultatie open voor iedereen.
In veel landen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, wordt
consultatie nauwelijks centraal gestuurd. In het Verenigd Koninkrijk is het
consultatiebeleid relatief stevig verankerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft
een handleiding vastgesteld en binnen de ministeries is een consultatiecoördinator aanwezig. In Nederland is de beleidsmatige verankering van
consultatie in het wetgevingsproces zwak. Dat blijkt uit het volgende:

Samenvatting

1
2
3
4

er is in veel gevallen geen consultatieverplichting;
wie wordt uitgenodigd is niet vastgelegd;
er is geen methodologische uitwerking in bijvoorbeeld een handleiding;
er is geen orgaan dat de consultatie inhoudelijk ondersteunt of controleert.

Een proef in Nederland met internetconsultatie biedt slechts een oplossing voor het tweede probleem.

Intrekken van wetten
Het ex post beleid bestaat gedeeltelijk uit het kappen van dor hout. Van
meer fundamentele aard is het wegnemen van de last die burgers en
bedrijven van wetgeving ervaren. Vrijwel ieder onderzocht land heeft hiervoor programma’s opgesteld. In alle landen behalve Finland zijn mechanismen om het wettenbestand door te nemen op overbodige of belastende
regelgeving. Dat kan op een aantal manieren gebeuren:
1 Onderzoek en intrekking door een speciale permanente ‘Law Commission’, zoals in het Verenigd Koninkrijk. Deze Law Commission is in
kwantitatief opzicht niet erg doeltreffend.
2 Via veegacties. Aan ministeries wordt de opdracht gegeven om hun
wettenbestand door te nemen en overbodige of uitgewerkte regelgeving
in te trekken. Dit gebeurt in alle onderzochte landen behalve Finland.
Om intrekking of wijziging van regelgeving te vereenvoudigen bestaat
in het Verenigd Koninkrijk een specifiek instrument (de Regulatory
Reform Order) waarmee wijziging van primaire wetten snel en zonder
tussenkomst van het parlement mogelijk is. Veegacties zijn effectief
voor wat betreft het intrekken van uitgewerkte en overbodig geworden
regelgeving. Met name in Nederland en Oostenrijk is het gelukt om veel
overbodige regelingen in te trekken. Omdat het merendeel van deze
regelgeving is uitgewerkt, leiden deze intrekkingen nauwelijks tot vermindering van de administratieve lasten.
3 Continue doorlichting via een wettelijke verplichting. In Oostenrijk is
wettelijk vastgelegd dat een ministerie bij iedere wijziging van een wet
moet beoordelen of de volledige wet (of onderdelen daarvan) ingetrokken kunnen worden. Deze wettelijke verplichting blijkt in de praktijk
niet het gewenste effect te hebben omdat de ministeries hieraan te
weinig prioriteit geven.
4 Via een guillotine-achtige benadering, waarin wordt bepaald dat alle
regelgeving van vóór een bepaalde datum (zoals in Oostenrijk) of die
niet door uitvoeringsorganisaties is aangemeld (zoals in Zweden) wordt
ingetrokken. Guillotineregelingen hebben alleen een tijdelijk effect.
Zodra de intrekkingsronde achter de rug is, groeit het regelbestand
weer normaal.
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5 Via consultatie van burgers. In Oostenrijk, Nederland en het Verenigd
Koninkrijk kunnen burgers via een internetsite aangeven welke regelgeving onnodig, belastend of strijdig is. In Zweden heeft het bedrijfsleven dergelijke ideeën aan kunnen leveren in speciale consultatie
ronden. In Nederland is gebleken dat het door burgers en bedrijven
laten aangeven van strijdige of overbodige regelgeving vooral resultaten oplevert voor wat betreft de uitleg van de regels, en dat er weinig
concrete voorbeelden van strijdige regels worden genoemd. In Zweden
is via consultatie wel een groot aantal potentiële vereenvoudigingen
aangeleverd door het bedrijfsleven. Dit beleid moet echter nog worden
geëvalueerd en het is daarom nog te vroeg om te kunnen vaststellen of
dit beleid doelmatig is geweest.

Administratieve lastenbeleid
Inmiddels hebben alle onderzochte landen een administratieve lastenbeleid ontwikkeld en hebben ze zichzelf ten doel gesteld om vóór 2010 of
2012 (dit varieert per land) 25% administratieve lastenreductie te realiseren. Alleen Nederland richt zich ook op lastenverlichting voor burgers,
de overige landen betrekken daarin alleen bedrijven (en het Verenigd
Koninkrijk ook de derde sector). Om de ontwikkeling van de administratieve lasten te monitoren hanteren alle onderzochte landen inmiddels het
Standaardkostenmodel. In het terugdringen van de administratieve lasten van regelgeving hebben vooral Nederland en het Verenigd Koninkrijk
successen geboekt. Zweden heeft hiermee meer moeite. Dit wordt geweten
aan de lange wetgevingsprocedures in Zweden, die soms wel drie jaar
kunnen duren. Hierdoor werken beleidswijzigingen langzaam door.

Slotbeschouwing
Het vinden van de belangrijkste ‘remmen’ in het systeem is om twee redenen lastig gebleken. In de eerste plaats blijkt dat er in de regelproductie van
de onderzochte landen geen plotselinge trendbreuken zijn waar te nemen.
Regelproductie schommelt doorgaans rond een gemiddelde en laat geen
abrupte veranderingen zien. Een enkele keer is er een stijging of daling van
de productie, maar veelal vindt die geleidelijk plaats en is die al ingezet
vóór 1995. In de tweede plaats is het zeer lastig om eventuele verande
ringen toe te schrijven aan de verschillen tussen instituties of de gevolgen
van het beleid in de onderscheiden landen. Anderzijds kan evenmin
worden gezegd dat als de regelproductie constant blijft, er geen effect is.
Het leggen van causale relaties is op basis van de voorhanden zijnde gegevens in de meeste gevallen niet mogelijk. In een enkel geval kon wel een

Samenvatting

relatie aannemelijk worden gemaakt. In andere gevallen werd een duidelijke relatie verwacht, maar was er geen wetenschappelijk bewijs. Deze
worden hieronder besproken:
1 Het delegeren van taken aan lagere overheden of lidstaten, zoals dat in
de federale staten gebeurt, heeft het effect dat er op rijks- of federaal
niveau minder wetgeving ontstaat. Lage productiecijfers op federaal
niveau geven waarschijnlijk een vertekend beeld omdat er een lastenverschuiving plaatsvindt naar de deelstaten.
2 Het limiteren van de capaciteit om regelgeving op te stellen lijkt in het
Verenigd Koninkrijk goed te werken. Mogelijk komen de normen die
anders in een wet zouden worden gevat nu echter in secundaire regelgeving. Dit kan op basis van onze gegevens echter niet bewezen worden. Een strikte planning van wetgeving zou kunnen werken als daarin
ook de gedelegeerde wetgeving wordt betrokken.
3 Regulatory Impact Assessment is een veelbelovend instrument, maar
is (nog) niet aan te merken als een echte rem op de regelproductie.
De RIA’s kampen in alle landen met vergelijkbare kwaliteitsproblemen.
Wetgevingsambtenaren zien RIA nog te vaak als een administratieve
verplichting en zij voeren het te vaak in een te laat stadium uit. Daardoor speelt de RIA een bescheiden rol in de instrumentenafweging.
4 Analysemethoden voor RIA zijn nog onvoldoende ontwikkeld. Weliswaar wordt in beleidsdocumenten vaak nadruk gelegd op het kwantificeren van gevolgen, maar worden hier weinig tot geen methoden voor
aangereikt.
5 De administratieve lastentoets werkt goed in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Enerzijds zien we dat er een betrekkelijk heldere en
eenvoudige methode ontwikkeld is om de administratieve lasten te
kwantificeren. Anderzijds zien we dat in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk een waakhond is opgezet die toezicht houdt op de uitvoering van de administratieve lastentoets of deze toets zelf uitvoert. In
Zweden ontbrak deze waakhond tot voor kort en daar is het administratieve lastenbeleid minder succesvol.
6 Consultatie blijkt geen instrument te zijn dat geschikt is om slechte
wetgeving te voorkomen. Consultatie leidt zelden tot het intrekken van
wetsvoorstellen, maar aangenomen moet worden dat het vooral leidt
tot wetstechnische wijzigingen.
7 Het parlement van de onderzochte landen stemt niet vaak tegen wetsvoorstellen ingediend door de regering. Ook de senaat (indien aanwezig) is in kwantitatief opzicht een te verwaarlozen speler in het tegenhouden van ongewenste regelgeving.
Het lijkt er niet op dat de onderzochte ex ante wetgevingskwaliteitsinstrumenten in staat zijn de kwantitatieve regeldruk te beteugelen. Er
wordt gewikt, er wordt gewogen en vervolgens wordt er toch wetgegeven.
Met het (ex post) intrekken van uitgewerkte wetgeving realiseren enkele
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landen in kwantitatief opzicht soms goede resultaten, maar deze operaties hebben weinig gevolgen op de feitelijke regeldruk. Waarmee in enkele
landen successen worden geboekt, in het bijzonder in Nederland en het
Verenigd Koninkrijk, is het reduceren van de administratieve lasten. Dit
gebeurt met zowel aandacht voor het wetgevingsproces als het intrekken
en vereenvoudigen van bestaande regels.

1 Inleiding
1.1

Regels en regeldruk

In Nederland zijn de groei van het aantal regels en de grootte van de
regeldruk al lange tijd voorwerpen van zorg. Met enige regelmaat wordt
geconstateerd dat het aantal wettelijke normen in de afgelopen jaren
fors is toegenomen. Voor een deel beantwoordt deze groei van het aantal
normen aan de behoefte van een toenemend complexe en gespecialiseerde samenleving. Voor een ander deel zou er sprake kunnen zijn van
wildgroei, dus van een teveel aan regels en normen. Deze aandacht heeft
ertoe geleid dat het onderwerp ‘deregulering’ de afgelopen jaren in verschillende gedaanten op de politieke agenda heeft gestaan.
Vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw kunnen drie fasen in
het dereguleringsbeleid worden onderscheiden.1 In de eerste fase, die
duurde tot begin jaren negentig, ging het vooral om het terugdringen
en vereenvoudigen van overheidsregulering met het oog op de versterking van de aanbodzijde van de economie. De tweede fase begint met
het aantreden van E.M.H. Hirsch Ballin als Minister van Justitie, eind
jaren tachtig, en het verschijnen van de nota Zicht op wetgeving en de
nieuwe Aanwijzingen voor de regelgeving, begin jaren negentig. Daarbij
veranderde het perspectief van de economische invalshoek naar een
principiëler doordenking van de verhouding tussen overheid en samenleving. De derde fase, met als ijkpunt de nota Rechtsstaat en rechtsorde 2
en het daarop volgende programma Bruikbare rechtsorde, kan worden
beschouwd als een integratie van de benaderingen uit de eerste en de
tweede fase. De nadruk ligt daarbij op het verminderen van regels en
regeldruk voor zowel burger als bedrijfsleven en overheid. Deze invalshoek wordt voortgezet onder het recentelijk gestarte programma Inte
graal wetgevingsbeleid.3
Tot op heden heeft de Nederlandse (en buitenlandse) discussie over
regeldruk een weinig diepgravend karakter. Fundamenteel onderzoek
naar de oorzaken van regeldruk ontbreekt vrijwel geheel, ook internationaal. Onderzoeken richten zich vooral op het kwantificeren van het
aantal regels en de bestuurlijke en administratieve lasten van regels. Van
Gestel en Hertogh (2006) noemen in een studie over regeldruk in vier
landen en in de EU vijf tekorten in de literatuur, te weten:
1 een historisch tekort (analyses beslaan maar een korte periode);
2 een conceptueel tekort (er is weinig eenduidigheid over wat regeldruk
is en hoe het samenhangt met andere concepten);

1
2
3

Zie voor een overzicht het preadvies van D.P. van den Bosch, Bruikbare rechtsorde. Hoger onderwijs als
proeftuin (Preadviezen jaarvergadering NVOR 2005), Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.
Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 1.
Kamerstukken II 2008/09, 31 731, nr. 1.
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3 een politiek tekort (veelal wordt de indruk gewekt dat het om louter
technische en beleidsneutrale maatregelen gaat);
4 een empirisch tekort (er is weinig verklarend onderzoek naar regeldruk);
5 een contextueel tekort (veel maatregelen worden vanuit een vacuüm
voorgesteld).
Gezien de bovengenoemde ‘tekorten’ is de relatie tussen de (gepercipieerde) regeldruk en de (kwantitatieve) regellast nog onduidelijk. Hoezeer
een regeling als (onnodig) belastend wordt beschouwd, valt uit een
kwantitatieve analyse niet op te maken. Er kan echter wel worden verondersteld dat wanneer het bestand aan geldende regelingen groot is, de
kans op overbodige ballast, conflicterende regelingen, grote complexiteit,
gebrekkige afstemming, administratieve lasten en ergernis waarschijnlijk toeneemt. De toename van het aantal geldende regelingen is een
belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van (overmatige) regeldruk en
administ ratieve lasten.
In de afgelopen dertig jaar heeft het regelbestand in Nederland een groei
van zo’n 2% per jaar doorgemaakt, waarbij onder regelbestand wordt
verstaan het totaal aantal geldende wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen.4 Deze groei lijkt nu tot een stilstand te zijn gekomen. Het aantal
ontwerpregelingen dat bij de Raad van State voor advies is ingediend
daalde in de afgelopen jaren gestaag, waarna in 2008 weer een stijging
heeft plaatsgevonden.5 Door de recente stijging kan nog niet van een
trendbreuk worden gesproken.
De vraag doet zich nu voor hoe de Nederlandse trend zich verhoudt tot die
in een aantal vergelijkbare Europese landen. Een andere vraag die zich
aandient is binnen welke institutionele kaders de regels in de verschillende landen tot stand komen. Het WODC heeft op verzoek van de afdeling
Wetgevingskwaliteitsbeleid van de Directie Wetgeving van het ministerie
van Justitie een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit en Bureau De
Jong Beleidsadvies de opdracht gegund hiernaar in een aantal Europese
landen onderzoek te doen.
Voor een goede vergelijking is zicht nodig op de hiërarchie van de regel
geving in de betreffende landen. Het onderzoek heeft daarom betrekking
op het verkrijgen van inzicht in de omvang, ontwikkeling en hiërarchie
in het regelingenbestand van de betreffende landen. De achterliggende

4
5

P.O. de Jong & M. Herweijer, Alle regels tellen. De ontwikkeling van het aantal wetten, AMvB’s en
ministeriële regelingen in Nederland, Den Haag: WODC 2004.
Raad van State, Jaarverslag 2007, Den Haag: Raad van State 2008, p. 166.
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 oelstelling is te kunnen leren op welke wijze de kwantitatieve regellast
d
kan worden teruggedrongen. Het onderzoek richt zich op de omstandig
heden in het voorbereidingstraject van wet- en regelgeving die ertoe
leiden dat er minder regels of regels die beter aansluiten op de wensen en
omstandigheden van de normadressaten tot stand komen. Gedacht kan
worden aan zaken als capaciteit van het wetgevingsapparaat, het aantal
stappen en de snelheid waarmee procedures kunnen worden doorlopen,
de verdeling over de soorten procedures (veel lichte of veel zware procedures). Maar hieronder vallen ook methoden die worden aangeduid met
de term Regulatory Impact Assessment (RIA), ofwel het tijdens de beleidsvoorbereiding ex ante evalueren van de maatschappelijke gevolgen die
een regeling zal hebben.
Nederland is samen met Denemarken en het Verenigd Koninkrijk in
Europa een van de koplopers op het gebied van toepassing van RIAmethoden. In Nederland bestaat momenteel dan ook een bonte schakering van toetsen en andere instrumenten voor analyse van de gevolgen
van regelgeving, zoals het standaardkostenmodel voor administratieve
lasten, nalevingskosten en bestuurlijke lasten. Ondanks onze koppositie
vindt de regering het wenselijk op korte termijn te komen tot een integraal
afwegingskader, waarin vroeg in het proces nut en noodzaak van beleid
en regelgeving worden afgewogen.6 In dat kader moet worden onderzocht hoe vergelijkbare Europese landen hun wet- en regelgevingsproces
hebben ingericht, wanneer zij op welke manier de afweging maken om
over te gaan tot het opstellen van algemene regels, en welke gevolgen dit
heeft voor de regelproductie. In het onderhavige onderzoek is daarom een
vergelijking gemaakt tussen de institutionele kenmerken van voorbereidingstrajecten van algemene regelgeving en de trend in de kwantitatieve
regellast.
Figuur 1 geeft – sterk vereenvoudigd – de veronderstelde relaties weer
tussen institutionele kenmerken van het regelgevingsproces, dereguleringsprogramma’s, de kwantitatieve regellast en de gepercipieerde regeldruk.

6

Nota ‘Vertrouwen in wetgeving’, Kamerstukken II 2008/09, 31 731, nr. 1, p. 10.
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Figuur 1
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen
Bij het onderzoek is de volgende probleemstelling gehanteerd.7
Wat zijn de (institutionele) mogelijkheden voor het beperken van de aanwas
van nieuwe regelgeving, zodat de dalende trend die zich ten aanzien daar
van sinds enkele jaren voordoet, kan worden bestendigd of uitgebouwd en
een bijdrage kan worden geleverd aan de vermindering van de regeldruk?
1 Hoe is de hiërarchie van jaarlijks tot stand gebrachte regelgeving in een
viertal Europese landen met een met Nederland vergelijkbare context
en aanpak van problemen?
2 Welke reflectieve stappen zijn in de totstandkomingsprocedures voor
regelgeving ingebouwd in de bovengenoemde vier Europese landen?
3 Leiden deze reflectieve stappen in de totstandkomingsprocedures tot
intrekking van het voorstel tot regelgeving of tot wijziging in de inhoud
of de hiërarchische status van de tot stand gekomen regelgeving?
4 Welk instrumenteel dereguleringsbeleid wordt er in de vier Europese
landen gevoerd?
5 Leidt instrumenteel dereguleringsbeleid tot een wijziging in de inhoud
en de hiërarchische status of tot intrekking van bestaande of tot stand
te komen regelgeving?

7

Zij is gedeeltelijk gebaseerd op de startnotitie die het WODC t.b.v. de aanbestedingsprocedure heeft
opgesteld.
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6 Welke trend is in de periode 1995-2008 waarneembaar ten aanzien van
de regelproductie en het verval van regels en welke oorzaak is daarvoor
aan te wijzen?
7 Welke inzichten biedt de rechtsvergelijkende studie ten aanzien van de
mogelijkheden op het gebied van deregulering (kwantitatief) en vermindering van regeldruk (kwalitatief) in Nederland?
Een methodologisch probleem was dat de keuze voor de te onderzoeken
landen wordt bepaald door de vraag of men daar een interessante of zelfs
zinvolle aanpak van het algemeen wetgevingsbeleid heeft. Om dat te
kunnen weten dienen de landen eerst te worden onderzocht, hetgeen weer
een keuze vereist. Dit is een vicieuze cirkel. Om dit probleem te ondervangen is in dit onderzoek gewerkt met een longlist van acht landen waarin
eerst een quickscan wordt uitgevoerd naar de aanpak van het dereguleringsbeleid. Vervolgens is in vier geschikte landen verdiepend onderzoek
gedaan. Dit zou gezien kunnen worden als een beperkt rationele aanpak.8

1.3 Operationalisering van de probleemstelling
Hieronder wordt per deelvraag beschreven op welke wijze de probleemstelling is geoperationaliseerd. De gepresenteerde deelvragen hebben
uitsluitend betrekking op het verdiepende onderzoek dat plaatsvindt in
vier Europese landen. Voorafgaand aan de selectie van deze landen heeft
een quickscan plaatsgevonden waarin uit acht landen een keuze voor
deze vier landen is gemaakt. Hoe deze keuze tot stand is gekomen, wordt
beschreven in paragraaf 1.4.
Deelvraag 1
Beschrijving van de hiërarchie in regelgeving is van belang omdat veel
overheden hun belangrijkste rechtsregels in gedelegeerde regels, zoals
in Nederland AMvB’s en ministeriële regelingen, neerleggen. In andere
Europese landen bestaan andere soorten regels, die mogelijk niet volledig
overlappen met hun Nederlandse equivalenten. Zonder inzicht in de soorten en de betekenis van deze gedelegeerde regelgeving is het niet mogelijk
om kwantitatieve ontwikkelingen of verschuivingen in de verdeling van
deze regelingen te interpreteren en te vergelijken met die van Nederland.
Toekenning van betekenis is dus een belangrijke randvoorwaarde.
Deelvraag 2
Het onderzoek vloeit voort uit de nota Vertrouwen in wetgeving. In deze
nota wordt een programma voor een integraal wetgevingsbeleid gegeven. Een van de speerpunten van deze nota is ‘terughoudendheid met
8

Vgl. H.A. Simon, Administrative Behavior, New York: The Free Press 1997.
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wetgeving en meer in het algemeen: zuinig met regels door vroeg in het
beleidsproces uitdrukkelijk aandacht te besteden aan nut en noodzaak
van wetgeving, alternatieve vormen van overheidsinterventie en de gevolgen voor de samenleving’.9 Dit speerpunt zal worden geïnstitutionaliseerd
in het Nederlandse wetgevingsproces.
Om zo goed mogelijk bij de uitgangspunten van notitie aan te sluiten was
de focus van het onderzoek gericht op institutionele mogelijkheden voor
reductie van de aanwas van nieuwe regelgeving. Daarmee wordt bedoeld
dat er in het wetgevingsproces stappen kunnen worden ingebouwd die
ertoe leiden dat er minder, minder belastende of kwalitatief betere regelgeving ontstaat. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de vraag in hoeverre
reflectiestappen, interne en externe toetsen en ex ante evaluaties (zoals
bijvoorbeeld in Nederland gebeurt door de Raad van State en Actal) ertoe
leiden dat in een vroeg stadium in het wetgevingsproces het wet- en
regelgevingsinstrument wordt afgewogen tegen zijn alternatieven. Deze
momenten van reflectie zijn geïnventariseerd en beschreven. Daarnaast
is van belang hoe uitputtend deze reflectiemethoden zijn en in hoeverre
deze afwegingen leiden tot andere keuzes. Daarbij is gefocust op stappen
in het wetgevingsproces waarin reflectie op de regelgeving wordt geïnstitutionaliseerd, bijvoorbeeld dat er wordt nagedacht over welk type regelgeving optimaal is, welke alternatieven voor regelgeving er zijn, wat de
maatschappelijke gevolgen van de regelgeving zijn, waarin advies wordt
gevraagd over de juridische impact, enzovoort.
De volgende vragen worden daarbij gesteld:
1 Uit welke stappen bestaat het regelgevingsproces?
2 Welke actoren zijn betrokken bij het regelgevingsproces?
3 Aan welke ex ante toetsen wordt een voorstel tot regelgeving onder
worpen?
4 Op welk type regeling (hiërarchie, beleidsveld) hebben deze toetsen
betrekking?
5 Wat wordt er getoetst?
6 Welke criteria worden gehanteerd?
7 Welke alternatieven worden daarbij overwogen?
8 In welk stadium van het wetgevingsproces vinden deze toetsen plaats?
Het spreekt voor zich dat hierbij rechtsvergelijking op alle niveaus van
regelgeving nodig is; wanneer er geen reflectie op lagere regelgeving
plaatsvindt, zal het merendeel van de inhoudelijke normen niet aan een
toetsing worden onderworpen.

9

Nota ‘Vertrouwen in wetgeving’, Kamerstukken II 2008/09, 31 731, nr. 1, p. 3.
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Deelvraag 3
In dit onderzoek is de institutionele inrichting rondom het wetgevingsproces als oorzaak beschouwd voor de (toe- of afname van de kwantitatieve)
regellast. Daarom is onderzocht of de procedure voor de totstandkoming
van wet- en regelgeving van invloed is op de hoeveelheid en de orde van
de tot stand gebrachte regelgeving (hogere of lagere regelgeving, alternatieven voor regelgeving, afzien van regelgeving).
Deelvraag 4
Het huidige Nederlandse regeldrukreductiebeleid is tot op heden vooral
gericht geweest op het minder regelen en het gebruik van andere instrumenten (instrumenteel beleid). Het is dan goed een vergelijking te maken
tussen de manier waarop Nederland en de andere Europese landen
hun instrumenteel regeldrukreductiebeleid vormgeven en hoe zich dit
verhoudt tot het institutionele beleid.
Deelvraag 5
Het instrumentele regeldrukreductiebeleid leidt wellicht tot een verschuiving in het gebruik van regels. Mogelijk wordt onder invloed van het beleid
vaker een voorkeur aan lagere regelgeving, omvangrijkere (geïntegreerde)
wetten of privaatrechtelijke instrumenten gegeven. Het is interessant om
te zien welke verschuivingen er in Nederland plaatsvinden en hoe deze
zich verhouden tot die in de te bestuderen Europese landen. Daarnaast
is bepaling van het effect van het instrumentele dereguleringsbeleid van
belang om een vergelijking te kunnen maken met de institutionele dereguleringsmogelijkheden. De vraag die hier mede centraal staat is welk
type dereguleringsinstrument het sterkste effect heeft op een eventuele
reductie van de productie van regels.
Deelvraag 6
Om de doelmatigheid van het beleid te kunnen toetsen is inzicht nodig in
de feitelijke ontwikkeling van het aantal regels. In het onderzoek worden
uitsluitend algemeen verbindende voorschriften geteld die vergelijkbaar
zijn met Nederlandse wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen. Beleidsregels en regelingen van lagere overheden worden buiten beschouwing
gelaten.
De kwantitatieve regellast is een dynamisch evenwicht tussen de productie van nieuwe regelingen in en het verval van oude regelingen uit het
regelingenbestand. De kwantitatieve regellast kan uitsluitend worden
gemanipuleerd via de productie en het verval van regelingen. Wij zullen
ons bij voorkeur focussen op de productie en het verval en niet op de
(netto) groei of krimp van het regelbestand. Productie- en vervalcijfers
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reageren sneller en sterker op beleidswijzigingen dan voorraadcijfers.10 In
principe is het moment van inwerkingtreding van de nieuwe regeling het
moment waarop zij wordt meegeteld.
Deelvraag 7
In deze deelvraag vond de integratie van de informatie uit het onderzoek
plaats. Er wordt bepaald welk beleid een effectieve bijdrage levert aan
de terugdringing van de regelproductie of vergroting van het verval. Een
centrale vraag is of een andere voorbereidingsprocedure tot minder wettelijke regels leidt. Maar er zal ook een verband worden gelegd tussen het
aantal regels en de gepercipieerde regeldruk. Wanneer dit is uitgewerkt,
kan worden beoordeeld of andere Europese landen er aanpakken op na
houden die in Nederland een doelmatige reductie van de regelproductie
kunnen bewerkstelligen.

1.4 Fasering en nadere keuzes
1.4.1 Methode
Het onderzoek is in hoofdzaak een rechtsvergelijkende literatuurstudie.
Het is in drie fasen uitgevoerd.
Fase 1: Quickscan en selectie
Een al eerder (paragraaf 1.2) geschetst methodologisch probleem is dat
de keuze voor de te onderzoeken landen wordt bepaald door de vraag of
men daar een zinvolle aanpak van het dereguleringsbeleid heeft, maar
om dat te kunnen weten moeten de landen eerst worden onderzocht.
Om dit probleem te tackelen wordt een beperkt rationele aanpak voorgesteld.11 In dit onderzoek is eerst een longlist opgesteld van acht Europese
landen. Het gaat om de landen die het WODC in het offerteverzoek noemt
(Denemarken, Zweden en Oostenrijk), aangevuld met landen waarvan bij
ons bekend is dat zij een interessant dereguleringsbeleid hebben.
Om een gevarieerde samenstelling van de longlist te krijgen zijn landen
op basis van zowel de onafhankelijke variabele (veel ex ante evaluatiestappen in de wetgevingsprocedure) als de afhankelijke variabele (grote
regelreductie) geselecteerd. Het voordeel van het combineren van beide
selectiestrategieën is dat Nederland kan worden vergeleken met koplopers

10

11

Stel er is een stabiele situatie, waarin productie en verval van regels in evenwicht zijn. Jaarlijks wordt
10% van het regelbestand vervangen. Stel dat het na een forse inspanning in een bepaald jaar lukt
de productie van nieuwe regels met maar liefst 20% te reduceren. Het regelbestand wordt in dat jaar
slechts 2% kleiner. De gevolgen van het beleid zullen waarschijnlijk direct in het eerste jaar na de
maatregel zichtbaar zijn aan het productiecijfer, maar pas na een paar jaar aan het regelbestand.
Zie noot 8.
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op het gebied van het systeem van wetgeving, maar ook dat naar succesfactoren buiten dit wetgevingssysteem kan worden gezocht. Selectie
criteria voor landen op de longlist waren:
1 vooruitstrevend beleid tot deregulering, bijvoorbeeld door een Regula
tory Impact Assessment (RIA), en/of
2 een grote reductie van regelgeving (zonder dat het land koploper op ex
ante dereguleringsgebied hoeft te zijn).
Deregulering en wetgevingskwaliteit leeft in de verschillende Europese
landen op een verschillend niveau. Nederland behoort tot de landen
binnen de EU die gelden als benchmark op het gebied van RIA. Denemarken en het Verenigd Koninkrijk behoren ook tot deze groep koplopers. Ook
landen als Zweden en Finland hebben een geavanceerd systeem van RIA.
Duitsland, Polen en Oostenrijk liggen net achter de kopgroep; zij voeren ex
ante evaluaties op iedere wet uit, maar hun systeem is nog niet zo lang in
werking.12
Op de longlist werden allereerst het Verenigd Koninkrijk, Denemarken,
Zweden en Finland opgenomen. Daarnaast bleken de activiteiten van de
Duitse deelstaat Niedersachsen interessant; hier is het gelukt om vanaf
2003 het aantal geldende regels (op deelstaatniveau) met ongeveer 50%
te reduceren. Oostenrijk is ook ver met ex ante beoordelingsmethoden.
Een sterk punt is hier dat een RIA in een vroeg stadium wordt uitgevoerd.
Polen is ook ver met het dereguleringsbeleid. Dit land zet sterk in op
zowel ex post als ex ante dereguleringsmethoden.13 Zwitserland is aan de
longlist toegevoegd omdat het buiten de EU valt (en dus minder EU-regelgeving hoeft te implementeren). Verder heeft Zwitserland een sterk gedereguleerde economische sector en gebruikt het RIA-achtige instrumenten
bij de voorbereiding van wetsvoorstellen.14
Binnen de acht landen op de longlist is de volgende inventarisatie
gemaakt:
1 Zijn er binnen de onderzoeksperiode in het regelgevingsproces interessante institutionele aspecten toegevoegd, of wordt er een instrumenteel
beleid gevoerd dat kan leiden tot een andere hiërarchie in regelgeving
of tot deregulering?
2 Zijn er voldoende gegevens beschikbaar die voor de onderzoeksperiode
inzicht geven in de trends in de productie en het verval van regelingen?

12
13
14

Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 13-14.
Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 13-14.
www.seco.admin.ch/themen/.
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3 Is er binnen de onderzoeksperiode een sterke daling van de regelproductie gerealiseerd?
In samenspraak met de begeleidingscommissie is op basis van de resultaten uit de quickscan een keuze gemaakt om in vier landen een verdiepend literatuuronderzoek te verrichten, te weten Oostenrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Finland.
De volgende argumenten waren daarbij van belang. Zweden heeft een
zeer uitgebreid systeem van consulteren bij nieuwe wetgeving. Dit is een
belangrijk criterium voor vermindering van de regeldruk. Openheid leidt
tot snellere acceptatie van de burger (gepercipieerde beleving van de
burger). Nederland wijkt wat inspraak betreft af en moet zich op dit punt
meer openen. Wij zouden hier lering uit kunnen trekken. Verder nemen
de administratieve lastenbenadering en RIA een belangrijke plaats in.
Wat het institutionele kader betreft, is de verhouding tussen de centrale
overheid en agencies interessant. Dit is in Zweden staatsrechtelijk anders
geregeld; in Zweden maken agencies het merendeel van de regelgeving,
terwijl die mogelijkheid in Nederland in beginsel is uitgesloten. Zweden
is al van oudsher erg open (vanwege het vakbondsoverleg). Door middel
van uitgebreide consultatie in de RIA kan van overheidswege vooraf een
betere inschatting worden gemaakt van de gevolgen van regels voor individuen en doelgroepen. Hierdoor is er een link tussen consultatie, Impact
Assessment en kwaliteit van wetgeving. Finland scoort wat betreft de RIA
heel goed. Het ministerie van Justitie speelt net als in Nederland een
duidelijke rol in het dereguleringsbeleid, waardoor Finland interessant
is. Verder heeft de OECD rapporten over Finland en Zweden gepubliceerd
(Engelstalig) die inzicht kunnen bieden in het wetgevingskwaliteitsbeleid.
Oostenrijk heeft een goed ICT-beleid (transparantie).
Fase 2: Rechtsvergelijking
Fase 2 vormde met een beschrijving van de geselecteerde landen de kern
van het onderzoek. De selectie van landen voor de verdiepende rechts
vergelijking kwam voort uit fase 1. In deze rechtsvergelijkende studie is de
context van de totstandkoming van wetten in vier verschillende landen
vergeleken met die van Nederland. In deze tweede fase is geïnventariseerd
in hoeverre in de totstandkomingsprocedure van wet- en regelgeving
mechanismen, toetsen en methoden worden gevat waardoor beleidsinstrumenten beter tegen elkaar worden afgewogen en wetgevingskwaliteit
wordt verbeterd. Volgend uit de inventarisatie zal een literatuuranalyse
worden gemaakt van de inzet, inhoud en gevolgen van deze mechanismen, toetsen en methoden. De resultaten van deze fase zijn als vijf (vier
Europese landen en Nederland) cases beschreven (feitelijk is er in fase 2
nog niet geïnterpreteerd of vergeleken).
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In deze verdiepende studies is het volgende beschreven:
1 de hiërarchie binnen de regelgeving;
2 de totstandkomingsprocedures van de verschillende regels (de equivalenten van wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen);
3 in het bijzonder een beschrijving van mechanismen, adviezen, toetsen
en ex ante evaluatiemethoden bij de totstandkoming van regels;
4 het instrumentele dereguleringsbeleid;
5 de trends vanaf 2004 in de productie en het verval van de verschillende
regelingen. Er zal worden gefocust op productie en vervalcijfers en
minder op de ontwikkelingen in de regelvoorraad;
6 er is geïnventariseerd of er in de literatuur van het betreffende land
een koppeling wordt gelegd tussen het instrumentele deregulerings
beleid en de totstandkomingsprocedures van regelgeving en de onder
5 gevonden trends;
7 er is in de literatuur bestudeerd of er een causaal verband wordt gelegd
tussen aantallen en soorten regels en de gepercipieerde regeldruk.
Fase 3: Integratie
In de integratiefase is de vergelijking gemaakt tussen de vier geselecteerde landen en Nederland. Tevens is in deze integratiefase bezien welk
beleid ter reductie van regellast eventueel kansrijk binnen de Nederlandse
rechtsorde zou kunnen worden ingepast.
1.4.2 Afbakening
Het onderzoek had betrekking op wettelijke regelingen op nationaal/
federaal niveau. In het onderzoek worden wetten, AMvB’s en ministeriële
regelingen (en hun buitenlandse equivalenten) betrokken. Beleidsregels,
decentrale regelgeving en andere lagere regelgeving zijn buiten beschouwing gelaten, met dien verstande dat als het een deelstaat van een federatie betreft, ook de wetgeving op deelstaatniveau is onderzocht.
Het onderzoek had betrekking op de periode 1995-2008.
1.4.3 Analyse
De analyse heeft plaatsgevonden door middel van een kwalitatieve vergelijking van de wet- en regelgevingsprocedures en hun context in vier
Europese landen met die van Nederland. In totaal is met zes deskundigen
in de onderzochte landen een interview gehouden. Met deze interviews is
beoogd meer achtergrondinformatie te verkrijgen en er achter te komen
hoe wetgevingsprocessen in de praktijk verlopen. Het doel was een nadere
duiding te kunnen geven aan de gevonden resultaten. Uit de literatuur
en op basis van het oordeel van deskundigen in het betreffende land zou
moeten blijken of er relaties zijn tussen de procedures en de kwantitatieve
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trends in de productie en het verval van wet- en regelgeving. Op basis van
de selectieve steekproef van vier landen en de korte onderzoeksperiode
van dertien jaar is het niet mogelijk om de gevonden trends in de kwantitatieve productiegegevens aan een statistische analyse te onderwerpen.
Daarmee zijn de mogelijkheden om zelf causale relaties vast te stellen zeer
beperkt. We zullen hier afgaan op onderzoeken en evaluaties die in de literatuurstudie worden gevonden en op het oordeel van de deskundigen ter
plaatse. Datzelfde geldt voor de relatie tussen de kwantitatieve regellast
en de gepercipieerde regeldruk. Het onderzoek betreft derhalve vooral een
inventariserende literatuurstudie. Om de toepasselijkheid van de uitkomsten voor de Nederlandse context in te kunnen schatten is een verdiepend
interview met een Nederlandse deskundige gehouden.
De bedoeling was aanvankelijk dat de cijfers over productie van wetten in
de onderzochte landen in principe zouden worden ontleend aan de literatuur. Het is echter gebleken dat dergelijke cijfers niet in ieder land worden
gepubliceerd. Daarom zijn in Finland de cijfers rechtstreeks van het
ministerie van Justitie verkregen. In het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk
zijn de cijfers door de onderzoekers zelf samengesteld uit de elektronische
wettenbestanden op internet. Dat is ook gebeurd voor de Nederlandse
wettenproductie van na 2004. Het tellen van de wettenproductie is in
bestanden met geconsolideerde regelgeving gebeurd, op een vergelijkbare
manier als in het rapport Alle regels tellen.15 Bijlage 4 geeft een beschrijving van de gehanteerde telmethode voor deze landen. Door zelf te tellen
konden consistente en vergelijkbare resultaten worden bereikt.
Ten slotte zij hier alvast gewezen op de beperkingen die de methode van
internationale (rechts)vergelijking meebrengt voor het kunnen doen van
aanbevelingen voor de Nederlandse context; wij komen daar in paragraaf 1.7 op terug.

1.5 Onderzoeksteam en begeleidingscommissie
Het onderzoek is onder supervisie van prof. mr. S.E. Zijlstra (Vrije
Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid) verricht door dr. P.O.
de Jong (Bureau De Jong Beleidsadvies). Input is verder geleverd door
dr. A.R. Neerhof en prof. mr. F.J. van Ommeren, beiden werkzaam bij de
Vrije Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid.16

15
16

P.O. de Jong & M. Herweijer, Alle regels tellen. De ontwikkeling van het aantal wetten, AMvB’s en
ministeriële regelingen in Nederland (Onderzoek en beleid 225), Den Haag: WODC 2004.
Het onderzoeksteam is voorts dank verschuldigd aan mr. F.A. de Lange en M. Magala.
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Het onderzoek werd begeleid door een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van prof. dr. W.J.M. Kickert (Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam), mr. E.C. van Ginkel (Ministerie van
Justitie, WODC), mr. dr. H.G. Hoogers (Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
Rijksuniversiteit Groningen), mr. M.H.A.F. Lokin (ministerie van Justitie, Directie Wetgeving), drs. J.C.M. Nijland (ministeries van Financiën
en Economische Zaken, Regiegroep Regeldruk) en mr. drs. E. Schrijen
(ministerie van BZK, Programma Vernieuwing Rijksdienst).

1.6 Opbouw van het rapport
De onderhavige rapportage geeft een beschrijving van de wetgevingsprocedure, het wetgevingskwaliteitsbeleid en de productie van wetten
in vijf Europese landen, waaronder Nederland. Voordat we met de landenbeschrijvingen beginnen, geeft hoofdstuk 2 een omschrijving van
de kernbegrippen in dit onderzoek. Dit hoofdstuk is tevens belangrijk
als afbakening van de beschrijvingen in de onderzochte landen. Na
hoofdstuk 2 komen de landenbeschrijvingen aan bod. Per land is een
aantal zaken op een systematische manier beschreven. Eerst is er in
hoofdstuk 3 een beschrijving van het Verenigd Koninkrijk. In hoofdstuk
4 komt Zweden aan bod en in hoofdstuk 5 Finland. Hoofdstuk 6 geeft een
beschrijving van Oostenrijk, en Nederland sluit in hoofdstuk 7 de landenbeschrijvingen af. Ten slotte geeft hoofdstuk 8 de belangrijkste conclusies
weer. In dit laatste hoofdstuk wordt getracht de belangrijkste factoren te
vinden die de wettenproductie kunnen verminderen.
De landenhoofdstukken zijn op een systematische manier ingedeeld.
Eerst gaan wij in paragraaf 1 in op de staatsinrichting, de regelhiërarchie
en de wetgevingsprocedure in het betreffende land. Vervolgens geeft
paragraaf 2 een (historisch) overzicht van het wetgevingskwaliteitsbeleid.
Daarna beschrijven wij in paragraaf 3 de belangrijkste actoren die bij
het wetgevingskwaliteitsbeleid betrokken zijn en hun functie. Daarna
inventariseren wij in paragraaf 4 de stappen in de wetgevingsprocedure
die uitnodigen tot een reflectie op de te maken wet. In deze paragraaf
is speciale aandacht voor RIA en consultatie. Vervolgens beschrijven
wij in paragraaf 5 welke ex post instrumenten ter vermindering van de
regelvoorraad in het betreffende land zijn geprobeerd. Paragraaf 6 geeft
vervolgens een kwantitatief overzicht van de regelproductie. In paragraaf
7 wordt getracht om – waar mogelijk – een koppeling tussen het beschreven beleid en deze regelproductie te maken om aanwijzingen te vinden
welk beleid effectief zou kunnen zijn. Ten slotte worden in paragraaf 8 de
belangrijkste conclusies voor het betreffende land getrokken.
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In hoofdstuk 8, waarin wij de informatie uit de landenhoofdstukken integreren, houden wij ruwweg dezelfde indeling aan als in de landenhoofdstukken, om aan het eind de belangrijkste remmen op de wetgeving te
onderscheiden die een min of meer aantoonbaar effect hebben.

1.7 Waarde en onwaarde van de bevindingen
In het voorgaande is op een aantal plaatsen met een zeker optimisme
gesproken over de opbrengst van dit onderzoek voor de Nederlandse
situatie: sprake was van beoordeling ‘of andere Europese landen er
aanpakken op na houden die in Nederland een doelmatige reductie van
de regelproductie kunnen bewerkstelligen’, en bezien zou worden ‘welk
dereguleringsbeleid eventueel kansrijk binnen de Nederlandse rechtsorde
zou kunnen worden ingepast’. Voor een dergelijk optimisme is uit de aard
der zaak eigenlijk geen plaats.
Dit onderzoek is internationaal-vergelijkend van aard: men zou het
gecombineerd vergelijkende staats- en bestuursrecht en bestuurskunde
kunnen noemen. Van dergelijk onderzoek zijn de beperkingen onmiddellijk duidelijk.
Ten eerste is daar de beperking die men als onderzoeker heeft als men
niet door en door bekend is met de rechtsstelsels en juridische en politieke cultuur van de te onderzoeken landen.17 Maakt dat een adequate
beschrijving op zichzelf al lastig – wij menen met dit onderzoek overigens
een zeer adequaat beeld van regeldruk(vermindering) in de onderzochte
landen te hebben gegeven –, met name als het gaat om aanbevelingen
dient de grootste terughoudendheid te worden betracht. Het kan best zo
zijn dat bepaalde instrumenten in andere landen succesvol of juist onsuccesvol zijn gebleken, maar dat zegt bijzonder weinig over het te verwachten succes als men ze naar Nederland zou ‘overplanten’: een staatsbestel
en politieke cultuur vormen nu eenmaal een uitermate gecompliceerd
systeem van machten en tegenmachten die elkaar min of meer in evenwicht houden.
De opdrachtgever is zich daarvan blijkens de opdracht gelukkig ook goed
bewust geweest, waar geen aanbevelingen maar alleen een zo adequaat
mogelijke beschrijving werd gevraagd, en ook de begeleidingscommissie
heeft deze beperking steeds helder op het netvlies gestaan.
Wel menen wij in grove trekken enkele steeds terugkerende fenomenen te
ontwaren, waarvan wij de vergelijkende betekenis ook wetenschappelijk
17

Vgl. zeer uitgebreid T. Koopmans, Vergelijkend publiekrecht, Deventer: Kluwer 1986, p. 4-6.
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voor onze rekening durven te nemen. In alle onderzochte landen is sprake
van een zichtbare behoefte aan vermindering van regeldruk. In eveneens
al deze landen is gezocht naar verschillende vormen van institutionele
inbedding van toetsmomenten. En in al deze landen gaan die instellingen
gebukt onder een gebrek aan dwingendheid van hun oordeel. Kennelijk
acht men het onverenigbaar met het primaat van de politiek (hoe ook
genaamd) om een niet-politieke instantie een dwingende rol te geven
bij het vaststellen van een zo politiek gevoelige materie als de mate van
ingrijpendheid van overheidsregels.
Dat hoeft overigens niet te betekenen dat dergelijke instellingen geen
waarde hebben; zij articuleren bij voorgenomen wetgeving steeds het
aspect van de regeldruk, en leggen een motiveringsplicht bij degenen
die de uitgangspunten van terughoudendheid niet in acht willen nemen.
Aldus hebben zij zelfs een democratisch-rechtsstatelijke waarde, want
terughoudendheid met regels en regeldruk is rechtstreeks terug te voeren
op de beginselen van de democratische rechtsstaat.18

18

Vgl. E.M.H. Hirsch Ballin, ‘Regelen op afstand als vereiste van een sociale rechtsstaat’, in: M.A.P. Bovens,
W. Derksen & W.J. Witteveen (red.), Rechtsstaat en sturing, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink 1987, p. 95 e.v.,
ook opgenomen in: Rechtsstaat en beleid. Een keuze uit het werk van mr. E.M.H. Hirsch Ballin, Zwolle:
W.E.J. Tjeenk Willink 1991, p. 387 e.v.
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2 Enkele centrale begrippen
In hoofdstuk 1 is een aantal begrippen naar voren gekomen die wat
meer uitleg verdienen. Wij zullen daarom in dit hoofdstuk de centrale
begrippen uiteenzetten zoals wij die in ons onderzoek hanteren. Het
doel hiervan is om enerzijds afspraken te maken over de wijze waarop
de begrippen gehanteerd zullen worden. Sommige landen hanteren een
eigen jargon en daardoor kan het voorkomen dat begrippen in verschillende landen een andere betekenis of connotatie hebben. Consultatie is in
sommige landen (mede) het vragen van advies binnen de overheid, terwijl
het in andere landen uitsluitend betrekking heeft op advies door organisaties buiten de overheid. Het is daarom belangrijk hierover vooraf afspraken te maken. Dit kan ertoe leiden dat de door ons gehanteerde begrippen
voor sommige landen afwijken van het ter plaatse gehanteerde jargon.
Anderzijds heeft het onderhavige hoofdstuk het doel om die begrippen
te introduceren waarnaar in dit onderzoek met nadruk wordt gekeken.
Daarmee geeft dit hoofdstuk sturing aan het beschrijvende deel van het
onderzoek.
In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens de afhankelijke en de
mogelijke onafhankelijke variabelen gedefinieerd. De afhankelijke variabelen worden behandeld in paragraaf 2.1 en 2.2 en hebben vooral betrekking op regelproductie en regelkwaliteit. De onafhankelijke variabelen
komen aan bod in paragraaf 2.3. Dit is een selectie van variabelen die
van invloed kunnen zijn op de regelproductie en regelkwaliteit. Ten slotte
geeft paragraaf 2.4 een korte samenvatting.

2.1 De regelhiërarchie
Het onderzoek heeft in principe betrekking op de wetten op rijks- of federaal niveau. Daarbij wordt het begrip wet breed opgevat, het verwijst naar
het begrip wet in materiële zin. Daaronder vallen formele wetten, maar
ook besluiten van algemene strekking die algemeen verbindende voorschriften inhouden, zoals in Nederland AMvB’s en ministeriële regelingen.
Wetten in materiële zin waarvoor lagere overheden bevoegd zijn, zoals
provinciale en gemeentelijke verordeningen, worden buiten beschouwing
gelaten. Wetten zonder algemeen verbindende voorschriften, zoals begrotingswetten, worden buiten beschouwing gelaten in het materiële wets
begrip.19 Conform het spraakgebruik hanteren wij de begrippen wetten en
regels (zoals in regeldruk) door elkaar.

19

Vgl. P.B. Cliteur & A. Ellian, Ecyclopedie van de rechtswetenschap II. Positief recht, Deventer: Kluwer 2007,
p. 20.
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Omdat in dit onderzoek slechts naar het hoogste bestuurlijke niveau wordt
gekeken, worden wetten van lagere overheden niet nader beschouwd.
Maar ook de wetten van de centrale overheid in een bepaald land staan
in een zekere hiërarchische verhouding tot elkaar. In het algemeen geldt
dat wetten van lagere orde niet in strijd mogen zijn met wetten van hogere
orde. Rechters kunnen doorgaans lagere regelgeving onverbindend verklaren als zij in strijd zijn met hogere regelgeving. Daarop zijn echter uitzonderingen, zoals de Nederlandse rechter die geen wetten mag toetsen aan
de Grondwet. De verantwoordelijkheid voor het niet laten ontstaan van
strijdigheid ligt in dit geval bij de wetgever. 20
Vaak is het zo dat wetten van lagere orde een andere, meestal eenvoudiger,
wetgevingsprocedure met minder waarborgen en andere institutionele
voorzieningen doorlopen. Het is daarom voor het onderzoek van belang
om de hiërarchie van wetgeving en de bijbehorende procedures in kaart
te brengen. Daarnaast is het in kaart brengen van de hiërarchie van
wetgeving van belang om na te kunnen gaan of bepaalde instrumenten ter
bevordering van wetgevingskwaliteit verschuivingen van het ene naar het
andere hiërarchische niveau veroorzaken.

2.2 Soorten regeldruk
In veel westerse landen heeft men de indruk dat men gebukt gaat onder
een zware regeldruk. Het onderhavige onderzoek heeft deze regeldruk als
onderzoeksobject. Regeldruk wordt in de voortgangsrapportage van de
nota Bruikbare rechtsorde omschreven als: ‘de investering en inspanning
die burgers, bedrijven en instellingen moeten verrichten en de vrijheidsbeperking die ze ondergaan om zich aan de regels te houden’. 21 Dit is niet
alleen afhankelijk van het totaal aantal wetten, maar ook van hun aard.
Volgens ECORYS moet er onderscheid worden gemaakt tussen drie vormen van regeldruk, te weten de potentiële, de feitelijke en de subjectieve
regeldruk. De potentiële regeldruk heeft betrekking op het aantal regels.
Die hoeveelheid beïnvloedt de kans op botsingen, afstemmingsfricties en
kenbaarheidsproblemen. Wij noemen dit in het onderhavige onderzoek de
kwantitatieve regeldruk. De feitelijke regeldruk verwijst naar de verplichtingen die regels met zich meebrengen en de kosten die daarvoor moeten worden gemaakt.22 Volgens Nijsen kan daarbij onderscheid worden
gemaakt in inhoudelijke verplichtingen (nalevings- of compliancekosten)
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Idem, p. 20-21.
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en informatieverplichtingen of administratieve lasten. 23 Ten slotte heeft
de subjectieve regeldruk te maken met de mate waarin burgers, bedrijven
en instellingen de verplichtingen uit wetgeving als een last ervaren. 24 De
subjectieve regeldruk was in dit onderzoek niet te onderzoeken en laten
wij buiten beschouwing.
Kwantitatieve regeldruk
Het kwantitatieve aspect heeft betrekking op het totaal aantal wettelijke
regelingen. De Jong en Herweijer toonden in 2004 aan dat in de afgelopen
jaren het aantal wettelijke regelingen in Nederland met zo’n 2% per jaar is
gestegen. Dit betreft de voorraad of het bestand van geldende wetten.
Het bepalen van de voorraad wetten in materiële zin in de onderzochte
landen viel echter buiten het bestek van het onderzoek. Wel hebben we
over een langere periode bepaald hoe veel wetten in materiële zin jaarlijks
in werking treden. Dit noemen wij de productie van wetten. Onder wettenproductie verstaan wij het aantal materiële wetten dat in een bepaald jaar
rechtskracht krijgt. De productie kan worden uitgesplitst in de eenheden
uit de wetgevingshiërarchie, in Nederland wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen. Het begrip productie heeft zowel betrekking op zelfstandige nieuwe regels als op geamendeerde regels.25 Het was niet voor ieder
land mogelijk de zelfstandige nieuwe wetten en geamendeerde wetten
van elkaar te onderscheiden, vandaar dat we beide categorieën hebben
samengetrokken. Wetten worden bij wet ingetrokken. In de productie
cijfers zijn de intrekkingswetten niet begrepen.
Wij hebben voor meting van de productie gekozen omdat de gevolgen van
wijzigingen in het ex ante (wetgevings)beleid sneller en sterker zichtbaar
zijn in de productiecijfers dan in de voorraadcijfers. De wettenproductie
is daarom in dit onderzoek een belangrijke afhankelijke variabele. Krimp
van deze productie kan enerzijds duiden op een effectief ex ante beleid,
maar kan anderzijds ook veroorzaakt worden door andere (vaak onbekende) doorkruisende variabelen.
Naast de wettenproductie is getracht een beeld te krijgen van de doel
matigheid van het beleid dat gericht is op het verminderen van bestaande
regels. Daarbij is gekeken of wetgeving is ingetrokken of vervangen door
eenvoudiger wetten. Door beide aspecten te combineren ontstaat een
beeld over de groei of krimp van het wettenbestand.
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A.F.M. Nijsen, ‘Onkruid vergaat niet. Geldt dat ook voor administratieve lasten?’ RegelMaat 2004-2, p. 48
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Vermindering van de feitelijke regeldruk
In het voorgaande wordt regeldruk als een kwantitatief probleem
beschouwd, maar de feitelijke regeldruk wordt mede veroorzaakt door de
aard van de wetten. Daar waar wij alleen regeldruk noemen, doelen wij
op de feitelijke regeldruk. De feitelijke regeldruk bestaat uit twee componenten, te weten de nalevingskosten en de administratieve lasten. In de
meeste onderzochte landen worden de nalevingskosten niet gemonitord.
Daarom betrekken we één aspect van de feitelijke regeldruk in ons onderzoek, namelijk de administratieve lasten. Dit is het aspect van regeldruk
dat door Actal en enkele buitenlandse collega-instituties wordt gemeten.
Een succesvol wetgevingskwaliteitsbeleid is in staat de administratieve
lasten naar beneden te brengen. Wij realiseren ons echter dat we hiermee
een beperkt kwaliteitsbegrip hanteren.
Doelbereiking van het beleid
De gevolgen van het wetgevingskwaliteitsbeleid worden in ons onderzoek afgemeten aan drie aspecten. Deze aspecten zijn op te vatten als de
afhankelijke variabelen, te weten:
1 verschuivingen in regelhiërarchie. Deze lastenverschuiving duidt op
zichzelf niet op het bereiken van de doelen van het wetgevingskwaliteitsbeleid, maar kan een neveneffect zijn van het inzetten van ex ante
beleidsinstrumenten;
2 vermindering van de kwantitatieve regeldruk;
3 vermindering van feitelijke regeldruk.
Wij spreken van een doeltreffend wetgevingskwaliteitsbeleid als de potentiële of de feitelijke regeldruk afneemt als gevolg van het gevoerde beleid.

2.3 Instrumenten voor regeldrukvermindering
Veel landen, waaronder Nederland, hebben een wetgevingskwaliteitsbeleid (ook wel aangeduid met ‘better regulation’ of ‘bessere Rechtsetzung’).
Een algemeen kenmerk van dit beleid is dat men verder kijkt dan alleen
de technisch-juridische kwaliteit van wetgeving, en terugdringing van
regeldruk is een van de doelstellingen die in vrijwel ieder wetgevings
kwaliteitsbeleid terugkomt. De Nederlandse nota Vertrouwen in wetgeving
verwoordt dat als volgt: ‘door de aandacht niet meer alleen te richten
op de ontwikkeling en toepassing van kwaliteitscriteria, maar de focus
ook te richten op de vragen die in de fase van beleidsvoorbereiding aan
de orde moeten komen, zoals naar alternatieven en de inbedding in
het rechtssysteem, wordt de verbinding tussen beleidsvoorbereiding en
wetgeving en wetgevingsproces versterkt’. 26 Wetgevingskwaliteitsbeleid
26
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heeft dus niet alleen betrekking op de technische kwaliteit, maar ook op
de beleidsvoorbereiding en het wetgevingsproces. 27 De Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Organization for Economic
Cooperation and Development, OECD) is een internationaal samen
werkingsverband van dertig landen om sociaal en economisch beleid
te bespreken, bestuderen en coördineren. Omdat de OECD ‘regulatory
reform’ en het wegnemen van barrières door regelgeving als belangrijke
randvoorwaarde ziet voor een gezonde economische ontwikkeling, houdt
zij zich intensief met dit onderwerp bezig. Zij richt zich sterk op het wetgevingsproces en hanteert daarbij criteria met randvoorwaarden voor een
kwalitatief hoogwaardig wetgevingsproces. De OECD hanteert een drie
deling van de terreinen waarop de instrumenten moeten worden ingezet
voor wat zij noemen ‘regulatory reform’. Het betreft:28
1 Er dient een regulatory managementsysteem te worden opgebouwd:
a Het beleid moet worden gesteund door het hoogste beleidsniveau.
b Er dienen expliciete kwaliteitsstandaarden te zijn voor wetgevingskwaliteit en wetgevingsprocedures.
c Bouw capaciteit op voor de uitvoering van het wetgevingskwaliteitsbeleid.
2 Nieuwe regels moeten worden verbeterd:
a Beoordeel de gevolgen van regelgeving.
b Consulteer systematisch met belanghebbenden.
c Gebruik alternatieven voor regelgeving.
d Verbeter de coördinatie binnen het regelgevingssysteem.
3 Bestaande regels moeten worden geüpgraded:
a Beoordeel en update bestaande regels.
b Verminder bureaucratie en formaliteiten van de overheid.
Bovenstaande kwaliteitscriteria van de OECD hebben aan de basis
gestaan van de wijze waarop in het onderhavige onderzoek naar wetgevingskwaliteitsbeleid is gekeken en zij zijn grofweg terug te vinden in de
hoofdstukindeling van de landenhoofdstukken. Bij de beoordeling van
de wetgevingssystemen in de onderzochte landen is bijzondere aandacht
geweest voor:
1 ex ante toetsen om de kwaliteit van wetgeving te verbeteren. Te denken
valt aan (Regulatory) Impact Assessments (RIA) en allerlei organen die
voordat het wetsvoorstel in de ministerraad wordt behandeld kwaliteitstoetsen op het voorstel uitvoeren. Te denken valt in Nederland aan de
Raad van State en Actal;
2 ex ante consultatie onder belanghebbenden;
3 ex post beoordelingsmechanismen voor bestaande wetgeving;
4 ex post instrumenten ter reductie van administratieve lasten.
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Er zijn drie instrumenten waarop wij in deze paragraaf wat verder willen
ingaan. Dat zijn Regulatory Impact Assessment en consultatie. Verder wordt
kort ingegaan op de ex post instrumenten.
Regulatory Impact Assessment
Regulatory Impact Assessment (RIA) is in hoofdzaak een methode om nieuwe regels te verbeteren. Het is een evaluatiemethode waarin de gevolgen
van een wet in kaart worden gebracht. Er worden verschillende definities
gehanteerd. Volgens de OECD is RIA ‘(…) a systematic policy tool used to
examine and measure the likely benefits, costs and effects of new or existing regulation’. Kirkpatrick en Parker vullen dit wat verder in. Volgens hen
is RIA een methode van beleidsanalyse die bedoeld is om beleidsmakers
te ondersteunen in het ontwerp, de implementatie en de monitoring van
verbeteringen van wetgevingssystemen door te voorzien in een methodologie om de waarschijnlijke gevolgen van de voorgestelde regelgeving en
de werkelijke gevolgen van bestaande regelgeving te beoordelen. 29 De EU
geeft de volgende omschrijving van een Impact Assessment (IA): ‘A process aimed at structuring and supporting the development of policies. It
identifies and assesses the problem at stake and the objectives pursued. It
identifies the main options for achieving the objective and analyses their
likely impacts in the economic, environmental and social fields. It outlines advantages and disadvantages of each option and examines possible
synergies and trade-offs.’30 De bovenstaande definities geven nog veel
ruimte voor invulling van het RIA-begrip, en verschillende landen doen
dat ook op uiteenlopende manieren. Toch lijkt er de laatste jaren – mede
door de inspanningen van de EU en de OECD – een groeiende consensus
te ontstaan over hoe een goede RIA er uit hoort te zien. De OECD heeft
tien aandachtspunten voor een goede RIA opgesteld. Deze aandachtspunten zijn: 31
1 Maximaliseer de politieke betrokkenheid bij RIA.
2 Wijs verantwoordelijkheden voor de RIA-programma-elementen zorgvuldig toe.
3 Train de wetgevingsambtenaren.
4 Gebruik een consistente maar flexibele analysemethode.
5 Ontwikkel en implementeer gegevensverzamelingsstrategieën.
6 Voer RIA-inspanningen gericht uit. Zet de middelen in op regelgeving
met grote gevolgen.
7 Integreer RIA in het besluitvormingsproces, begin zo vroeg mogelijk.
8 Communiceer de resultaten.
9 Betrek het publiek uitgebreid bij het proces.
10 RIA toepassen op zowel de bestaande als de nieuwe regelgeving.
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In ons onderzoek hebben we voor zover van toepassing aangesloten bij
dit OECD-kwaliteitskader. Het merendeel van bovenstaande begrippen is
beoordeeld in de beschrijvende landenhoofdstukken. Speciale aandacht
is er voor de institutionele inkadering van het overbrengen van het RIAbeleid op de departementen en de controle op de RIA’s, de integratie
van RIA in het wetgevingsproces (met name de dwingendheid en het
moment waarop zij wordt uitgevoerd) en de analysemethoden die worden
aangereikt. Het betrekken van het publiek bij het wetgevingsproces is niet
beoordeeld, omdat dit separaat onder het kopje ‘consultatie’ is behandeld.
Consultatie
Binnen het wetgevingskwaliteitsbeleid wordt consultatie zeer belangrijk
gevonden. Popelier e.a. hebben onderzoek verricht naar de Nederlandse
consultatiepraktijk. Zij geven de volgende definitie van consultatie:
‘Consultaties zijn procedures waarbij het bestuur belanghebbenden en
deskundigen, die extern zijn aan het besluitvormende orgaan, om input
vraagt voor de verdere ontwikkeling van het beleid of de voorgestelde
regelgeving, door middel van een raadpleging of een adviesaanvraag.’32
Als we deze definitie toepassen op wetgeving, wordt bij consultatie dus
externen, personen buiten het ministerie dat voor de wetgeving verantwoordelijk is, gevraagd advies te geven over de voorgenomen wetgeving. Met consultatie worden volgens Popelier de volgende vijf doelen
nagestreefd:33
1 verbetering van de informatievoorziening aan de wetgever over bedoelde en onbedoelde gevolgen van voorgenomen regelgeving (empirische
functie);
2 controleren van de deugdelijkheid van de ambtelijke voorbereiding van
beleid en regelgeving (controlerende functie);
3 in beeld brengen van potentiële alternatieven voor en in wetgeving
(beleidsanalytische functie);
4 in kaart brengen van verschillende belangen en het identificeren van
draagvlak met het oog op verinnerlijking van normen en beïnvloeding
van nalevingsgedrag (democratische functie);
5 voorlichting aan uitvoeringsorganisaties en publiek (notificerende
functie).
Daarnaast onderscheiden zij nog strategische inzet van het instrument,
die leidt tot een legitimatiefunctie, een symboolfunctie en een ijskastfunctie.

32
33

P. Popelier, R. van Gestel, K. van Aeken, V. Verlinden & P. van Humbeeck, Consulteren over ontwerpregelgeving: alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot actie? Een inventarisatie van de Nederlandse
consultatiepraktijk, Den Haag: WODC 2007, p. 27.
Idem, p. 27-28.

41

42

Wikken, wegen en (toch) wetgeven

Zoals uit de tien OECD-aandachtspunten voor een goede RIA blijkt, ziet
de OECD consultatie als een integraal onderdeel van RIA. In enkele Europese landen, waaronder Oostenrijk en Nederland (zie paragraaf 6.4 en 7.4),
wordt consultatie echter los gezien van de RIA, terwijl consultatie in het
Verenigd Koninkrijk juist sterk met het RIA-proces verweven is (zie paragraaf 3.4). Om zo veel mogelijk bij het Nederlandse wetgevingsproces aan
te sluiten behandelen wij consultatie als een opzichzelfstaand onderwerp,
zonder overigens de raakvlakken met RIA uit het oog te verliezen.
Ten slotte willen wij over consultatie opmerken dat gebleken is dat de
onderzochte landen soms een verschillende betekenis toekennen aan
consultatie. In Oostenrijk is consultatie (Begutachtung) sterk gericht op
het krijgen van goedkeuring van andere ministeries en bestuurslagen.
Zweden heeft met beredning (letterlijk: voorbereiding) eveneens een
procedure (naast de externe consultatie) binnen het wetgevingsproces
waarin de overige ministeries hun goedkeuring aan een wetsvoorstel
moeten geven. In dit onderzoek scharen wij het inwinnen van informatie
bij andere departementen onder de noemer interdepartementaal overleg,
dat in onze visie een regulier onderdeel van de ambtelijke voorbereiding
is. Pas wanneer partijen buiten de departementen wordt geraadpleegd,
merken wij dat aan als consultatie.
Instrumenten ex post
Ex post instrumenten kunnen worden ingezet om het bestaande regelbestand uit te dunnen. Ex post instrumenten kunnen worden geclassificeerd
in drie categorieën. In de eerste plaats de technisch-juridische instrumen
ten. Deze instrumenten behelzen het intrekken van materieel uitgewerkte
wetgeving die formeel nog rechtskracht heeft. Dit leidt weliswaar tot een
uitdunning van het wettenbestand, maar heeft weinig tot geen effect op
de feitelijke regellast. In de tweede plaats kan men werken aan het weg
nemen van de feitelijke regellast. Dat kan enerzijds door het schrappen
van wetten of het wegnemen van informatieverplichtingen. Anderzijds
is dat mogelijk door het aanbieden van extra service, bijvoorbeeld door
het elektronisch doen van aangifte, het koppelen van bestanden of het
creëren van één loket voor meerdere vergunningen. Ten slotte kan men
de regellast verschuiven naar buiten de overheid. De verscheidene vormen
van zelfregulering vallen hier onder. Taken die voorheen door de overheid
werden uitgevoerd, worden nu uitgevoerd door bijvoorbeeld brancheorganisaties of bedrijfschappen. Regellastverschuiving leidt tot een vermindering van de regellast door overheidswetgeving, maar niet of nauwelijks tot
een echte reductie van de regellast.34
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2.4 Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn enkele belangrijke begrippen die in de landenhoofdstukken worden gebruikt uiteengezet. Het onderzoek heeft betrekking
op regeldruk. Regeldruk is de last die burgers, bedrijven en instellingen
ondervinden van wetgeving. Wij richten ons op de wetgeving van de
centrale overheid. Daarbij worden alle materiële wetten beoordeeld.
Regeldruk heeft een kwantitatieve (aantallen wetten) en een feitelijke
component (nalevingskosten en administratieve lasten). Wij concen
treren ons op de administratieve lasten. Het wettenbestand zelf wordt niet
gemeten, maar wel de productie van wetten en er wordt getracht inzicht
te krijgen in de afname van wetten door de ingezette beleidsinstrumenten. Tevens wordt getracht inzicht te krijgen in verschuivingen in het hië
rarchische niveau waarop wetgeving plaatsvindt.
Er worden verscheidene beleidsinstrumenten ingezet om tot een reductie van de regeldruk te komen. Beleidsinstrumenten kunnen ex ante en
ex post worden ingezet. Nadrukkelijk wordt gekeken naar de Regulatory
Impact Assessment (RIA), waarin (meestal ex ante) de kosten en baten
van nieuwe regelgeving worden geëvalueerd. Daarnaast is er speciale
aandacht voor het consultatieproces. Onder consultatie verstaan wij
niet het ‘gewone’ interdepartementale overleg, maar de consultatie met
deskundigen en belanghebbenden buiten de ministeries.
Ten slotte richt het onderzoek zich op ex post instrumenten. Dit zijn
instrumenten die op vereenvoudiging van bestaande wetgeving gericht
zijn. Deze instrumenten kunnen worden verdeeld in technisch-juridische
instrumenten, instrumenten die feitelijke lastenvermindering beogen en
instrumenten gericht op administratieve lastenverschuiving.
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3 Verenigd Koninkrijk
3.1 Achtergrond
3.1.1

Staatsinrichting

Het Verenigd Koninkrijk is een constitutionele monarchie. De koningin
heeft geen politieke macht. De uitvoerende macht is namens de koningin
in handen van de premier en de overige ministers in het kabinet. Het parlement bestaat uit twee Kamers, het Lagerhuis (House of Commons) en
het Hogerhuis (House of Lords). De ministers zijn lid van het Lagerhuis of
het Hogerhuis.
Het Verenigd Koninkrijk is een staat waarbinnen onderscheid wordt
gemaakt tussen Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Daarnaast
hoort een aantal kleinere eilanden tot het koninkrijk, waaronder de Hebriden, de Orcaden en de Shetlandeilanden.
Het lokaal bestuur is voor ieder van de deelstaten anders geregeld. Engeland bestaat uit negen bestuurlijke regio’s, die zijn onderverdeeld in 82
stedelijke en niet-stedelijke counties. Noord-Ierland bestaat uit 26 districten en Schotland is verdeeld in 32 council areas. Daarvan bestaan er drie
uit eilanden (Buiten-Hebriden, Orkney en Shetland). Wales ten slotte is
onderverdeeld in 22 principal areas.
3.1.2 Regelhiërarchie
Binnen het Verenigd Koninkrijk zijn drie rechtsstelsels. Hierdoor is de
rechtsorde tamelijk complex. Recentelijk heeft er decentralisatie plaatsgevonden, waardoor het recht in Wales en Noord-Ierland op onderdelen
afwijkt van het Engelse recht. Het Schotse recht had van oudsher een bijzondere positie.
Engelse regelhiërarchie
Het Engelse recht is van toepassing op Engeland en Wales. Het Engelse
parlement, dat zetelt in de Palace of Westminster, stelt primaire wetgeving
vast. In veel gevallen delegeert het parlement door middel van de primaire
wetten bevoegdheden aan overheidsinstanties zoals ministeries, lokale
overheden of publiekrechtelijke instanties en comités. Zij maken secundaire wetgeving. De belangrijkste rechtsbronnen in het Engelse recht zijn
de door het parlement goedgekeurde wetten, het Europese gemeenschapsrecht, Statutory Instruments en andere lagere wetgeving en het door middel van rechterlijke beslissingen tot stand gekomen ‘common law’. Hoe
belangrijk common law is, blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat het (algemeen
deel van het) burgerlijk recht van Engeland en Wales niet gecodificeerd
is (hoewel er wel veel bijzondere wetgeving op dit gebied is). Wetgeving
speelt dus een belangrijke rol in de rechtsontwikkeling, maar de rol van
jurisprudentie blijft groot.
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Hieronder staan de belangrijkste typen primaire en secundaire wetten:35
1 Acts of Parliament (wetten) zijn primaire wetgeving;
2 Orders in Council (regeringsbesluiten) zijn normaliter secundaire wetgeving, maar in uitzonderingsgevallen kunnen zij worden aangemerkt
als primaire wetgeving. Zij mogen echter nooit in strijd zijn met een
formele wet (Act), waarmee ook een primaire Order in Council een tree
lager op de hiërarchische ladder staat;
3 Regulations of Rules, Orders of Council, Regulatory Reform Orders,
Remedial Orders, Commencement Orders (over de inwerkingtreding
van wetten), Local Statutory Instruments en de meeste Orders in Council zijn bestuurlijke besluiten. Zij worden beschouwd als secundaire
wetgeving en staan hiërarchisch gezien op ongeveer eenzelfde niveau.
De rechtsorde van het Verenigd Koninkrijk is niet onderworpen aan één
centraal grondwettelijk document, maar vloeit voort uit een combinatie
van wettelijke voorschriften, common law en constitutionele overeenkomsten en praktijken.36 Van sommige wetten wordt verondersteld dat zij
gezien hun inhoud of positie in de wettelijke rangorde de facto grondwettelijke kracht hebben. Het parlement kan deze als gewone wetten wijzigen.
Er zijn daarnaast constitutional conventions. Omdat het Verenigd Koninkrijk geen geschreven grondwet kent, is het in principe niet mogelijk een
primaire wet aan te vechten omdat deze ‘ongrondwettig’ zou zijn. Dat is
een praktijk die niet wettelijk bindend is, maar wel onveranderlijk wordt
gevolgd. Het in het Verenigd Koninkrijk gehanteerde constitutionele
grondbeginsel van de ‘parlementaire soevereiniteit’ houdt in dat het
parlement (of preciezer: de koningin) de hoogste wetgevende autoriteit is,
en dat het daarom iedere wet mag intrekken of vaststellen. Geen andere
instantie mag de geldigheid van een parlementaire wet in twijfel trekken.
De Acts of Parliament delegeren vaak bevoegdheden van het parlement
aan ministers om meer gedetailleerde regels te maken. Deze regels
worden Statutory Instruments (SI’s) genoemd. SI’s worden ook wel aangeduid met de synoniemen secundaire of gedelegeerde wetgeving. 37 Er is
een heel scala aan verschillende typen regels die voorschriften van parlementaire wetten in werking laten treden, wijzigen, of uitwerken zonder
dat het parlement een nieuwe wet hoeft aan te nemen. De inhoud van SI’s
varieert van een puur technische invulling van concrete normen (bijvoorbeeld het vaststellen van de hoogte van een boete) tot een veel verdergaande uitwerking van vage normen. Voor secundaire wetgeving geldt de
regel dat zij in overeenstemming moet zijn met de voorschriften van de
primaire wetgeving waarvan zij is afgeleid. SI’s worden ongeldig wanneer
35
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de bij de machtigingswet verleende bevoegdheden worden overschreden
of wanneer een onjuiste procedure is gevolgd. Ook kan de rechter ze
ongeldig verklaren als zij in strijd zijn met andere primaire wetgeving. 38
Schotse regelhiërarchie
Schotland heeft altijd een van het Engelse recht afwijkend rechtsstelsel
gehad, waarbij beide rechtsstelsels zelfs uit een verschillende traditie
voortkomen. Het Engelse recht is afkomstig uit de ‘common law’-familie,
terwijl het Schotse rechtsstelsel van oudsher meer op een continentale
leest is geschoeid. Het Schotse recht wortelt in een Romeinse traditie,
waarin nadruk wordt gelegd op het geschreven recht, maar later zijn ook
continentale rechtsstelsels van invloed geweest op de ontwikkeling van
het Schotse recht. Sinds de eenwording van het Engelse en het Schotse
parlement in 1707 is het Schotse recht beïnvloed door het common lawsysteem, waardoor een rechtsstelsel met een hybride karakter is ontstaan.
Hierdoor kan rechtsontwikkeling door jurisprudentie plaatsvinden. 39
In 1998 is de Scotland Act in werking getreden, waardoor Schotland
een eigen parlement met een beperkte wetgevende bevoegdheid heeft.
Primaire wetgeving kan door het Britse parlement worden vastgesteld.
Het Schotse parlement kan eveneens primaire wetten vaststellen, en wel
op die gebieden waarvoor het in de Scotland Act 1998 bevoegdheden heeft
gekregen. Tabel 1 geeft een beeld van de bevoegdheidsverdeling tussen
het Westminster en het Schotse parlement.
Tabel 1

Bevoegdheidsverdeling tussen Westminster en Schotse
parlement

Schots parlement

Westminster parlement

- Gezondheid en persoonlijke sociale
diensten
- Onderwijs
- Lokaal bestuur
- Volkshuisvesting
- Aspecten van economische ontwikkeling
- Milieu
- Landbouw, visserij, voedsel en bosbouw
- Sport en kunst
- Burgerlijk en strafrecht
- Bandbreedt van 3% voor vaststelling van
het percentage inkomstenbelasting

- Constitutionele zaken, inclusief de Kroon
- Buitenlands beleid, defensie en Europese
zaken
- Macro-economisch beleid en belastingen
(behalve de bandbreedte van 3% voor
inkomstenbelasting)
- Overzeese handel
- Arbeidsrecht
- Sociale zekerheid
- Uitzenden (radio en televisie)

Bron: House of Commons, Scottish and Welsh Business (factsheet P8), Londen: House of Commons
Information Office 2007. www.parliament.uk/factsheets
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Overeenkomstig een constitutional convention (een praktijk die niet wettelijk bindend is maar wel onveranderlijk wordt gevolgd) zal het parlement
van het Verenigd Koninkrijk niet zonder uitdrukkelijke instemming van
het Schotse parlement wetten uitvaardigen die onder de bevoegdheid van
het Schotse parlement vallen.40 Daarmee zijn de beide rechtssystemen in
principe nevengeschikt. De volgende wetgeving is geldig binnen Schotland:
1 Wetten (Acts) vastgesteld door het Britse parlement;
2 Wetten (Acts) vastgesteld door het Schotse parlement;
3 Statutory Instruments vastgesteld door de Britse regering;
4 Schotse Statutory Instruments (SSI) vastgesteld door de Schotse
regering.
Welshe regelhiërarchie
In juli 1999 zijn bepaalde wetgevende bevoegdheden overgedragen aan de
National Assembly for Wales. Grofweg dezelfde bevoegdheden zijn aan de
Welsh Assembly gedelegeerd als aan het Schotse parlement, met uitzondering van het burgerlijk en strafrecht en de mogelijkheid om de inkomstenbelasting te variëren (tabel 2).
Tabel 2

Bevoegdheidsverdeling tussen Westminster parlement en
Welsh Assembly

Welsh Assembly

Westminster parlement

- Gezondheid en persoonlijke sociale
diensten
- Onderwijs
- Lokaal bestuur
- Volkshuisvesting
- Aspecten van economische ontwikkeling
- Milieu
- Landbouw, visserij, voedsel en bosbouw
- Sport en kunst

- Constitutionele zaken, inclusief de Kroon
- Buitenlands beleid, defensie en Europese
zaken
- Macro-economisch beleid en belastingen
- Overzeese handel
- Arbeidsrecht
- Sociale zekerheid
- Uitzenden (radio en televisie)
- Burgerlijk en strafrecht

Bron: House of Commons, Scottish and Welsh Business (factsheet P8), Londen: House of Commons
Information Office 2007. www.parliament.uk/factsheets

Het Britse parlement is bevoegd gebleven voor de primaire wetgeving voor
Welshe aangelegenheden. De Assembly is dus niet bevoegd tot het vaststellen van Acts, maar wel van Statutory Instruments voor het grondgebied
van Wales.
Noord-Ierse regelhiërarchie
Vanaf 1921 heeft Noord-Ierland een parlement gehad dat bevoegdheden
had over de meeste belangrijke binnenlandse onderwerpen. Het Noord40

ec.euroopa.eu/civiljustice/legal_order.
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Ierse parlement heeft gefungeerd tot 1972. Doordat dit Noord-Ierse
parlement wetgevende bevoegdheid had, hebben er tot op heden nog
287 wetten van het Noord-Ierse parlement rechtskracht.41 De relatie
t ussen Londen en Belfast is een moeilijke en in 1972 is het Noord-Ierse
parlement opgeschort42 om een jaar later volledig te worden afgeschaft.43
Noord-Ierland kwam hiermee onder direct gezag van Londen te staan. Op
2 december 1992 werden wetgevende bevoegdheden weer overgedragen
aan de even daarvoor gekozen North Ireland Assembly. De relatie t ussen
Londen en Noord-Ierland bleef echter problematisch en in oktober 2002
is de wetgevende bevoegdheid van de Noord-Ierse Assembly weer opgeschort. Vanaf mei 2007 heeft het Westminster parlement weer wetgevende
bevoegdheden overgedragen aan de North Ireland Assembly.
Net als bij het Schotse parlement is er een verdeling gemaakt van
bevoegdheden tussen het Westminster parlement en de North Ireland
Assembly, die in grote lijnen overeenkomt met de Schotse verdeling.
Binnen Noord-Ierland zijn de volgende typen regels van toepassing:
1 Wetten (Acts) vastgesteld door de North Ireland Assembly;
2 Wetten (Acts) vastgesteld door het Britse parlement;
3 Statutory Rules (vastgesteld door het Noord-Ierse bestuur);
4 Statutory Instruments (vastgesteld door het Britse bestuur).
De regelhiërarchie is vergelijkbaar met die van het Engelse recht.
Hiërarchisch gezien zijn het Engelse en het Noord-Ierse recht nevengeschikt. Onderaan de hiërarchie staan Statutory Rules. Dit is secundaire
wetgeving die wordt uitgevaardigd door de Noord-Ierse ministeries
of andere publieke organen met wetgevende bevoegdheid. Zij zijn het
equivalent van Statutory Instruments in Engeland, Wales en Schotland.
Totaalplaatje
Door de verschillende deelstaten ontstaat er een complexe verdeling van
wetgevende bevoegdheden, van ondergeschikte en nevengeschikte wetten. Tabel 3 vat op een systematische manier samen welke typen regels er
in het regelbestand kunnen worden gevonden. Daarbij moet worden opgemerkt dat er verschillende typen Statutory Instruments zijn, zoals Orders in
Council, Orders of Council, Regulations of Rules, Regulatory Reform Orders,
Remedial Orders, Commencement Orders en Local Statutory Instruments.
Omdat deze dezelfde hiërarchische status hebben, zijn zij allemaal in
tabel 3 samengevat onder Statutory Instruments (of Statutory Rules voor
Noord-Ierland).

41
42
43
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Tabel 3

Totaalplaatje hiërarchie regelgeving in het Verenigd
Koninkrijk

Primaire
wetten

Engels
Welsh
Acts of
Parliament
Sommige Orders
in Council

Schots
Scottish Acts of
Parliament
Sommige Orders in
Council

Noord-Iers
Acts (NI parlement
1921-1972)
Acts (NI Assembly)
Sommige Orders in
Council

Secundaire
wetten

Statutory
Instruments

Scottish Statutory
Instruments

Measure (NI
parlement 1972)
Statutory Rules

Statutory
Instruments

3.1.3 De stappen in het regelgevingsproces
Procedures voor Acts of Parliament
In het Verenigd Koninkrijk zijn meerdere procedures voor primaire wetgeving, te weten een procedure voor een wetsvoorstel van de regering
(government bill), vier verschillende procedures voor initiatiefvoorstellen door parlementsleden (private members’ bill) en een procedure voor
wetsvoorstellen die kenmerken van beide hebben (hybrid bill).44 De meest
reguliere procedure is die van de government bill. De ervaring leert dat
in een beperkt deel van de gevallen de procedure van een private mem
bers’ bill wordt doorlopen, en dat gemiddeld – door gebrek aan ambtelijke
ondersteuning45 – slechts 11% van die initiatiefvoorstellen resulteert in
een wet. In de kabinetsperiode 2006-2007 zijn 33 wetten aangenomen,
waarvan 4 private members’ bills (in totaal zijn er in dat jaar 96 initiatiefwetsvoorstellen ingediend).46 Hybrid bills hebben veelal betrekking op
grote (infrastructurele) projecten en zijn nog zeldzamer. Sinds 1985 is
deze procedure tien maal doorlopen, de laatste keer in 1994.47 In kwantitatieve zin is de procedure voor een government bill de belangrijkste. Op
deze procedure zullen wij dan ook ingaan.
Voorafgaand aan de parlementaire procedure speelt de ambtelijke voorbereiding van wetgeving een belangrijke rol. In de preparlementaire fase
is er overleg tussen de ministers en de ambtelijke staf op de betrokken
departementen. Dit overleg binnen de overheid is gebaseerd op traditie en

44
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Zie: House of Commons, Private members’ bill procedure (factsheet L2), Londen: House of Commons
Information Office 2007. House of Commons, Private bills (factsheet L4), Londen: House of Commons
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informele regels, alsmede op expliciet overheidsbeleid. De departementen
met een belang bij de wetgeving worden op het moment geraadpleegd
waarop overeenstemming over het onderwerp noodzakelijk wordt geacht.
De Better Regulation Executive (BRE) heeft een ondersteunende rol in de
coördinatie van voorstellen die een effect op bedrijven, liefdadigheids- en
vrijwilligersorganisaties kunnen hebben.48 Naast dit interne overleg vindt
in veel gevallen externe consultatie bij niet-parlementaire organisaties en
belangenbehartigers plaats. De consultatie heeft iets weg van een onderhandelingsfase. Deze fase wordt belangrijk gevonden, omdat wordt verondersteld dat hiermee de kwaliteit van de wetgeving wordt vergroot. Er zijn
echter ook kritische geluiden te horen. Zo zou een belangrijk deel van de
inhoud van het wetsvoorstel buiten de democratische procedures worden
bepaald, waardoor de rol van het parlement verzwakt.49
In de voorbereidende fase wordt tevens een RIA opgesteld. De Cabinet
Office Guide beveelt departementen aan om een voorlopige RIA van de
beschikbare beleidsopties op te stellen wanneer een departement bezig is
met de voorbereiding van een beleidsvoorstel. Een RIA moet worden overwogen zodra de beleidsdoelen concreet zijn. Een partiële RIA moet worden
uitgevoerd bij alle voorstellen waarvoor instemming van het kabinet, het
cabinet committee, het bureau van de premier of andere belanghebbende
ministeries nodig zijn.50 Wetgevingsjuristen in de Parliamentary Coun
sel Office (PCO), een onderdeel van de Cabinet Office, stellen uiteindelijk
op instructie van het verantwoordelijke departement het wetsvoorstel
op. Soms wordt een wetsvoorstel voorafgegaan door een (consultatief)
green paper of een white paper (een beleidsstandpunt), maar die zijn niet
verplicht.51
Na een eerste formele lezing van het wetsvoorstel – dat wordt vergezeld
van Explanatory Notes, een soort beknopte memorie van toelichting – in
het parlement (Hogerhuis of Lagerhuis, afhankelijk van waar het wetsvoorstel is ingediend) is er een tweede (inhoudelijke) lezing. Deze wordt
gevolgd door een debat waarin parlementsleden hun bezwaren tegen het
wetsvoorstel kunnen aangeven. Het wetsvoorstel komt vervolgens in de
Committee-fase. De wetsvoorstellen worden normaliter besproken in de
Public Bill Committee (tot 2006 Standing Committee geheten), die gewoonlijk uit 17 personen bestaat. In gevallen van constitutioneel belang kan er
ook worden gekozen voor een Committee of the Whole House. Hybrid bills
worden gewoonlijk besproken in een Select Committee. In de Committee
48
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wordt het wetsvoorstel uitvoerig en artikelsgewijs besproken. Ook heeft
de Committee de bevoegdheid het wetsvoorstel te amenderen, er nieuwe
artikelen aan toe te voegen, de wet te splitsen en (naar aanleiding van de
amendementen) de naam van de wet te wijzigen. Om de wetsvoorstellen
goed te kunnen beoordelen heeft de Committee sinds 2006 het recht om
geschreven en mondeling bewijs op te vragen.52
Als het wetsvoorstel door een Committee is geamendeerd, wordt het
opnieuw geprint en belandt het vervolgens in de Report Stage. In deze fase
kan het parlement verdere amendementen doorvoeren. Daarbij wordt
het wetsvoorstel niet meer per artikel besproken, maar wordt het debat
gevoerd over de wet als geheel. In deze fase kan het parlement de amendementen van de Committee terugdraaien. Is het wetsvoorstel behandeld in
een Committee of the Whole House, dan wordt de Report Stage overgeslagen. Direct na de conclusies van het rapport vindt de derde lezing plaats.
In deze fase kunnen geen amendementen meer worden doorgevoerd. De
debatten in deze fase zijn over het algemeen kort.53 Hierna gaat het wetsvoorstel naar het Hogerhuis. Daarbij doorloopt het wetsvoorstel grofweg
dezelfde stappen als bij het Lagerhuis. De belangrijkste verschillen zijn dat
het wetsvoorstel na de tweede lezing gewoonlijk naar een Committee of the
Whole House wordt gezonden; er zijn geen fatale tijdslimieten voor debatten over amendementen en amendementen kunnen ook tijdens de derde
lezing en in de Committee- en Consideration-fase worden doorgevoerd.
Uiteindelijk moet het Lagerhuis instemmen met de tekst van ieder wetsvoorstel. Als het Hogerhuis het wetsvoorstel heeft geamendeerd, kunnen
er drie dingen gebeuren:
1 Het Lagerhuis gaat akkoord met de amendementen van het Hogerhuis.
2 Het Lagerhuis gaat akkoord nadat zij de amendementen heeft geamendeerd; zij vraagt aan het Hogerhuis of die hiermee kan instemmen.
3 Het Lagerhuis gaat niet akkoord met de amendementen van het Hogerhuis.
Uiteindelijk is het streven dat beide Kamers van het parlement zich
kunnen vinden in de wetstekst. Een wetsvoorstel kan daarom verschillende keren tussen beide Kamers heen en weer pendelen (ook wel pingpongen genoemd). Loopt dit uit in een patstelling, dan kan het Hogerhuis
de wet niet blokkeren, maar wel één kabinetsperiode tegenhouden. Na
de verkiezingen kan het Lagerhuis de wet alsnog goedkeuren.54 Nadat het
parlement het wetsvoorstel heeft aangenomen, dient het Koninklijke goed52
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keuring te krijgen (Royal assent). Dit is louter een formele stap. Tenzij in de
wet anders is bepaald, treedt de wet direct daarna in werking.
Procedures voor Statutory Instruments
Een primaire wet kan een bevoegdheid aan een minister of een ander
orgaan overdragen om wettelijke regels uit te vaardigen. Dat betekent
niet dat het parlement geen invloed heeft op de secundaire wetten die
worden uitgevaardigd door het orgaan waaraan de bevoegdheden zijn
gedelegeerd. Harris onderscheidt een aantal checks and balances. In de
eerste plaats dient het parlement de primaire wet vast te stellen waarin de
bevoegdheden aan het betreffende orgaan worden overgedragen. Rechters
mogen toetsen of het orgaan de SI niet ‘ultra vires’ (buiten de toegekende bevoegdheid) heeft vastgesteld. In de tweede plaats is het zo dat
het merendeel van de SI’s bij vaststelling ofwel door het parlement moet
worden goedgekeurd, ofwel voor het parlement ter inzage moet worden
gelegd (‘laid before Parliament’). Gedurende de inzage kan een parlementslid een motie indienen om de SI in te trekken.55
Er zijn in het Verenigd Koninkrijk verscheidene procedures ter vaststelling van gedelegeerde wetgeving. Niet het type SI, maar een bepaling in de
‘parent act’ bepaalt welke procedure het orgaan moet volgen. 56 De procedures voor gedelegeerde wetgeving verschillen weinig voor wat betreft de
ambtelijke voorbereiding.57 Het belangrijkste onderscheid vinden we bij
de verantwoording aan het parlement. In deze paragraaf geven we eerst
een algemene beschrijving van de preparlementaire fase en daarna een
beschrijving van de drie belangrijkste parlementaire verantwoordingsprocedures.
De ambtelijke voorbereiding van de secundaire wetgeving is tot aan
het parlementaire deel van het proces grotendeels gelijk aan die van de
primaire wetgeving. SI’s worden gewoonlijk opgesteld door het bureau
Juridische Zaken van het verantwoordelijke ministerie. Tevens dient
het verantwoordelijke ministerie een RIA op te stellen. Vervolgens vindt
normaal gesproken een consultatieronde plaats met andere overheden en
belanghebbende partijen. Na deze consultatieronde stelt het ministerie het
voorstel voor de SI op. Alle SI’s moeten worden voorzien van Explanatory
Notes, waarin het bereik en de doelstelling van de SI worden aangegeven.
Wanneer een SI onderwerp is van een parlementaire procedure, moet hij
worden vergezeld van een Explanatory Memorandum (EM). Dit is een kort
document waarin wordt uitgelegd wat de werking van de SI is en waarom.
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De EM dient ook een beschouwing van de kosten en de uitkomsten van de
publieke consultatie te geven. Hierbij kan naar de RIA worden verwezen.
Veel SI’s zijn onderwerp van parlementaire controle. In de Statutory
Instruments Act 1946 zijn regels voor de te volgen procedures neergelegd.
Gewoonlijk geeft de ‘parent act’ aan welke procedure de SI moet volgen.
De procedures verschillen met name in het moment waarop de SI aan het
parlement moet worden voorgelegd en welke bevoegdheden het parlement
heeft. De belangrijkste zijn:58
1 De Negative Resolution Procedure wordt veruit het meest toegepast.
SI’s treden in werking, tenzij het parlement hiertegen bezwaar heeft
(een ja, tenzij principe). Hiervan zijn twee varianten:
a de SI wordt in concept (niet getekend) aan het parlement voorgelegd.
De SI wordt pas door de minister (of een ander bevoegd gezag)
ondertekend als hij niet binnen 40 dagen door het parlement wordt
afgekeurd;
b de SI wordt aan het parlement voorgelegd nadat hij is ondertekend
door de minister (of een ander bevoegd gezag), maar is onderwerp
van een parlementaire toets. Het parlement kan door middel van een
motie binnen 40 dagen de SI annuleren.
2 De Affirmative Resolution Procedure wordt in ongeveer 10% van de
gevallen toegepast. De parlementaire controle is hier wat stringenter
dan onder 1. SI’s treden niet in werking, tenzij ze worden goedgekeurd
in beide Kamers van het parlement (een nee, tenzij principe). Hiervan
zijn drie varianten:
a de SI wordt in concept aan het parlement voorgelegd en kan niet
worden ondertekend totdat hij is goedgekeurd door beide Kamers
van het parlement (met uitzondering van financiële SI’s, daarvoor is
alleen goedkeuring van de House of Commons nodig);
b de SI wordt ondertekend aan het parlement voorgelegd, maar kan
niet in werking treden totdat hij is goedgekeurd door het parlement;
c de SI wordt aan het parlement voorgelegd nadat hij in werking is
getreden. Hij kan echter niet in werking blijven, tenzij het parlement
binnen een wettelijke periode (van meestal 28 of 40 dagen) zijn goedkeuring verleent.
3 De SI wordt ter kennisgeving aan het parlement voorgelegd nadat hij is
ondertekend. De verantwoordelijke minister (of ander bevoegd orgaan)
hoeft echter geen verantwoording af te leggen.
4 De SI hoeft niet aan het parlement te worden voorgelegd en is dus geen
onderwerp van een parlementaire procedure.
Veelal beoordeelt het parlement SI’s niet op hun volledige merites, maar
vindt een toets plaats of de SI binnen het mandaat van de ‘parent act’
58
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blijft.59 Het parlement kan in geen van de bovenstaande procedures SI’s
amenderen. Wanneer in de procedures onder 1 en 2 één van beide Kamers
van het parlement haar goedkeuring voor de SI weigert, kan deze niet in
werking treden. Met name van de House of Lords wordt verwacht dat zij
terughoudend omgaat met haar bevoegdheid om SI’s te weigeren.60
Procedures voor Regulatory Reform Orders
Een uitzondering op de regel dat SI’s niet op hun volledige merites worden beoordeeld vormen de Regulatory Reform Orders (RRO’s), die onder
de Regulatory Reform Act 2001 of de Legislative and Regulatory Reform Act
2006 tot stand komen. Omdat deze wetten vergaande bevoegdheden aan
ministers toekennen, toetsen beide Kamers deze SI’s uitputtend in Select
Committees.61
Door middel van RRO’s kunnen voorschriften in primaire wetgeving
worden geamendeerd of ingetrokken teneinde de administratieve lasten
die direct of indirect uit de betreffende wet voortvloeien te verlichten, of
om te komen tot een betere wetgevingskwaliteit. In dit specifieke geval
kan dus een primaire wet worden gewijzigd door middel van secundaire
wetgeving. Om deze reden is de totstandkoming van een RRO dan ook
met meer waarborgen omkleed dan de overige SI’s. De minister moet een
aantal toetsen uitvoeren. De noodzaak van de onderhavige wetgeving,
proportionaliteit en de belangen van partijen moeten worden afgewogen
tegen de vraag of er geen noodzakelijke bescherming wordt weggehaald,
of er geen onevenredige gevolgen zijn voor rechten en vrijheden en of
de wijziging niet van constitutioneel belang is. Voordat de betreffende
minister het voorstel ondertekent, dient hij eerst een brede groep van
belanghebbenden te consulteren. Verder dient hij een conceptorder aan
het parlement voor te leggen, voorzien van een Explanatory Document.
Het parlement moet vervolgens bedenktijd krijgen. Wanneer de concept
order aan het parlement wordt voorgelegd, dient de minister een keuze te
maken voor:
1 de Negative Resolution Procedure;
2 de Affirmative Resolution Procedure; of
3 de Super-affirmative Procedure, waarin de minister rekening moet
houden met de moties van het Hogerhuis en het Lagerhuis en met aan
bevelingen van de Select Committees, die daarvoor een termijn van
60 dagen krijgen. In het Lagerhuis is het in de praktijk de Regulatory
Reform Committee die het concept goed- dan wel afkeurt.
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De Select Commitees beoordelen of de RRO binnen de criteria in de Regula
tory Reform Act blijven. De Select Committees stellen een rapport op dat zij
naar het parlement sturen. Vervolgens vindt er in de beide Kamers van het
parlement een debat plaats over de conceptorder. Bij goedkeuring door
beide Kamers kan de Regulatory Reform Order rechtskracht krijgen.
Figuur 2 geeft een schematisch overzicht van de verschillende wetgevingsprocessen.
Figuur 2

Schematisch overzicht wetgevingsproces
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3.2 Het wetgevingskwaliteitsbeleid in vogelvlucht
Al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de conservatieve
Britse regering pogingen ondernomen om te komen tot deregulering.
Aanvankelijk was de Department of Trade and Industry (DTI) de belangrijkste aanjager van het beleid rondom deregulering. Gedurende die tijd
lag sterke nadruk op administratieve lasten voor het bedrijfsleven, met
name voor het midden- en kleinbedrijf. Vanaf de jaren negentig hebben
de inspanningen zich minder op deregulering sec toegespitst. De nieuwe
labourregering streefde deregulering minder na als ideologie, maar ging
zich op het veel bredere begrip ‘wetgevingskwaliteit’ richten. Vanaf 1992 is
de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van regelgeving overgeheveld
naar de Cabinet Office, waardoor er minder nadruk op het bedrijfsleven
kwam te liggen en meer aandacht kwam voor de gevolgen van wetgeving voor de vrijwilligers- en publieke sector.62 Vanaf 1997 veranderde
de nadruk van het beleid van deregulering in wetgevingskwaliteit. In
1998 publiceerde de BRTF vijf uitgangspunten voor ‘better regulation’.
Deze zijn:
1 transparantie: regelgeving moet open, eenvoudig en gebruiksvriendelijk zijn;
2 afrekenbaarheid: naar ministers, parlement, maar ook naar de gebruikers en de bevolking;
3 doelgerichtheid: regelgeving moet op het probleem focussen;
4 consistentie: regelgeving moet coherent zijn; en
5 proportionaliteit: regelgeving moet passend zijn op de omvang van het
risico.
De vijf uitgangspunten voor betere regelgeving zijn door de regering overgenomen en vormen nu het vertrekpunt van het beleid.
In 2000 is een nieuwe richtlijn voor RIA vastgesteld, waarin uitvoerig is
geregeld aan welke eisen een RIA moet voldoen.
Ook in 2005 zijn twee invloedrijke rapporten uitgebracht, waardoor de
aandacht minder kwam te liggen op wetgevingskwaliteit en meer op
administratieve lasten. In de eerste plaats heeft de BRTF het rapport onder
de titel Less is More uitgebracht.63 Hierin heeft zij een nieuwe aanpak
aanbevolen om met bureaucratie om te gaan. Het rapport stelde stappen
voor om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven terug te brengen.
De belangrijkste aanbeveling was dat het Nederlandse Standaardkostenmodel zou moeten worden overgenomen door het Verenigd Koninkrijk.
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Een ander uitgangspunt dat dit rapport introduceerde, was ‘one in, one
out’ voor regelgeving, waarbij het rapport doelde op het principe dat regel
gevende activiteiten moesten worden gekoppeld aan deregulering. Dit
laatste uitgangspunt is onderdeel geworden van het regeringsbeleid. Het
Panel for Regulatory Accountability toetste beleidsvoorstellen hierop, maar
de regering heeft uiteindelijk toch weer afgezien van dit rigide systeem.64
In de tweede plaats is Hamptons Review on Reducing Administrative
Burdens uitgebracht.65 In dit rapport is het idee van risicogestuurd inspecteren en handhaven geïntroduceerd. De grondgedachte was dat de overheid niet alle maatschappelijke risico’s kon dragen of wegnemen. R isico’s
moesten op de juiste plaats worden gealloceerd. Integrale risico-inventarisaties zouden duidelijk moeten maken welke gebieden regelgeving het
hardst nodig hadden. De aanbevelingen uit het Hamtpon-rapport zijn in
2005 door de regering overgenomen. De Better Regulation Commission
(voorheen de BRTF) heeft dit principe in 2006 verder uitgewerkt in het
rapport Risk, Responsibility and Regulation, Whose risk is it anyway?.66
Hierin bouwde zij voort op de risicobenadering en deed zij concrete
aanbevelingen, deels in de institutionele sfeer. De aanbevelingen waren:
1 een wijziging van de benadering van risico;
2 een Fast Assessment of Regulatory Option (FARO) Panel opzetten dat de
regering in een vroeg stadium adviseert over regelgeving en haar alternatieven;
3 de verantwoordelijkheid voor het risicomanagement vastleggen;
4 risicomanagement door informatieverstrekking;
5 het regelbestand beoordelen om te zien of risico op de juiste manier
wordt gealloceerd;
6 in 2007 een campagne naar Nederlands model starten tegen inconsis
tenties en absurditeiten in regelgeving;
7 training aanbieden over risicomanagement;
8 verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de uitvoering.
De regering heeft alle aanbevelingen van de BRC overgenomen, behalve
de oprichting van de FARO. De regering was van mening dat het advies
van deskundigen zoals dat van de Chief Scientific Advisors voldoende is
voor een objectieve beoordeling. Wel zou meer gebruik worden gemaakt
van de deskundigheid van de BRC.67 In 2005 kwam het Better Regulation
Action Plan uit. De doelen van het actieplan hadden betrekking op vereenvoudiging, consolidatie en reductie van regelingen en reductie van het
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aantal wetgevende organen.68 Dit rapport was sterk beïnvloed door het
Less is More- en het Hampton-rapport. Naar aanleiding van dit rapport
hebben 19 ministeries en agencies vereenvoudigingsprogramma’s ingediend, waarin uiteen werd gezet hoe de administratieve lasten op het
bedrijfsleven en de derde sector konden worden teruggedrongen.69
De regering pakte met name het centrale idee van ‘risk based’ handhaving
en inspectie goed op. De regering koos daarmee voor een aanpak waarin
niet ieder publiek risico stelselmatig door regelgeving wordt uitgesloten. Publieke risico’s werden geïnventariseerd en aan gebieden waaraan
weinig publiek risico kleefde, hoefde minder bescherming door wetgeving
te worden geboden. Er werd zo eigen verantwoordelijkheid en proportionaliteit van regelgeving nagestreefd. Dit heeft er onder meer toe geleid dat
de BRC in 2008 is vervangen door een Risk and Regulation Advisory Coun
cil (RRAC), die het risicogestuurd wetgeven verder moet gaan vormgeven
(zie verder paragraaf 3.3.3). Maar het Hampton-rapport heeft ook geleid
tot oprichting van de Better Regulation Executive (BRE). Ook het idee van
een campagne tegen inconsistenties en absurditeiten is inmiddels opgepakt. Er bestaat een (proefversie van een) website, beheerd door de BRE,
waar burgers en bedrijven met klachten over overmatige of conflicterende
regelgeving terechtkunnen (www.betterregulation.gov.uk). Op die website
legt de regering ook verantwoording af over het al dan niet overnemen
van suggesties van burgers en bedrijfsleven.
In het najaar van 2008 heeft de Britse regering het idee van regulatory
budgets gelanceerd. Het betreft een ‘holistische aanpak, waarbij alle
kosten veroorzaakt door regelgeving in aanmerking worden genomen
(en idealiter ook verrekend met de baten …)’.70 In dit systeem werd een
beperking opgelegd in de totale kosten van nieuwe regelgeving die in een
jaar wordt geïntroduceerd.71 Inmiddels is het plan voor regulatory budgets
in de ijskast beland omdat de uitvoering ervan te complex is en mogelijk omdat regulatory reform de laatste jaren minder prioriteit had in het
Verenigd Koninkrijk.72
In 2001 is de Regulatory Reform Act aangenomen, waaronder meer dan
50 RRO’s zijn aangenomen. Tevens werd in deze wet de wetgevende ondersteuning versterkt, teneinde de kwaliteit van wetgeving te waarborgen.
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In 2006 is de Regulatory Reform Act 2006 aangenomen. Dit is een controversiële wet die het doel heeft ‘om het sneller en gemakkelijker te maken om
onnodige of overgecompliceerde regelingen te tackelen en een risicobenadering te introduceren in de regelgeving’.73 Met behulp van deze wet kan de
regering door middel van secundaire wetgeving – en dus met minder parlementaire waarborgen – primaire wetten wijzigen of intrekken.

3.3 Bij wetgevingskwaliteit betrokken actoren
3.3.1 Beheersing binnen de ministeries
Ieder ministerie in het Verenigd Koninkrijk initieert zijn eigen wetgeving
en werkt deze in grote mate zelf uit. Alleen bij formele wetten wordt het
schrijfwerk van het definitieve wetsvoorstel uitgevoerd door de Office
of the Parliamentary Council (OPC).74 Een ministerie schakelt de OPC in
principe pas in als alle voorbereidende assessments en consultatieronden zijn doorlopen en (indien nodig) het wetsvoorstel door het Panel
for Regulatory Accountability is goedgekeurd. Ook bij wetten in formele zin vindt dus vrijwel de volledige voorbereiding plaats binnen het
verantwoordelijke ministerie. Het is daarom van belang dat binnen de
ministeries een structuur bestaat die ertoe bijdraagt dat de hervormingsagenda werkelijk wordt uitgevoerd. In het Verenigd Koninkrijk is daarvoor
een drielagige structuur opgezet, waarbij op ministerieel, strategisch-
ambtelijk en operationeel-ambtelijk niveau verantwoording moet worden afgelegd over nieuwe regelgeving. Deze structuur wordt hieronder
beschreven.
Al in de jaren tachtig is op ieder departement een Deregulation Minister
aangenomen. In 1999 is deze functie gewijzigd en zijn op ieder ministerie Regulatory Reform Ministers benoemd. De functie van Regulatory
Reform Minister is een deeltaak naast een groot aantal andere taken. Zij
zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van regels die gedateerd of
belastend zijn en dienen ervoor te zorgen dat nieuwe regels niet te veel
lasten met zich meebrengen. De Regulatory Reform Ministers vormen een
panel onder leiding van de premier die aanspreekbaar is op de resultaten
van de hervormingen. Regulatory Reform Ministers rapporteren periodiek
aan het Panel for Regulatory Accountability over de voortgang van het
hervormingsbeleid, inclusief hoeveel nieuwe regels zijn aangenomen en
hoeveel zijn afgeschaft.75 Verder moeten zij alle regelgeving goedkeuren
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die kosten met zich meebrengen van meer dan 20 miljoen pond per jaar.
Verder hebben zij de taak kritisch te kijken naar over-implementatie van
EU-regelgeving. Waar nodig dienen zij implementatie goed te keuren.
Figuur 3

Drie niveaus van beheersing*

Regulatory
Reform
Minister

Board Level Champions
(senior ambtenaren)

Departmental Better Regulation Units
(dagelijkse coördinatie)

* Ontleend aan: www.oecd.org/dataoecd/39/52/38376683.pps

Onder de laag van de Regulatory Reform Minister vinden we de Board Level
Champions (zie figuur 3). Dit zijn hoge ambtenaren die op een strategisch
niveau werken aan het verminderen van regeldruk en administratieve
lasten. Zij doen dat onder meer door voorstellen voor beleid of wetgeving
kritisch tegen het licht te houden. Zij vervullen binnen hun ministerie
een ‘challenge function’ voor nieuwe wetsvoorstellen of wanneer nieuwe
agencies worden opgezet. Verder promoten zij ‘best practices’ voor de
manieren waarop hun ministerie nieuw beleid ontwikkelt, bijvoorbeeld
door een hoge kwaliteit RIA te eisen, dereguleringsvoorstellen te initiëren, bijvoorbeeld door middel van Regulatory Reform Orders, en effectieve
consultatie te bewerkstelligen. Ten slotte geven zij ondersteuning en
advies aan de Departmental Better Regulation Units, Regulatory Reform
Minister en de ‘Secretary of State’.
De Better Regulation Executive heeft op nationaal niveau een formeel
netwerk van deze Board Level Champions opgezet, zodat op interdepartementaal niveau kan worden samengewerkt. Een ander voordeel van dit
netwerk is dat er een consistenter beleid naar de ministeries kan worden
gevoerd.76
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In ieder ministerie is een Departmental Better Regulation Unit (voorheen
DRIU) aanwezig. De Departmental Better Regulation Unit vormt de basis
van de piramide van het departementale hervormingsbeleid. Deze unit is
verantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van het wetgevingsproces.
Zij bestaat vaak uit een kleine staf (variërend van 1 tot 8 medewerkers,
afhankelijk van de gemiddelde regelproductie van het ministerie), die
praktische hulp en ondersteuning biedt aan medewerkers die bezig zijn
met de voorbereiding van wetgeving. Hoewel het lijnmanagement van de
DBRU’s volledig binnen het ministerie ligt, fungeren zij als onafhankelijke
filter die veel wetgeving van slechte kwaliteit of met grote lasten uitfiltert.77
Leden van de Departmental Better Regulation Units vergaderen periodiek
met afgevaardigden van de (nationale) Better Regulation Units in een kwaliteitscommissie. Zij voeren bijvoorbeeld ex post evaluaties van RIA’s uit.78
3.3.2 Centrale beheersing
Better Regulation Executive
De BRE vormt het centrum van het wetgevingskwaliteitsbeleid in het
Verenigd Koninkrijk. De BRE is een organisatie met zo’n 80 medewerkers
die een ondersteunende rol heeft in de coördinatie van voorstellen die een
effect op bedrijven, liefdadigheids- en vrijwilligersorganisaties kunnen
hebben.79 Zij ziet zichzelf vooral als een regisseur die met andere partijen
samenwerkt om hervormingen op het gebied van regelgeving door te voeren. De BRE geeft aan dat zij (door middel van samenwerking) de volgende
doelen nastreeft:80
1 met ministeries samenwerken met het doel het ontwerp van nieuwe
wetgeving en de communicatie hierover te verbeteren;
2 met ministeries en regelgevers samenwerken teneinde bestaande regelgeving te moderniseren en te vereenvoudigen;
3 samenwerken met regelgevers (inclusief het lokaal bevoegd gezag) en
departementen met het doel attitudes over en de aanpak van regelgeving meer risicogestuurd te krijgen.
De belangrijkste taak van de BRE is het ondersteunen van departementen
met het wetgevingskwaliteitsbeleid. Daarbij heeft zij een taak in zowel
de productie van nieuwe wetten als vermindering van de last van het
bestand aan oude wetten.
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Aan de productiekant heeft de BRE naast de ondersteunende taak ook een
taak in de verantwoording. Alle voorstellen die waarschijnlijk een significante last op de private, publieke of derde sector zullen hebben, hebben
toestemming nodig van de BRE. Van een significante last wordt gesproken als de kosten 20 miljoen pond per jaar overschrijden, of wanneer er
een disproportioneel effect op een bepaalde sector is. Deze voorstellen
moeten vergezeld gaan van een Impact Assessment.81 De BRE heeft echter
geen echte rol in het monitoren van de kwaliteit van de RIA. De BRE tracht
slechte wetgeving in een zo vroeg mogelijk stadium weg te vangen. Zij
‘schaduwt’ de departementen en heeft een belangrijke stem in het wetgevingsproces. Het zwaartepunt van de activiteiten van de BRE ligt in het
ondersteunen van departementen en het tijdig bijsturen van wetgevingsprocessen. Belangrijke publicaties:
– Consultation guidance (2008);
– Code of Practice On Guidance On Regulation (2008).
Tabel 4 geeft een systematisch overzicht van de aanwezigheid van enkele
belangrijke functies van de BRE. De controlefunctie van de BRE op het
gebied van productie van wetten is wat minder ontwikkeld dan de ondersteuningsfunctie.82 De BRE werkt als een secretariaat voor het Panel for
Regulatory Accountability.
Tabel 4

Functies van de BRE

Functies BRE
Wordt geconsulteerd tijdens de wetgevingsprocedure
Rapporteert over voortgang die de verschillende ministeries maken met
hun hervormingsbeleid
Heeft bevoegdheden om RIA’s te monitoren en beoordelen
Voert zelf RIA’s uit
Stimuleert wetgevingskwaliteit en hervormingen

Aanwezig?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 62

De BRE heeft daarnaast een taak in het intrekken en vereenvoudigen van
bestaande regels. Zij heeft de taak gekregen om de reductiedoelstelling
van 25% van de administratieve lasten te ondersteunen en te monitoren.
Zij rapporteert ieder halfjaar over de progressie, maar heeft verder
geen instrumenten om naleving door de departementen af te dwingen.
Wanneer een ministerie onvoldoende op koers ligt, heeft zij gesprekken
met het ministerie.83
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Panel for Regulatory Accountability
Het Panel for Regulatory Accountability is een Cabinet Committee dat in
1999 is opgericht. De oprichting van Cabinet Committees is een bevoegdheid van de premier. Het bestaat uit de Secretary of State for Trade
and Industry, de Chief Secretary of the Treasury en de Cabinet Office
Parliamentary Secretary en wordt voorgezeten door de premier. In een
Cabinet Committee wordt het dagelijkse werk van het kabinet besproken.
Het Panel for Regulatory Accountability speelt in de ambtelijke fase van
een wetgevingsprocedure een sleutelrol. Ieder beleid dat waarschijnlijk
een zware last op het bedrijfsleven heeft (hogere kosten dan 20 miljoen
pond per jaar), heeft goedkeuring nodig van het Panel. Hierop zijn twee
uitzonderingen, te weten noodwetgeving en belastingmaatregelen. Een
wetsvoorstel kan pas voor ministeriële goedkeuring worden aangeboden
als het Panel ermee akkoord is. Het Panel overweegt alle voorstellen in
de context van de eerdere ‘regulatory performance’ van het ministerie
en de last van de regeling op enkele belangrijke bedrijfssectoren. Het
Panel baseert zijn oordeel in hoofdzaak op de RIA. Daarnaast leggen de
Regulatory Reform Ministers verantwoording af over het hervormings
beleid aan de Panel for Regulatory Accountability. Soms worden ministers
uitgenodigd om hervormingsprogramma’s binnen hun ministeries toe te
lichten of om zich te verantwoorden voor controversiële of kostbare regelgeving.84
In 2005 meldt de NAO dat het Panel al enkele wetten heeft afgewezen of
vertraagd omdat het ministerie de kosten onvoldoende had geanalyseerd
of gerechtvaardigd.85 De effectiviteit van het Panel blijkt echter niet naar
verwachting, onder meer omdat het weinig bijeenkwam. Er is daarom een
proces in gang gezet om het Panel te ontbinden. Het zal over korte tijd
worden opgevolgd door een subcommittee voor better regulation van de
National Economic Committee. Het ziet ernaar uit dat het Panel een kort
leven zal hebben.86
National Audit Office
De National Audit Office (NAO, vergelijkbaar met de Nederlandse
Algemene Rekenkamer) heeft een functie in de controle van het better
regulation-beleid. Sinds 2003 evalueert de NAO jaarlijks tien RIA’s om
tot aanbevelingen voor kwaliteitsverbetering te komen. De belangrijkste
conclusies uit deze onderzoeken bespreken wij in paragraaf 3.7.
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3.3.3 Adviesorganen buiten het primaire wetgevingsproces
Better Regulation Commission (voorheen Better Regulation Task Force)
Al vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw heeft de conservatieve Britse
regering pogingen ondernomen om te komen tot deregulering. Vanaf 1986
is de Deregulation Task Force, een onafhankelijk adviesorgaan, opgericht.
Gedurende die tijd lag sterke nadruk op administratieve lasten voor het
bedrijfsleven, met name voor het midden- en kleinbedrijf. Vanaf 1992 is de
verantwoordelijkheid voor de coördinatie van regelgeving overgeheveld
naar de Cabinet Office, waardoor er minder nadruk op het bedrijfsleven
kwam te liggen en meer aandacht kwam voor de gevolgen van wetgeving
voor de vrijwilligers- en publieke sector.87 In 1995 werd de naam van
de Deregulation Task Force gewijzigd in de Better Regulation Task Force
(BRTF). De BRTF was onafhankelijk van de overheid, en was formeel een
non-departmentaal publiek orgaan dat onder de Cabinet Office valt. Zij
werd ondersteund door medewerkers van de Cabinet Office Regulatory
Impact Unit. Leden van de Task Force waren vrijwilligers afkomstig uit
de industrie, het midden- en kleinbedrijf, vakbonden, de publieke sector,
de vrijwilligerssector en professionals als juristen, accountants en economen. Ook na onderbrenging bij de Cabinet Office bleef het zwaartepunt in
de samenstelling van de commissie en in haar interesse bij het bedrijfsleven liggen. Vanaf 1997 – ongeveer samenvallend met de introductie van
de uitgangspunten voor ‘better regulation’ – veranderde de nadruk van
het beleid van deregulering in wetgevingskwaliteit. In 2006 werden de
taken van de BRTF overgenomen door de Better Regulation Commission
(BRC), die ook onder de Cabinet Office fungeert. Zij kreeg een aantal extra
bevoegdheden om de ministeries en regulators te controleren op hun
prestaties met betrekking tot hun ‘better regulation’-doelstellingen.88 De
BRC heeft gefungeerd tot januari 2008.
De BRC had als doel de regering te adviseren op het gebied van:
1 reductie van onnodige regels en administratieve lasten; en
2 er zorg voor dragen dat regelgeving en haar handhaving proportioneel,
toerekenbaar, consistent, transparant en doelgericht zijn.
Het werk van de BRC had betrekking op de private sector, de publieke
sector, de vrijwillige sector en EU-reglementaire kwesties. Het werk van
de BRC bestond onder meer uit het uitdagen van ministeries en regelgevers om zich ervan te vergewissen dat regelgeving en handhaving in
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 vereenstemming zijn met de vijf uitgangspunten van good regulation.
o
Verder onderzochten zij plannen van ministeries en regelgevers zorgvuldig teneinde administratieve lasten te verminderen. Zij beoordeelde de
voortgang van ministeries en regelgevers kritisch teneinde bredere lasten
van regelgeving te voorkomen. Daarbij lette zij ook op het gebruik van
alternatieven van regelgeving en deregulering. Met enige regelmaat voerde
zij onderzoek uit naar specifieke onderwerpen en deed zij aanbevelingen
aan de regering in een onafhankelijke rapportage. De regering moest
hierop binnen 60 dagen reageren. Ten slotte werkte de BRC samen met het
bedrijfsleven en andere externe belanghebbenden in de EU-lidstaten, en
met de EU-instituties, met als doel ‘better regulation’ in Europa te stimuleren.89
De BRTF en later de BRC hebben veel initiatieven genomen om te komen
tot betere (en minder) regels. De BRC beoordeelde nu de prestaties van de
regering en heeft nieuwe verantwoordelijkheid genomen om de wetgevingshervormingen van de regering te monitoren. Daarbij lette zij met
name op de hervormingen die zijn toegezegd in de begrotingsrede van
de Chancellor of the Exchequer 2005, waarin departementale plannen ter
vermindering van de administratieve lasten werden uitgedragen.90
Enkele belangrijke adviezen:
1 Less is More (2005);
2 Better Regulation – from Design to Delivery (2005);
3 Risk, Responsibility and Regulation. Whose risk is it anyway? (2006);
4 Public Risk – the Next Frontier for Better Regulation (2008).
Department of Trade and Industry (DTI) (vooral de Small Business Service)
De DTI is van oudsher een belangrijke trekker van het deregulerings- en
later het Better Regulation-beleid. Dat blijkt onder andere uit het feit dat
de BRTF is ontstaan op initiatief en onder de vlag van de DTI. Meer recentelijk (april 2000) heeft de DTI de Small Business Service (SBS) opgezet
om veilig te stellen dat de belangen van het midden- en kleinbedrijf in
het wetgevingsproces voldoende worden meegewogen. De SBS bestaat
uit belangenbehartigers van de industrie die worden benoemd door de
Staatssecretaris van Handel en Industrie. Binnen de DTI zijn 14 medewerkers belast met regulering. Hun rol is onder meer de SBS te adviseren en
te ondersteunen. De SBS speelt op verschillende terreinen een belangrijke
rol. Zij bouwt relaties uit en heeft een belangrijke signaleringsfunctie.
Verder heeft de SBS een Small Firms Impact Test (SFIT) ontwikkeld die
onderdeel uitmaakt van de RIA. Zij monitort naleving van de RIA-plicht
89
90

http://archive.cabinetoffice.gov.uk/brc/about_us.html.
Colin Jacobs, ‘The evolution and development of regulatory impact assessment in the UK’, in: Kirkpatrick
& Parker (red.), Regulatory Impact Assessment. Toward better regulation?, Cheltenham: Edward Elgar
2007, p. 108.
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die de regering heeft door halfjaarlijks de gepubliceerde SI’s te vergelijken
met de RIA’s. Ten slotte speelt zij een belangrijke rol in de consultatie.
De SBS beheert een database met zo’n 1400 namen, waaruit zij bedrijven
aanbeveelt die betrokken willen worden bij consultatie.91
De SBS is recentelijk omgedoopt tot Enterprise Directorate en valt nu onder
de BERR.
Risk and Regulation Advisory Council
De Britse premier Gordon Brown stelde op 16 januari 2008: ‘The Govern
ment believes that policy-making would benefit considerably from a fuller
and more rounded consideration of public risk. I have asked the Better
Regulation Commission, building on its report “Risk, Responsibility and
Regulation”, to devise a structure and approach that ensures that this ambition is embedded in real policy action, even when facing pressures to react
to events.’92 De BRC werd opgeheven en de premier richtte op advies van
de BRC gelijktijdig op deze datum de Risk and Regulation Advisory Council
(RRAC) op. De RRAC is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit zeven
(onbetaalde) leden, ondersteund door een ambtelijke staf. Zij wordt gefinancierd door de BERR. Zij legt verantwoording af aan de premier en rapporteert over de dagelijkse gang van zaken aan het gezamenlijke hoofd van
de Government Economic Service en de Director-General for Economics
van de BERR. De RRAC streeft de volgende doelen na:
1 met ministers en senior ambtenaren werken aan een beter begrip van
publiek risico;
2 met externe belanghebbenden werken aan een meer weloverwogen
benadering van publiek risico en beleidsontwikkeling;
3 ministers kunnen incidenteel advies vragen over specifieke
onderwerpen.
De oprichting van de RRAC is het gevolg van de koerswijziging van de
regering als gevolg van de Hamtpon-review en het rapport Public Risk
van de BRC. In Public Risk werd de oprichting van de RRAC aanbevolen.93
Met de oprichting van de RRAC tracht de regering te voorkomen dat het
Verenigd Koninkrijk een ‘nanny state’ wordt.
De RRAC onderzoekt wat publiek risico is en hoe hiermee moet worden
omgegaan. Zij werkt samen met beleidsbepalers en kiest met hen een
v iertal thema’s waarover in forums, samengesteld uit een breed netwerk
aan personen met kennis over en interesse in risico’s en regelgeving,
wordt gediscussieerd. Uit deze thema’s worden lessen getrokken over de
91
92
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Idem, p. 110.
http://rrac.intelligus.net/portal/site/rrac/About.
Better Regulation Commission, Public Risk. The Next Frontier for Better Regulation, Londen: BRC 2008,
p. 12.
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wijze waarop de regering invulling dient te geven aan het ‘risk based’
inspecteren en handhaven.
Confederation of British Industry en de Federation of Small Businesses en
Chamber of Commerce
De Confederation of Britisch Industry, de Federation of Small Businesses en
de Britse Kamer van Koophandel voeren een lobby voor de private sector. De Kamer van Koophandel is daarbij bijzonder interessant, omdat zij
zeer kritisch de uitvoering van het better regulation-beleid in de gaten
houdt. Zij doet dit onder meer door het (laten) uitvoeren van onderzoeken
naar de doelmatigheid van het dereguleringsbeleid en de kwaliteit van
RIA’s. Wat er inhoudelijk uit deze onderzoeken komt, wordt besproken in
paragraaf 3.7.

3.4 Reflectieve stappen in het wetgevingsproces
In deze paragraaf zetten wij de belangrijkste reflectieve stappen binnen
de wetgevingsprocedure op een rij. Steeds gaan we in op in welke gevallen
de toets moet worden uitgevoerd, welke actor verantwoordelijk is, hoe de
kwaliteitsbewaking is geregeld en wat de inhoud van de toets is, en geven
we aan op welke wijze de toets in het wetgevingsproces geïntegreerd is.
In het Verenigd Koninkrijk is de RIA een goed geïntegreerd en veelomvattend proces van ex ante evaluatie waarin de belangrijkste toetsen en
verantwoordingsmomenten zijn opgenomen. Deze deeltoetsen worden in
subparagraaf 3.4.2 besproken. Hoewel het consultatieproces ook met de
RIA verweven is, gaan wij hierop apart in.
3.4.1 Planning van capaciteit
De Office of the Parliamentary Counsel (OPC) is een gespecialiseerd team
juristen dat verantwoordelijk is voor het opstellen van alle primaire wetten voordat deze in het parlement worden behandeld.94 Zowel het parlement als de juristen binnen de OPC hebben een beperkte capaciteit om
wetgeving te behandelen. Deze capaciteit moet goed worden gepland.
De OPC is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het ‘legislative
program’. Hierin wordt de parlementaire wetgeving centraal gepland
om ervoor te zorgen dat de wetgevingscapaciteit niet wordt overbelast.
Daarvoor is een systeem van competitie opgesteld. In november vragen
business managers van de OPC aan de departementen welke wetgeving
zij in het programma willen hebben. Gewoonlijk worden er meer wetten aangedragen dan er capaciteit is. De Legislation Committee bepaalt
94

www.cabinetoffice.gov.uk/parliamentarycounsel.aspx.
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vervolgens welke wetten op het programma staan en doet uiteindelijk
een aanbeveling aan de regering. De regering besluit vervolgens over het
programma. Gewoonlijk staan er – naast jaarlijks terugkerende zaken
als begrotingswetten – in Engeland (dus exclusief Schotland, Wales en
Noord-Ierland) zo’n 20 tot 25 nieuwe primaire wetten op het programma.
Spoedwetgeving wordt uiteraard niet ingepland, maar daarvoor wordt wel
capaciteit vrijgehouden.95 De departementen werken vervolgens de nieuwe wetgeving uit in instructies voor de OPC. Een team van juristen werkt
deze instructies vervolgens uit in een wetsvoorstel. Door deze capaciteitsplanning wordt de regering gedwongen vooraf een afweging te maken
van de meest noodzakelijke wetgeving, waardoor jaarlijks een gelimiteerd
aantal wetten tot stand komt.
3.4.2 Regulatory Impact Assessment
In welke gevallen toetsen
Een Impact Assessment 96 moet worden uitgevoerd voor ieder politiek
besluit dat een significant effect heeft op het bedrijfsleven, de derde sector
of het milieu, of waarvan de kosten meer dan 5 miljoen pond bedragen
voor de publieke sector.97 Dit houdt in dat een RIA zowel voor primaire en
secundaire wetgeving als voor praktijkrichtlijnen of -codes moet worden
uitgevoerd. RIA’s zijn ook nodig voor voorstellen die niet regelgevend van
aard zijn, maar die toch kosten opleveren voor de publieke sector of derde
sectororganisaties die publieke diensten verlenen. Als de totale kosten
beneden de 5 miljoen pond blijven, hoeft geen RIA te worden uitgevoerd.
Een RIA is niet alleen verplicht bij een overall verandering van de netto
kosten en baten, maar ook als er veranderingen in de distributie (tussen groepen) of veranderingen in administratieve lasten zijn.98 Verder
moet een RIA worden uitgevoerd wanneer wordt gezocht naar een collectief standpunt voor het Verenigd Koninkrijk in onderhandelingen over
EU-voorstellen. Ook wanneer er voorstellen voor primaire wetgeving naar
de Legislative Programme Cabinet Committee worden gezonden, moet een
Impact Assessment worden opgesteld.
Een RIA moet tevens worden uitgevoerd bij implementatie van EU-regelgeving. Regelgeving die zijn oorsprong vindt in de EU is verantwoordelijk

95
96

97
98

Toespraak Stephen Laws, Dag van de Wetgeving 19 maart 2009.
In de Impact Assessment Guidance wordt niet gesproken over RIA, omdat de assessments ook kunnen
gelden voor beleid dat niet regelgevend van aard is. Er is dus niet altijd sprake van een Regulatory
Impact Assessment. Omdat wij in het onderhavige onderzoek uitsluitend wetgeving betrekken, zullen wij
hierna het begrip RIA gebruiken.
www.cabinetoffice.gov.uk/secretariats/economic_and_domestic/legislative_programme/guide_html/
impact_assessment.aspx.
BERR, Impact Assessment Guidance, Londen: BERR.
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voor zo’n 70% van de administratieve lasten die in de RIA’s worden
berekend.99
Verantwoordelijke actor
De minister die verantwoordelijk is voor de wetgeving, is tevens verantwoordelijk voor de RIA.
De inhoud van de RIA
De RIA in het Verenigd Koninkrijk is een uitgebreide toets waarin veel
aspecten aan de orde kunnen komen. Uitgangspunt is dat in een vroeg
stadium verschillende alternatieve beleidsinstrumenten tegen elkaar worden afgewogen door middel van een kosten-batenanalyse. De gevolgen
moeten worden afgezet tegen de status-quo of een ‘do minimum’-scenario. Iedere RIA heeft drie verplichte onderdelen, met indien nodig een aantal bijlagen, te weten:100
1 een samenvatting van de interventie en opties (Interventions & Options
page), waarin de belangrijkste informatie over het geïdentificeerde probleem en de beleidsopties worden overwogen;
2 een samenvatting van de analyse en de bewijsvoering (Analysis & Evidence page), waarin de belangrijkste data en informatie voor iedere
beleidsoptie worden overwogen, inclusief overwegingen over baten,
kosten en gevolgen;
3 een Evidence Base, waarin de data en de berekeningen die de samenvattingen ondersteunen uiteen worden gezet. De Evidence Base heeft
betrekking op alle beleidsopties die worden overwogen;
4 bijlagen die detailinformatie verschaffen over iedere specifieke Impact
Test die is uitgevoerd.
In de Interventions & Options page worden enkele belangrijke administratieve zaken samengevat, zoals de naam van het departement, de fase van
de besluitvorming, belangrijke literatuurbronnen en een korte omschrijving
van het ervaren probleem, de beleidsdoelen en de te overwegen opties.
De kosten-batenanalyse wordt gepresenteerd in de Analysis & Evidence
page. Handleidingen, zoals die voor RIA, stimuleren beleidsmakers alternatieve instrumenten te betrekken in de afweging.101 Van oudsher worden
in het Verenigd Koninkrijk zeer veel alternatieve instrumenten gebruikt.
Deze aandacht blijkt onder meer uit Government’s use of Alternatives to
State Regulation dat door de BRTF is gepubliceerd in 2000. In het Verenigd
Koninkrijk wordt vooral veel gebruikgemaakt van zelfregulering.
99 British Chambers of Commerce, Burdens Barometer 2008, Londen: BCC 2008.
100 BERR, Impact Assessment Guidance, Londen: BERR.
101 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 54.
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Tabel 5

Rechtvaardiging van regelgevende acties

Rechtvaardiging van regelgevende acties
Van wetgevers wordt verwacht dat zij de noodzaak van nieuwe
regelgeving schriftelijk rechtvaardigen
Expliciete besliscriteria gehanteerd bij rechtvaardiging van nieuwe
regelgeving
Van wetgevers wordt verwacht dat zij alternatieve beleidsinstrumenten
identificeren en beoordelen voordat zij een nieuwe regeling aannemen
Richtlijnen over gebruik van alternatieve beleidsinstrumenten

Verplicht
Soms
Altijd
Altijd
Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 76

In de kosten-batenanalyse dienen in principe alle te verwachten kosten
en baten aan de orde te komen. De RIA betrekt in ieder geval de gevolgen
voor de economie, het milieu en sociale gevolgen erbij. Er is bijzondere
aandacht voor administratieve lasten voor het bedrijfsleven (met name
kleine bedrijven). Er wordt expliciet gestimuleerd dat economische, sociale en milieukosten en baten zo veel mogelijk worden gemonetariseerd,
zodat een eenduidige afweging kan worden gemaakt. De RIA-guide en de
Toolkit geven enkele methodologische richtlijnen, bijvoorbeeld voor bepaling van de monetaire waarde van ‘zachte’ belangen en vaststelling van
de prijzen op het huidige prijsniveau. Maar ook de niet-gemonetariseerde
kosten en kosten voor specifiek getroffen groepen moeten worden
meegenomen. Tevens moeten kosten die voor rekening van de centrale
overheid komen worden meegenomen. Ten slotte dient de Analysis &
Evidence page een overzicht van de totale kosten en baten te geven.
Daarbij moeten de aannames, de gevoeligheid en de risico’s in de kostenbatenberekeningen worden aangegeven. Daarnaast geeft de Toolkit nog
een lijst van algemene vragen die aan de orde kunnen komen in dit deel
van de RIA, zoals geografische dekking, wie gaat handhaven, of de implementatie boven het EU-minimum gaat, enzovoort.
De overheid heeft een groot aantal specifieke toetsen ontwikkeld die
– altijd of als daar aanleiding toe is – in de RIA betrokken moeten worden.
Het is een wettelijke verplichting om specifieke effectentoetsen voor
gelijkheid van geslacht, ras en gehandicapten op te nemen in de RIA.
Binnen de RIA is er speciale aandacht voor de administratieve lasten voor
het midden- en kleinbedrijf. Het Verenigd Koninkrijk hanteert het Standaardkostenmodel en de BERR heeft hiervoor in 2005 een handleiding
gepubliceerd.102 Tabel 6 geeft voor een aantal belangrijke onderwerpen
weer of zij in de RIA moeten worden opgenomen. Het Verenigd Koninkrijk
blijkt een erg complete RIA te hebben.

102 www.berr.gov.uk/files/file44503.pdf.
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Tabel 6

De soorten gevolgen die in een RIA dienen te worden
beoordeeld

Soort gevolgen in RIA
Begroting
Concurrentie
Openheid markten
Kleine bedrijven
Specifieke regio’s
Specifieke sociale groepen
Andere groepen (liefdadigheid, non-profit)
Publieke sector

Verplicht
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 82

De Evidence Base moet een overzicht geven van alle beschrijvingen, analyses en onderzoeken die ten grondslag liggen aan de beschrijvingen in de
beide samenvattingen. De Evidence Base dient de belangrijkste kosten
en baten goed weer te geven en de geaggregeerde kosten en baten uit de
samenvattingen dienen te worden uitgesplitst. In ieder geval moet de
balans tussen economische, sociale en milieukosten en baten duidelijk uit
de uitsplitsing blijken. Deze informatie is belangrijk voor externe verantwoording aan ondeskundige lezers en geïnteresseerde partijen die de data
kunnen aanvechten. De Evidence Base behoort ook de risico’s en onzekerheden van de beleidsopties te overwegen. Het aantal pagina’s van de
Evidence Base is gemaximeerd op 30.
Integratie van de RIA in het wetgevingsproces
Wil een RIA effectief zijn, dan dient zij goed in het wetgevingsproces te zijn
geïntegreerd. Figuur 4 (p. 74) laat zien dat een RIA in vier fasen wordt opgesteld. Aan het begin van het proces wordt een initial RIA opgesteld. In deze
initial RIA inventariseert het ministerie de beleidsinstrumenten die er zijn
en maakt het een eerste afweging van alternatieven. Nadat de minister op
hoofdlijnen akkoord is gegaan met het initiatief, stelt het ministerie een
partial RIA op. Hierin wordt zo goed mogelijk in beeld gebracht hoe de
kosten en de baten van de verschillende alternatieven zich tot elkaar verhouden. Nadat het Panel for Regulatory Accountability (als de kosten hoger
zijn dan 20 miljoen pond) en de ministerraad akkoord zijn, kan het wetsvoorstel met de partial RIA de consultatieronde in. Alvorens dat gebeurt,
dient de verantwoordelijke minister een verklaring bij de partial RIA te
ondertekenen waarin hij stelt dat de partial RIA een juist beeld geeft van
de kosten en de baten. Tijdens de consultatieronde komen in veel gevallen
nieuwe inzichten in de kosten en de baten van het wetsvoorstel naar voren.
Na de consultatieronde is voldoende informatie aanwezig om een full RIA
bij het wetsvoorstel op te stellen. Hierin zijn de resultaten van de consultatie verwerkt. Bij wetsvoorstellen met een grote impact beoordeelt het Panel
for Regulatory Accountability aan de hand van deze full RIA het wetsvoor-
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stel. Wanneer zowel het Panel als de gezamenlijke ministers akkoord zijn
met het wetsvoorstel, kan de verantwoordelijke minister de RIA voor de
tweede maal ondertekenen. Daarmee is de RIA final geworden. Het wetsvoorstel kan vervolgens – samen met de RIA – de parlementaire procedure
in. Figuur 4 geeft een schematisch overzicht van het RIA-proces.
We zien dat de RIA in het Verenigd Koninkrijk niet een document is dat op
één moment wordt vastgesteld, maar dat RIA een proces is dat integraal
deel uitmaakt van de voorbereiding van een wet. Wanneer de Impact
Assessment Guidance goed en serieus wordt gevolgd, is er sprake van een
proces waarin in een vroeg stadium alternatieven worden afgewogen en
waarin stapsgewijs steeds meer informatie bijeen wordt gebracht over de
toekomstige gevolgen van het wetsvoorstel. Tevens moet de opsteller in
het proces herhaaldelijk verantwoording afleggen. Tabel 7 geeft een overzicht van de belangrijkste procedurele aspecten van RIA.
Tabel 7

Belangrijkste procedurele aspecten in de RIA

Procedurele aspecten RIA
RIA voor het aannemen van nieuwe regelgeving
Externe kwaliteitsbeoordeling
Ondergrens voor het uitvoeren van RIA
RIA wettelijk verplicht
RIA nodig voor wetten
RIA nodig voor lagere regelgeving
Wetgevers moeten kosten van nieuwe regelgeving
identificeren
Kwantificeren van de kosten van nieuwe regelgeving
Wetgevers moeten de baten van nieuwe regelgeving
identificeren
Kwantificeren van de baten van nieuwe regelgeving

Aanwezigheid
In sommige gevallen
Ja
Ja
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen

De baten moeten de kosten rechtvaardigen

Altijd

Altijd
Altijd
Altijd
Altijd

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 81

Inhoudelijke ondersteuning
De BERR heeft een Impact Assessment Guidance, een online RIA-toolkit en
templates (invulformulieren) voor RIA opgesteld. De Guidance geeft de
algemene inhoudelijke en procedurele uitgangspunten aan. Met name in
de RIA-toolkit wordt gedetailleerd beschreven uit welke onderdelen een
RIA moet bestaan, welke stappen de beleidsmaker moet doorlopen, welke
toetsen hij moet verrichten, aan welke gevolgen en doelgroepen hij moet
denken, enzovoort.103 De templates brengen eenheid in de structuur en
vormgeving van de RIA’s. De BERR heeft een eenvoudige onlinecursus
103 www.berr.gov.uk/whatwedo/bre/policy/scrutinising-new-regulations/preparing-impact-assessments/
toolkit/page44199.html.
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voor RIA ontwikkeld die voor eenieder te volgen is via www.iatraining.
berr.gov.uk/. De cursus is sterk geënt op toepassing van de RIA-guidance,
-toolkit en templates.
Figuur 4

Stroomschema RIA in het beleidsproces
Who will the proposal impact on?

Private, voluntary
charities only

Private sector + Public services?

Initial RIA (pros & cons
of each policy option)
Informal consultation with
stakeholders, business, small
firms, government depts and
enforcers
Small firms impact test
Competition assessment

If significant problems arise may
need to amend
proposal and RIA

Public services only

Yes

Minister agrees in outline

Does it trigger need
for full RIA?

Partial RIA

No

Clearance through the Panel for
Regulatory Accountability

No RIA needed

Collective ministerial agreement

Public consultation including
partial RIA

Full RIA includes results of consultation
and refined costs and benefits

Clearance through the Panel for
Regulatory Accountability

Collective ministerial agreement

If major amendments made may
need to amend
proposal and RIA

Final RIA signed by minister and if a
regulatory option is used sent to
parliament with legislation

Bill

SI/RRO

Alternative to
legislation

Implementation and delivery
Bron: Collin Jacobs, 2007, p. 109

Initial public
sector RIA

Formal consultation
with stakeholders,
small firms, government depts and
enforcers
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De BRE geeft seminars, trainingssessies en workshops over RIA. De BRE
participeert ook in de Civil Service College in cursussen over beleidsvoorbereiding.104 De meeste ambtenaren die wetgeving opstellen, zoals juristen en specialisten, hebben een dergelijke training gevolgd.105
Departmental Better Regulation Units ondersteunen en coördineren de
dagelijkse gang van zaken in het wetgevingsproces. Wanneer een wetgever
vragen heeft over de uitvoering van de RIA, verwijst de RIA-guidance hem
in eerste instantie naar de DBRU. In tweede instantie kan advies worden
ingewonnen bij de BRE. De DBRU vervult dus de functie van eerstelijnsvraagbaak.
Kwaliteitscontrole
Om de kwaliteit van RIA’s te waarborgen, is in het wetgevingsproces een
aantal institutionele voorzieningen getroffen:
1 De verantwoordelijke minister speelt een rol in de kwaliteitsbewaking.
Hij moet vóór de consultatiefase een verklaring bij de RIA ondertekenen. Hij verklaart dat op basis van het beschikbare bewijs de RIA een
redelijk beeld geeft van de waarschijnlijke kosten en baten en de gevolgen van de voorliggende opties. Daarmee wordt gestimuleerd dat er
specialisten (met name economen) binnen het departement bij het wetgevingsproces worden betrokken. Wanneer het definitieve wetsvoorstel
voorligt, ondertekent de verantwoordelijke minister de RIA wederom.
Hij verklaart dat de RIA een eerlijk en redelijk beeld geeft van de te verwachten kosten, baten en gevolgen van het beleid en dat de baten de
kosten overstijgen.
2 In principe moeten alle voorstellen voor primaire en secundaire wetgeving die meer dan 20 miljoen pond kosten, worden goedgekeurd door
het Panel for Regulatory Accountability. Goedkeuring geschiedt op basis
van de gegevens uit de full RIA.
Buiten het primaire wetgevingsproces om is daarnaast voorzien in enkele
voorzieningen voor controle achteraf. Geen van de organisaties heeft
monitoring van de RIA’s als hoofdtaak:
1 De BRE monitort de naleving van de RIA-plicht. Zij controleert of aan
alle verplichtingen is voldaan, maar voert geen inhoudelijke toets uit.
2 De Small Business Service beoordeelt voorstellen die gevolgen hebben
voor het midden- en kleinbedrijf. Verder monitort zij naleving van de
RIA-plicht door halfjaarlijks de gepubliceerde SI’s te vergelijken met de
RIA’s.
104 S.H. Jacobs, ‘Current trends in the process and method of regulatory impact assessment. Mainstreaming
RIA into policy processes’, in: Kirkpatrick & Parker (red.), Regulatory Impact Assessment. Toward better
regulation?, Cheltenham: Edward Elgar 2007, p. 25.
105 OECD, Regulatory Reform in the UK. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2002, p. 35.
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3 De kwaliteit van RIA’s wordt verder gecontroleerd door de National
Audit Office (NAO). Controle van RIA’s is geen hoofdtaak van de NAO,
maar zij controleert jaarlijks de kwaliteit van rond de tien willekeurige
final RIA’s. In paragraaf 3.7 wordt ingegaan op de uitkomsten van die
controles.
3.4.3 Consultatie
In welke gevallen consulteren
Er is geen wettelijke verplichting tot consultatie, maar er is binnen
het Verenigd Koninkrijk een lange traditie van pragmatische en effectieve consultatie. Wel geeft de Cabinet Office in zijn Code of Practice on
Consultation aan dat formele consultatie bij wetgeving door ministeries
en wetgevende agencies verplicht is. Deze Code heeft geen juridische status, maar de BRE gaat ervan uit dat de ministeries en agencies waarop hij
van toepassing is, gehouden zijn aan de Code. Ministeries en regelgevende
agencies kunnen zich aanmelden om de Code toe te passen. Als van de
Code wordt afgeweken, dient de verantwoordelijke minister dit te verantwoorden. De organen die zich hebben aangemeld om de Code toe te passen, staan in tabel 8 vermeld.
Tabel 8
-

Organen die de Code of Practice on Consultation toepassen

Attorney General’s Office
Audit Commission
British Waterways
Cabinet Office
Charity Commission
Child Support Agency
Children and Family Court Advisory
Support Service
Covent Garden Market Authority
Criminal Records Bureau
Department for Business, Enterprise
and Regulatory Reform
Department for Children, Schools
and Families
Department Communities and Local
Government
Department for Environment, Food &
Rural Affairs
Department for Innovation,
Universities & Skills
Department for International
Development
Department for Transport
Department for Work and Pensions
Department of Culture, Media &
Sport

- Department of Energy and Climate
Change
- Department of Health
- Drivers and Vehicle Licensing
Agency
- Driving Standards Agency
- Environment Agency
- Farm Animal Welfare Council
- Fire Services College
- Food Standards Agency
- Foreign & Commonwealth Office
- Forestry Commission
- Forest Enterprise England
- Forest Research
- Government Equalities Office
- Health & Safety Executive
- Highways Agency
- HM Revenue and Customs
- HM Treasury
- Home Office
- Intellectual Property Office
- Identity and Passport Service
- Inland Waterways Advisory Council
- Jobcentre Plus
- Law Commission
- Legal Services Commission
- Maritime and Coastguard Agency

Bron: www.berr.gov.uk/whatwedo/bre/consultation-guidance/page44420.html

-

Ministry of Defence
Ministry of Justice
National Archives
National Police Improvement Agency
Northern Ireland Office
North West Regional Development
Agency
Office of Fair Trading
Office of the Advocate General for
Scotland
Office of the Leader of the House of
Commons
Office of the Leader of the House of
Lords
Pension, Disability and Careers
Service
Planning Inspectorate
Privy Council Office
Scotland Office
Security Industry Authority
The Law Commission
UK Borders Agency
Valuation Tribunal Authority
Veterinary Medicines Directorate
Wales Office
West Northamptonshire
Development Corporation
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De Code geldt niet voor overheden waaraan wetgevende bevoegdheden
zijn gedelegeerd (zoals Schotland, Wales en Ierland), niet-departementale
publieke organen en lokale overheden, hoewel de laatste twee worden
aangemoedigd zich aan de Code te houden.106 De Code heeft geen betrekking op de ‘informele’ consultatie onder belanghebbenden die aan de
formele schriftelijke consultatie voorafgaat. Consultatie vindt plaats bij
alle voorstellen voor primaire en secundaire wetgeving.
Verantwoordelijke actor
De minister die verantwoordelijk is voor het wetsvoorstel, is tevens verantwoordelijk voor de consultatie.
De inhoud van het consultatiebeleid
Hoewel er een lange traditie van consultatie is in het Verenigd Koninkrijk,
is er in 1998 voor het eerst een leidraad over consultatie verschenen onder
de titel How to conduct written consultation exercises – An introduction to
central government. Hierin werd gesteld dat ministeries goede redenen
moesten hebben om niet tot consultatie over te gaan, maar er werden geen
harde eisen gesteld. Nadat in een evaluatie bleek dat de verantwoordelijken voor wetgeving de leidraad maar in de helft van de gevallen gebruikten en ook de kwaliteit van de consultatie nogal eens te wensen over liet,
heeft de regering in 2000 een pakket aan maatregelen getroffen om de
consultatie te versterken. Een van de maatregelen was een nieuwe Code
on Written Consultation uit 2000. Een van de belangrijkste maatregelen
was dat er een minimum consultatietermijn van 12 weken werd gesteld. In
2004 heeft de RIU (de voorganger van de BRE) de meest recente versie van
de Code of Practice on Consultation gepubliceerd. Het consultatiebeleid is
opgebouwd rondom zes criteria:107
1 Consulteer breed door het hele proces, stel ten minste één maal een
termijn van minimaal 12 weken voor de schriftelijke consultatieronde
gedurende het beleidsproces.
2 Wees duidelijk over wat de voorstellen zijn, wie kan worden geraakt,
welke vragen worden gesteld en wat de reactietermijn is.
3 Zorg dat de consultatie duidelijk, beknopt en breed toegankelijk is.
4 Geef feedback op de ontvangen reacties en hoe het consultatieproces
het beleid heeft beïnvloed.
5 Monitor de effectiviteit van het ministerie met betrekking tot consultatie. Stel een consultatiecoördinator aan.
6 Zorg dat de consultatie de ‘better regulation best practice’ volgt, inclusief – indien nodig – het uitvoeren van een RIA.

106 Regulatory Impact Unit, Code of Practice on Consultation, Londen: RIU 2004, p. 5. Zie ook: OECD,
Regulatory Reform in the UK. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD 2002,
p. 26.
107 Regulatory Impact Unit, Code of Practice on Consultation, Londen: RIU 2004.
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Tabel 9

Voorgeschreven consultatievormen

Consultatievorm
Informele consultatie met geselecteerde groepen
Brede circulatie van voorstellen voor opmerkingen
Publieke aandacht en opmerkingen
Publieke bijeenkomsten
Internet
Adviesgroep
Voorbereidende publieke commissie

Wetten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Verordeningen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007

Daarnaast heeft de BRE een toelichting op internet gepubliceerd die
qua opzet vergelijkbaar is met de RIA-toolkit.108 Deze toelichting leidt de
ambtenaar stap voor stap door het consultatieproces. Consultatie dient zo
vroeg mogelijk in het proces plaats te vinden. Een consultatieproces ziet
er volgens de toelichting idealiter als volgt uit:
1 er worden heldere doelen gesteld voor de consultatie;
2 consultatieactiviteiten worden vroegtijdig gepland en een grote groep
belanghebbenden worden geïdentificeerd (inclusief niet zo voor de
hand liggende of moeilijk bereikbare groepen als ouderen, kinderen en
minderheden);
3 er wordt een voorbereidende informele consultatieronde gehouden,
waarbij zowel inhoudelijke aspecten aan de orde komen als praktische
zaken zoals ‘hoe bereik ik het best mijn doelgroep?’;
4 de consultatiedocumenten en begeleidende documenten (bijvoorbeeld
de RIA) worden geschreven;
5 indien nodig moet het consultatiedocument worden goedgekeurd;
6 de reacties op de consultatie moeten worden geanalyseerd en waar
nodig moeten zij doorwerken in de beleidsvoorstellen;
7 er dient feedback te worden gegeven aan de geconsulteerden, onder
meer door een consultatierapport waarin de ontvangen reacties zijn
samengevat.
Integratie van de consultatie in het wetgevingsproces
Het consultatieproces is goed in het wetgevingsproces geïntegreerd (zie
figuur 4). Consultatie wordt in het Verenigd Koninkrijk opgevat als een
integraal onderdeel van de RIA. Het dient om de gevolgen van het beleid
scherper in beeld te krijgen en wanneer nieuwe aspecten naar voren
komen, werkt dit door in de RIA. Naar de geconsulteerden wordt verantwoording afgelegd over de binnengekomen inbreng en op welke wijze dit
heeft doorgewerkt in het wetsvoorstel. Pas wanneer de resultaten van de
consultatie in de partial RIA zijn verwerkt, ontstaat er een full RIA, die kan
108 BRE, Toelichting bij de Code of Practice on Consultation, Londen: RIU 2004, in te zien op: www.berr.gov.
uk/whatwedo/bre/consultation-guidance/page44420.html.
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worden goedgekeurd door de Panel for Regulatory Accountability (bij een
belastend wetsvoorstel) en door de ministerraad.
Inhoudelijke ondersteuning
Naast de Code of Practice on Consultation en de bijbehorende toelichting
heeft ieder overheidsorgaan dat zich voor de Code of Practice heeft aangemeld, een consultatiecoördinator benoemd. Deze consultatiecoördinator
heeft als taak te zorgen dat het overheidsorgaan de Code naleeft. Hij adviseert de beleidsmakers die een consultatieproces doorlopen.
De consultatiecoördinator werkt samen met medewerkers op de ministeries om te verzekeren dat zij de consultatie zo veel mogelijk volgens de
criteria uit de Code uitvoeren. Hij monitort de consultatieprocedures
en zal de effectiviteit van afgesloten consultaties evalueren teneinde de
toekomstige uitvoering te verbeteren. Verder geeft hij advies over wanneer
consultatie moet plaatsvinden. Hij zorgt ervoor dat beleidsteams door
de hele organisatie de rol van de consultatiecoördinator begrijpen. Hij
dient ook te zorgen dat beleidsteams zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om de coördinator in kennis te stellen van nieuwe consultatieprocedures. Daarnaast verspreidt hij aan beleidsteams door de hele
organisatie adviezen over training, best practices en ontwikkelingen die
betrekking hebben op consultatie. Hij moedigt een coherente ministeriële aanpak van consultatie aan en laat, waar mogelijk, gecombineerde
consultatie plaatsvinden om overlappingen binnen de eigen organisatie
en met andere ministeries of agencies te voorkomen. Dat betekent dat hij
contacten onderhoudt met beleidsmakers om te verzekeren dat zij hebben
onderzocht of andere afdelingen of ministeries over een vergelijkbaar
onderwerp (gaan) consulteren. Hij onderzoekt en beantwoordt iedere
vraag of klacht die uit een consultatie voortkomt. Hij houdt informatie
over de consultaties bij ten behoeve van het jaarverslag van het ministerie
en houdt de ministeriële website over consultatie up-to-date.109 De rol van
de consultatiecoördinator is dus vooral coördinerend en ondersteunend.
Kwaliteitscontrole
Kwaliteitscontrole vindt in eerste lijn plaats door de consultatie
coördinator, die de consultatieprocessen monitort en evalueert. Deze
heeft een adviserende rol. Formele bevoegdheden om in slechtlopende
consultatieprocessen in te grijpen, heeft hij niet. Ook tussen de ministeries is kwaliteitsontwikkeling geïnstitutionaliseerd. De BERR beheert een
netwerk van consultatiecoördinatoren waarin de coördinatoren elkaar op
de hoogte houden van ontwikkelingen en waarin zij ervaringen delen.

109 www.berr.gov.uk/whatwedo/bre/consultation-guidance/page44427.html.
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Het beleidsteam legt verantwoording af aan de geconsulteerden. Het team
stelt een consultatierapport op waarin het aangeeft welke reacties zijn
binnengekomen en of en op welke wijze deze doorwerken naar het wetsvoorstel.

3.5 Ex post beleid
Herziening van regelgeving gebeurt op drie manieren: automatische
herzieningsprocedures, ad hoc herzieningen en herzieningen onder de
Regulatory Reform Act.
Aandacht voor automatische herziening is er in de RIA. Hierin dient de
beleidsmaker aan te geven hoe en wanneer de uitvoering van de voorgenomen regelgeving moet worden geëvalueerd. Sinds 2007 is ieder ministerie verplicht om de gevolgen van belangrijke wetten binnen drie jaar na
implementatie te evalueren.
Veel ministeries hebben een herzieningsbeleid voor regelgeving. Zij beoordelen bestaande wetgeving sector voor sector of regeling voor regeling.
Een andere bron van stelselmatige herziening van wetgeving is de Law
Commission. Dit is een commissie van ervaren rechters en rechtsgeleerden die vanaf 1965 de wettelijke taak heeft adviezen uit te brengen aan
de Minister van Justitie over hervormingen in het recht en wijziging of
intrekking van wetten. Doelstellingen van de Law Commission zijn:110
1 ervoor zorgen dat wetgeving zo eerlijk, modern, eenvoudig en kosten
effectief mogelijk is;
2 onderzoek verrichten en overleg voeren met het oog op het doen van
systematische aanbevelingen voor besluitvorming door het parlement;
3 codificeren van wetgeving, opheffen van anomalieën, intrekken van
verouderde en onnodige wetgeving en vermindering van het aantal van
afzonderlijke wetten.
De Law Commission kiest een rechtsgebied om te herzien en publiceert
een consultation paper om geïnteresseerde partijen uit te nodigen om hun
zienswijze in te brengen. Vervolgens publiceert zij een rapport met aanbevelingen over veranderingen in het betreffende rechtsgebied, vaak tezamen met een conceptwetsvoorstel. Op ieder moment beoordeelt de Law
Commission gemiddeld 20 rechtsgebieden. Vanaf 1965 zijn verscheidene
wetten gewijzigd of ingetrokken als gevolg van de adviezen van de Law
Commission, maar in veel gevallen neemt de regering de aanbevelingen
van de Law Commission niet of slechts gedeeltelijk over. De Law Commis
sion is in kwantitatief opzicht niet erg effectief.111
110 www.lawcom.gov.uk/.
111 Interview Nash.
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De Legislative and Regulatory Reform Act (LRRA) uit 2006 volgde de
Regulatory Reform Act (RRA) uit 2001 op. In deze wet hebben ministers
vergaande bevoegdheden gekregen om belastende en overbodige wetgeving te wijzigen of in te trekken. Sinds de invoering van de Legislative and
Regulatory Reform Act kunnen zij dat doen zonder tussenkomst van het
parlement. Daarvoor is een specifieke SI in het leven geroepen, de Regu
latory Reform Order (RRO). Door de beide wetten heeft de regering een
instrument in handen om op een snelle manier, door middel van secundaire wetgeving, dus zonder tussenkomst van het parlement, primaire en
secundaire wetgeving die ‘outdated, unnecessary or over-complicated’ is
te stroomlijnen. Het eerste deel van de wet geeft ministers de bevoegdheid om RRO’s in te zetten. Deze bevoegdheid is aan strikte voorwaarden
gebonden. RRO’s mogen alleen worden gebruikt om wetgeving te hervormen of om aanbevelingen van de Law Commission (of de Schotse of de
Noord-Ierse Law Commission) te implementeren. Verder is een aantal
onderwerpen genoemd die niet door middel van een RRO kunnen worden
gewijzigd. Zo kunnen geen belastingen worden verhoogd (art. 5) en zijn
er waarborgen binnen de strafrechtelijke sfeer (art. 6-7). Verder kan de
wetgevende bevoegdheid van het Schotse parlement en de Welsh Assem
bly niet door middel van een RRO worden gewijzigd (art. 8). Het tweede
deel is – zo blijkt uit de explenatory notes bij de wet – ingevoerd naar
aanleiding van de Hampture Review over risk based enforcement. Dit deel
bevat voorschriften over effectieve handhaving en moet voorkomen dat
de handhavingsfuncties ‘consistent, coherent and proportionate without
compromising regulatory standards or outcomes’ zijn. De LRRA 2006
heeft tot veel kritiek geleid, die vooral betrekking heeft op het ontbreken
van voldoende (democratische) waarborgen nu het parlement een beperktere rol speelt bij het wijzigen van wetgeving. Inmiddels zijn onder de RRA
2001 en de LRRA 2006 enkele tientallen RRO’s geïmplementeerd.

3.6 Trends in regelproductie
Jaarlijks worden in het Verenigd Koninkrijk (inclusief Wales, Schotland en
Noord-Ierland) zo’n 100 wetten en Orders in Council van kracht, en zo’n
2.000 tot 3.000 normen die zijn ingedeeld in de categorie ‘lagere regelgeving’. Uit figuren 5 en 6 blijkt dat de productie van primaire wetgeving
in het Verenigd Koninkrijk een golfpatroon volgt, met een opvallende
‘dip’ in de regelproductie in 1999. Vanaf 2003 tot heden lijkt er een daling
in de productie van primaire wetgeving te zijn ingezet. Betrekken we de
lagere wetgeving erbij, dan zien we dat ook deze groep normen een golfpatroon laat zien, maar dat er eerder sprake is van een lichte stijging van
de productie. De verticale stippellijnen geven de verkiezingsjaren van het
Lagerhuis weer. Er blijkt geen duidelijke relatie tussen verkiezingsjaren en
regelproductie te zijn.
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Figuur 5

Regelproductie in het Verenigd Koninkrijk (Acts en primaire
Orders in Council)
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Bron: samengesteld uit www.statutelaw.gov.uk

Figuur 6

Regelproductie in het Verenigd Koninkrijk (secundaire wetgeving)

3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

3.7 Doelbereiking van het beleid
Binnen het Verenigd Koninkrijk is veel aandacht voor deregulering en
wetgevingskwaliteit. Het dereguleringsbeleid van het Verenigd Koninkrijk
is bijzonder fijnmazig te noemen en er zijn vele evaluatiestappen in het
wetgevingsproces geïnstitutionaliseerd. Het is echter lastig om op basis
van een beschrijving van het gevoerde beleid een causale relatie te veronderstellen met de (teruggang in de) regelproductie in het Verenigd
Koninkrijk. Enerzijds laat de productie van primaire wetten de laatste
jaren een teruggang zien, maar de lichte groei in de productie van met
name lagere regelgeving zal tot minder tevredenheid stemmen. Het is de
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vraag waardoor, ondanks de grote inspanningen, de productie van lagere
regelgeving niet wil dalen. Met enige regelmaat worden onderdelen van
het Better Regulation-beleid binnen het Verenigd Koninkrijk geëvalueerd.
In het bijzonder zijn de studies van de National Audit Office (NAO) en de
Britse Kamer van Koophandel van belang. Deze studies worden in deze
paragraaf behandeld.
RIA’s en wetgevingskwaliteit
De NAO voert op aanbeveling van het Committee of Public Accounts jaarlijks een evaluatie uit onder een beperkt aantal final RIA’s. In zijn onderzoek naar de kwaliteit van RIA’s vindt de NAO drie benaderingen van RIA.
Dit zijn:112
1 Pro forma RIA’s worden uitgevoerd omdat er een verplichting bestaat,
maar hebben geen effect op het beleid. Deze RIA’s zijn veelal van slechte kwaliteit.
2 Informatieve RIA’s hebben een beperkte invloed op het beleid. Zij zijn
slecht in het wetgevingsproces geïntegreerd. Zij kunnen bijvoorbeeld in
een laat stadium worden gemaakt, waardoor de doorwerking minimaal
is. Deze RIA’s kunnen wel van goede kwaliteit zijn, maar hebben nauwelijks doorwerking.
3 Geïntegreerde RIA’s informeren en dagen de maker van de wet uit. Deze
RIA’s starten vroeg in het proces en er zijn voldoende middelen, waardoor voldoende informatie kan worden verzameld en geanalyseerd. Het
RIA-proces heeft een belangrijke doorwerking naar het beleidsproces.
De RIA vormt een goede basis om de beslissingen van het departement
te onderbouwen en te communiceren. In sommige gevallen wordt zelfs
gekozen voor een alternatief voor wetgeving.
Een flink deel van de RIA’s valt in de eerste twee categorieën. De NAO
vindt in zijn rapport drie oorzaken van geringe doorwerking van RIA’s.
De doorwerking is gering als de inhoud van het beleid al is aangekondigd,
de belangrijkste beslissingen zijn vooraf vastgesteld of de RIA is te laat
gestart. Ook wanneer de RIA betrekking heeft op de implementatie van
Europese wetgeving, is de ruimte voor doorwerking beperkt. Verder is er
weinig doorwerking als de RIA betrekking heeft op bestaand beleid en
alleen wat details aanvult.
Een jaar later geeft de NAO aan dat er nog steeds problemen zijn bij een
deel van de RIA’s. RIA’s worden door veel medewerkers op de ministeries
gezien als een bureaucratische verplichting in plaats van een integraal
deel van het wetgevingsproces.113 De grote verbeterslag in de kwaliteit
van de RIA’s is nog niet gemaakt. De kwantificering van kosten en baten
112 NAO, Evaluation of Regulatory Impact Assessments Compendium Report 2004-05, Londen: NAO 2006.
113 NAO, Evaluation of Regulatory Impact Assessments 2005-06, Londen: NAO 2007.
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is nog steeds onvoldoende. Er wordt van ministeries verwacht dat zij hiervoor economen en statistici inschakelen. Departementen blijken echter
onvoldoende in staat om de kosten en baten goed in beeld te krijgen. Er
blijkt daarnaast weerstand te bestaan om kosten-batenberekeningen door
externen te laten verifiëren en ministeries blijken de kosten van raamwetgeving te onderschatten. Verder blijken implementatie, monitoring en
evaluatie van RIA’s niet goed te scoren. Ook de inschatting van de naleving van de te evalueren wetgeving wordt onvoldoende vaak meegenomen.114 In de beide NAO-onderzoeken blijkt consultatie het sterkste punt
te zijn van de RIA.
Dat de potentie van RIA’s niet optimaal wordt benut, blijkt ook uit onderzoek van de British Chambers of Commerce (BCC, Kamers van Koophandel). Zij hebben onder meer de gevolgen van RIA’s onderzocht door een
aselecte steekproef kwantitatief te analyseren over de periode 2006-2007.
Uit het onderzoek blijkt dat hoewel er in de RIA alternatieven worden
afgewogen, er nooit voor het ‘do nothing’-scenario wordt gekozen. Ook
andere altenatieven zoals zelf- of coregulering, gedragsregels, economische instrumenten, informatie en voorlichting, richtlijnen en vrijwillige
aanpakken worden hoogst zelden serieus overwogen. In de Evidence Base
van de RIA zouden kosten en baten zo veel mogelijk gekwantificeerd
moeten worden. Dat gebeurt in slechts een klein percentage voor alle
alternatieven. Ook het kwantificeren van de gevolgen voor het middenen kleinbedrijf gebeurt hoogst zelden. Ook worden er nauwelijks post
implementatie-reviews uitgevoerd. De BCC concludeert dan ook: ‘(R)IAs
continue to be ineffective in challenging regulatory intervention mainly
because the political decision to regulate had already been taken before
the process began. (…) The choice of policy instrument tends to be based
more on habit and institutional culture than on a rational analysis of the
suitability of different tools to addressing the identified policy problem.’115
Een van de problemen is volgens de BCC dat RIA’s en consultatie worden
uitgevoerd door die organisaties die pleitbezorger zijn van de wetgeving,
terwijl er geen organisatie is die de juiste bevoegdheden en middelen
heeft om hen kritisch over hun keuze te bevragen. Het toezicht op de
kwaliteit van de RIA’s schiet daardoor tekort. De toezichthouders (de BRE
en de NAO) hebben te weinig instrumenten om dwingende eisen op te
leggen. Als belangrijke slotconclusie stelt de BCC: ‘Clearly both the EU and
Whitehall law factories are beavering about their businesses with the best
of intentions. The Impact Assessment systems are fine examples of that.
The boxes are being ticked but their fundamental rationale of challenging the need for new legislation and, if so, finding the most cost effective
114 Idem.
115 T. Ambler, F. Chittenden & S. Iancich, The British Regulatory System, Londen: BCC 2008, p. 21-22.
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alternative is being missed at both levels. Meanwhile, the UK Parliament
which does have the power to intervene effectively, through the SI process, is asleep at the wheel.’116
De doelbereiking van het wetgevingskwaliteitbeleid
Deregulering is al lange tijd een belangrijk thema. Door middel van dereguleringswetgeving zijn er in 1994 (Deregulation and Contracting Out Act),
2001 (Regulatory Reform Act) en 2006 (Legislative and Regulatory Reform
Act) pogingen ondernomen om een groot aantal regels af te schaffen of te
vereenvoudigen. Over de kwantitatieve gevolgen van het dereguleringsbeleid zijn weinig gegevens te vinden. De BCC heeft hier een betrekkelijk
summier onderzoek naar gedaan. De BCC toont met dit onderzoek aan
dat het dereguleringsbeleid nauwelijks tot het afschaffen van regels heeft
geleid, terwijl de regelproductie onverminderd in stand bleef. Van de 605
dereguleringsvoorstellen die naar aanleiding van wetgeving in 1994 zijn
gedaan, hebben slechts 17 geleid tot het afschaffen van regelgeving. Ook
de RRA uit 2001 had volgens de BCC weinig effect. In 2005 waren er slechts
27 RRO’s vastgesteld, terwijl in diezelfde periode ruim 600 RIA’s voor nieuwe regelgeving zijn uitgevoerd. Onder het regime van de LRRA 2006 zijn
tot op heden slechts 2 RRO’s toegevoegd.117 Hoewel deze studie een tamelijk eenzijdig betoog van een belangenbehartiger van het bedrijfsleven
is, kan voorzichtig worden verondersteld dat de dereguleringswetgeving
in kwantitatieve zin weinig effectief is geweest. Daarbij moet wel worden
aangetekend dat niet alle deregulering via RRO’s hoeft plaats te vinden,
waardoor een onbekend deel van de dereguleringsinitiatieven buiten het
bereik van het BCC-onderzoek zijn gebleven. Een totaalplaatje is op basis
van de literatuur niet te maken.
Reductie van administratieve lasten
Reductie van administratieve lasten is al jaren een speerpunt. Met name
wordt veel belang gehecht aan de terugdringing van de lasten voor het
midden- en kleinbedrijf. De ministeries hebben de opdracht gekregen
om in 2010 hun administratieve lasten met 25% te hebben gereduceerd. Daarvoor is in 2005-2006 een nulmeting uitgevoerd volgens het
Standaardkostenmodel. De NAO heeft inmiddels onderzoek verricht in
hoeverre de lastenreductie op koers is. Ook de BCC monitort vanuit zijn
belang de toename van lasten door nieuwe wetgeving in een ‘Burdens
Barometer’.
Uit het onderzoek van de NAO blijkt dat verschillende ministeries
verschillende reducties claimen, maar over het geheel genomen claimen

116 T. Ambler, F. Chittenden & S. Iancich, The British Regulatory System, Londen: BCC 2008, p. 28.
117 T. Ambler & F. Chittenden, Deregulation or Déjà Vu? UK Deregulation Initiatives 1987/2006, Londen: BCC
2007.
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ze op koers te liggen. De reducties worden echter niet op een consistente
manier berekend en de cijfers moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Het bedrijfsleven blijkt positief te denken
over de aanpak van regels door de overheid. De door de ministeries
geclaimde administratieve lastenverlichting wordt echter nog niet door
het bedrijfsleven gevoeld (in een survey gaf slechts 1% van de bedrijven
aan minder tijd kwijt te zijn met de administratieve verplichtingen).118
Aan de berekening van de administratieve lasten kleven dus nogal wat
onzekerheden. Ook is in de literatuur nergens een relatie gelegd tussen
reductie van administratieve lasten en kwantitatieve regeldruk.

3.8 Conclusies
Door de devolved structuur en het naast elkaar bestaan van verschillende
rechtsfamilies in één land bestaat er een complexe regelhiërarchie in het
Verenigd Koninkrijk. Die complexiteit wordt nog vergroot doordat er een
groot aantal verschillende soorten Statutory Instruments bestaat, die hiërarchisch gezien op eenzelfde niveau staan.
Het Verenigd Koninkrijk is al vroeg begonnen met deregulerings- en
wetgevingskwaliteitsprogramma’s. De aandacht voor wetgevingskwaliteit werd en wordt voor een belangrijk deel voortgedreven door de
belangen vanuit het bedrijfsleven. Met name is er veel aandacht voor het
midden- en kleinbedrijf. De BERR speelt dan ook een belangrijke rol in de
uitvoering van het wetgevingskwaliteitsbeleid. Aanvankelijk was er vooral
aandacht voor deregulering, maar gaandeweg de jaren negentig heeft
de regering haar aandacht verlegd naar wetgevingskwaliteit en reductie
van administratieve lasten. Dit is nog steeds het belangrijkste onderwerp
van het beleid. Better regulation is geen ‘rustig’ beleidsveld. In de loop
van de jaren hebben verscheidene spelers een rol gehad in (de)regulering.
In veel gevallen zijn in de afgelopen twintig jaar zowel de naam als de
functie-inhoud en in enkele gevallen het ministerie waaronder de speler
fungeert meerdere keren gewijzigd. Inmiddels is er binnen de ministeries een ondersteunings- en verantwoordingsstructuur opgezet, waarbij
de Departmental Better Regulation Unit de dagelijkse werkzaamheden
coördineert en ondersteunt en de Regulatory Reform Minister eindverantwoordelijk is voor het beleid in brede zin. Bij ‘zware’ wetten legt hij
verantwoording af aan het Panel for Regulatory Accountability. Bij ‘lichtere’ wetten is niet in een dergelijke verantwoordingsstructuur voorzien.
Een van de centrale instrumenten om tot betere regelgeving te komen is
de RIA. Een RIA is in het Verenigd Koninkrijk een uitgebreide toets die
118 NAO, The Administrative Burdens Reduction Programme, Londen: NAO 2008.
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– althans op papier – op een zeer goede manier in de wetgevingsprocedure
is geïntegreerd. Stapsgewijs wordt de RIA steeds gedetailleerder ingevuld,
waarbij de inbreng van belanghebbenden goed in de procedure wordt
meegenomen en er moet een aantal keren verantwoording worden afgelegd over de inhoud van de RIA. Wanneer een RIA goed wordt toegepast,
kan hij een schat aan informatie bieden en een belangrijke input voor
het wetgevingsproces vormen. Helaas is het belang van RIA nog lang niet
bij alle medewerkers op de ministeries geïnternaliseerd. Vaak wordt het
instrument gezien als administratieve rompslomp dat weinig toevoegt.
Nog vaak worden RIA’s pro forma uitgevoerd of hebben ze louter een
informatieve functie. Zij worden te laat in het proces, dat wil zeggen
nadat de instrumentenkeuze is gemaakt, uitgevoerd. Hierdoor werken
zij onvoldoende door. Daarnaast maken beleidsmakers geen werkelijk
open afweging van instrumenten. Als oorzaak wordt genoemd dat de
verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van de RIA ligt bij het ministerie
dat voorstander is van de wetgeving. Daardoor vindt geen echte heroverweging van alternatieven plaats. Ook de kwantificering van de gevolgen
van de onderscheiden alternatieven schiet tekort. Een gevolg is dat RIA
niet aantoonbaar tot het afzien van regelgeving of een wijziging in de
instrumentenkeuze leidt. Het is dan ook niet te verwachten dat RIA een
belangrijke factor voor reductie van de kwantitatieve regeldruk is. De
regelproductie loopt dan ook niet of nauwelijks terug. Alleen voor primaire wetten zien we een teruggang.
Hoewel er weinig gegevens zijn over het afschaffen van bestaande regels,
kan voorzichtig worden geconcludeerd dat het beleid ter reductie van
de regeldruk ook hier weinig effectief is. In drie wetgevingsronden zijn
een impuls en bijbehorende instrumenten aan ministers gegeven om
bestaande wetten te kunnen vereenvoudigen of af te schaffen. Het aantal
Regulatory Reform Orders valt echter in het niet bij de enorme wetgevingsproductie en men kan zich afvragen of dit beleid echt die kwantitatieve
deregulering oplevert waar de regering op had gehoopt.
De laatste jaren heeft het beleid zich minder op verlagen van de kwantitatieve regeldruk gericht, maar is er meer aandacht voor wetgevingskwaliteit. Daarbij heeft de regering bijzondere aandacht voor administratieve
lastenverlichting. In 2005 is naar Nederlands voorbeeld besloten een
nulmeting uit te voeren van de administratieve lasten volgens het Standaardkostenmodel. Er is een doelstelling van 25% lastenverlichting in 2010
vastgesteld, en ieder ministerie heeft een beleid ontwikkeld om deze norm
te halen. De NAO heeft de tussenstand onderzocht en het blijkt dat ministeries aangeven dat zij goed op koers liggen met hun plannen. Er blijken
echter veel haken en ogen te zitten aan de administratieve lastenberekening, en de gehanteerde methoden zijn weinig consistent. Bedrijven geven
aan dat zij nog weinig merken van de gerealiseerde lastenverlichting. In
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hoeverre er dus sprake is van echte lastenverlichting, is daarom niet uit de
literatuur af te leiden.
Alles overziend heeft het Verenigd Koninkrijk een degelijk dereguleringsen wetgevingskwaliteitsbeleid opgezet, dat hier en daar nog te versterken
valt. Er zijn verscheidene instituties die op verschillende niveaus uitvoering aan het beleid geven. Een sterke structuur, zo blijkt, wil echter nog
niet zeggen dat deregulering werkelijk slaagt. Wanneer het beleid onvoldoende bij de beleidsmakers geïnternaliseerd is en goede naleving niet
kan worden afgedwongen, zal de regelproductie niet afnemen.

4 Zweden
4.1 Achtergrond
4.1.1

Staatsinrichting

Zweden is een constitutionele monarchie. Het staatshoofd is geen lid van
de regering. De functie is louter ceremonieel; zo worden bijvoorbeeld
internationale verdragen niet ondertekend namens het staatshoofd, maar
namens de regering. De premier, in Zweden staatsminister genoemd,
wordt gekozen door het parlement. Hij benoemt de ministers, die in
Zweden staatsraden heten. Het Zweedse parlement, de Riksdag, bestaat
uit één Kamer. Deze telt 349 leden; 310 van hen worden gekozen in 28
districten, de overgebleven 39 zetels worden verdeeld volgens nationale
proporties.
Zweden kent 21 provincies (län), die zijn onderverdeeld in in totaal
204 gemeenten.
4.1.2 Regelhiërarchie
Het Scandinavische rechtssysteem wordt door sommige auteurs gezien
als een mengvorm van common law en het continentale Europese rechtssysteem. Hoewel er binnen het Scandinavische rechtssysteem een aantal
instituties ontbreekt die binnen het continentale Europese rechtssys
teem aanwezig zijn, moet worden aangenomen dat het Scandinavische
recht zowel qua historische ontwikkeling als qua huidige inhoud meer
verwant is met de continentale rechtssystemen dan met het common lawsysteem.119 Wetten en andere regelgeving nemen een centrale plaats in
binnen het Zweedse rechtsstelsel. Voorbereidende stukken en jurisprudentie zijn secundaire rechtsbronnen.
De wetgevende bevoegdheden van de verschillende overheidslichamen
zijn neergelegd in de grondwettelijke regeling Regeringsformen, met name
in hoofdstuk 8. Afhankelijk van het lichaam dat de regelgeving uitvaardigt, kunnen vijf typen regelgeving worden onderscheiden.120
1 grondwetten (grundlagar) worden uitgevaardigd door het parlement
(de Riksdag);
2 ‘gewone’ wetten (lagar) worden uitgevaardigd door het parlement
(de Riksdag);
3 verordeningen (förordningar) worden uitgevaardigd door de regering;

119 S. Strömholm, ‘General Features of Swedish Law’, in: M. Bogdan (red.), Swedish Law in the new
millennium, Stockholm: Norstedts Juridik 2000, p. 41.
120 H.H. Vogel, ‘Sources of Swedish Law’, in: M. Bogdan (red.), Swedish Law in the new millennium,
Stockholm: Norstedts Juridik 2000, p. 48-49.
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4 regelgeving door ZBO's (myndighetsföreskrifter) zijn normen die worden
uitgevaardigd door agencies (enigszins vergelijkbaar met de Neder
landse zelfstandige bestuursorganen) en lokale overheden);
5 onder bovengenoemde ‘centrale’ regelgeving bestaan verschillende
typen lokale en regionale regels, zoals lokale of regionale overheids
regels (lokala och regionala statliga regler), gemeentelijke regels (komu
nala regler) en contractuele regels (avtals regler). Deze lokale en regionale regels vallen buiten het bestek van het onderzoek.
In totaal zijn er in Zweden vier grondwetten; de Werking van de overheid
(Regeringsformen, SFS 1974:152), de Wet op de erfopvolging (Successions
ordningen, SFS 1810:926), de Persvrijheidswet (Tryckfrihetsförordningen,
SFS 1949:105) en de Wet op de vrijheid van meningsuiting (Yttrande
frihetsgrundlagen, SFS 1991:1469). Grondwetten hebben de hoogste rang
in de regelhiërarchie, gevolgd door (in deze volgorde) gewone wetten,
verordeningen en regelgeving door ZBO's. Een wet die is aangenomen door het parlement mag uitsluitend worden gewijzigd door een
andere wet. De Riksdagwet (Riksdagsordningen, SFS 1974:153) regelt de
interne gang van zaken binnen het parlement. Deze wet heeft weliswaar
geen grondwettelijke status, maar heeft wel een hogere status dan een
‘normale’ wet. Onder de ‘normale’ wetten kan de regering verordeningen
vaststellen, waarmee zij concrete invulling geeft aan wetgeving. Deze
verordeningen zijn vergelijkbaar met Nederlandse AMvB’s. In Zweden
hebben veel agencies regelgevende bevoegdheden. Zij kunnen myndig
hetsföreskrifter vaststellen. Dit zijn (vaak technische) regels over de manier
waarop zij hun wettelijke taak invullen.
4.1.3 De stappen in het regelgevingsproces
Wetten
Het wetgevingsproces in Zweden bestaat grofweg uit zes fasen:
1 Het initiatief. Meestal is de regering de initiatiefnemer voor een wetsvoorstel. Maar ook parlementsleden en leden van de parlementaire
commissies hebben het recht om (initiatief)wetsvoorstellen aan het
parlement te doen.
2 De onderzoeksfase. Voordat het wetsvoorstel kan worden opgesteld,
moet het uitvoerig worden geanalyseerd en geëvalueerd. Dat kan
gebeuren door ambtenaren van het betrokken ministerie. In dat geval
bereiden de ambtenaren het wetsvoorstel voor. Maar in de meeste
gevallen wordt hiervoor een externe deskundige ingeschakeld of een
onderzoekscommissie ingesteld. Deze commissie kan bestaan uit deskundigen, ambtenaren en politici. Zij rapporteert binnen de instructies
(Komitédirectiv) die de regering heeft gegeven. Deze instructies geven
aan welk onderwerp de ambtenaar, de deskundige of de commissie
moet onderzoeken en naar welke problemen moet worden gekeken.
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De instructies worden gewoonlijk op internet gepubliceerd.121 De
betrokken minister benoemt de onderzoekscommissie, maar de commissie werkt vervolgens onafhankelijk van de regering. In deze fase dienen de doelen en de gevolgen van de nieuwe wet te worden beoordeeld.
De commissie presenteert haar bevindingen in een onderzoeksrapport.
De instructies en de rapporten zijn openbaar en worden gepubliceerd
in de Swedish Governement Official Reports Series (SOU). De meeste zijn
ook voor eenieder in te zien op internet.
3 De consultatiefase. Voordat de regering de aanbevelingen van een
onderzoek behandelt, vindt een consultatieronde plaats onder verscheidene organisaties. Consultatie vindt ten eerste plaats om een
hoge technische kwaliteit van de wet te bereiken en ten tweede om
draagvlak te creëren.122 Geconsulteerde organisaties kunnen agencies,
lokale overheden of andere organisaties, zoals vakbonden en belangenorganisaties, zijn. Verder kan eenieder zich aanmelden om aan het
inspraakproces deel te nemen. Wanneer ambtenaren van het ministerie
de wet voorbereiden, geven de belanghebbenden hun mening over een
wetsvoorstel. Wanneer de voorbereiding door een onderzoekscommissie is afgerond, geven de geconsulteerde organisaties hun oordeel over
het onderzoeksrapport. De geconsulteerden kunnen hun zienswijzen
schriftelijk indienen en krijgen hier gewoonlijk drie maanden de tijd
voor. Het verantwoordelijke ministerie verzamelt de zienswijzen. Zij
zijn voor eenieder in te zien. Indien nodig stelt het ministerie een nieuw
rapport op, dat soms wederom verspreid wordt onder belanghebbenden.123
4 Het opstellen van het wetsontwerp. Wanneer de geconsulteerde organisaties hun inbreng hebben gegeven, schrijft het verantwoordelijke
ministerie een ontwerpwetsvoorstel. Het onderzoeksrapport en de
inbreng van de geconsulteerden vormen een belangrijke input voor dit
proces. Het schrijven van het wetsontwerp start met een consultatieronde binnen het ministerie tussen de betrokken politicus en ambtenaren en tussen ambtenaren onderling (beredning). Soms worden ambtenaren en politici uit verschillende ministeries bij het proces betrokken
(gemensam beredning) en soms bespreken alle ministers een wetsvoorstel in een algemene vergadering (almän beredning). Vervolgens circuleert het voorstel langs alle ministeries (delning).124 Deze moeten allemaal akkoord gaan met het wetsvoorstel. Daarna agendeert het verantwoordelijke ministerie het voorstel voor de eerstvolgende ministerraad.
De regering werkt als een collectief en de leden van de regering moeten

121 H.H. Vogel, ‘Sources of Swedish Law’, in: M. Bogdan (red.), Swedish Law in the new millennium,
Stockholm: Norstedts Juridik 2000, p. 57.
122 Idem, p. 57.
123 Idem, p. 58.
124 OECD, Regulatory Reform in Sweden. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2007, p. 88.
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consensus bereiken voordat over het wetsvoorstel kan worden beslist.
De verantwoordelijke minister presenteert daartoe het wetsvoorstel in
de ministerraad (regeringssammanträde). De ministerraad neemt als
collectief het formele besluit (regeringsbeslut). Bij belangrijke wetsvoorstellen, vooral wetsvoorstellen die gevolgen hebben voor burgers en de
publieke welvaart, dient de regering advies te vragen bij de Raad van
State (Lagrådet). Hoofdstuk 8, artikel 18 lid 2 van de Grondwet regelt
welke wetsvoorstellen aan de Lagrådet moeten worden voorgelegd. De
Lagrådet voert vooral een toets op interne en externe juridische consistentie uit. Hij heeft een adviserende bevoegdheid en kan volgens hetzelfde artikel van de Grondwet geen wetgeving blokkeren.
5 Parlementaire behandeling. Als de regering het wetsvoorstel bij het
parlement heeft ingediend, wordt het behandeld in een van de vaste
Kamercommissies. Als de vaste Kamercommissie het wetsvoorstel
heeft behandeld, stuurt zij een rapport naar de Kamer voor debat en
goedkeuring. Ieder parlementslid kan door middel van een motie een
amendement indienen. Als het parlement deze motie aanneemt, is de
regering gehouden het amendement te verwerken. Als het parlement
het wetsvoorstel aanneemt, wordt het wetsvoorstel een wet. Bij ‘normale’ wetten kan dat door middel van een meerderheid in het parlement.
Fundamentele wetten, zoals een grondwet, worden aangenomen of
gewijzigd door middel van twee besluiten van het parlement, waartussen verkiezingen moeten hebben plaatsgevonden. Hier geldt dat (tweemaal) een enkelvoudige meerderheid volstaat.
6 Publicatie. Nadat het parlement het wetsvoorstel heeft aangenomen,
publiceert de regering de nieuwe wet. Alle wetten en verordeningen
worden gepubliceerd in de Swedish Code of Statutes.
Verordeningen
De voorbereidingsprocedure voor verordeningen (förordning) is in verhouding tot die van een wet in formele zin zeer eenvoudig. Het departement bereidt een voorstel voor de verordening voor. Hiertoe organiseert
het een beredning. Formeel hoeft geen externe consultatie plaats te vinden. Wel is het departement in principe verplicht een RIA uit te voeren.
Vervolgens kan de regering de verordening vaststellen.
Regelgeving door ZBO's (myndighetsföreskrifter)
Myndighetsföreskrifter kunnen door zowel agencies die vallen onder de
rijksoverheid als gemeentelijke overheden worden vastgesteld. De beide
procedures lijken sterk op elkaar en wij beschrijven hier de procedure
voor de rijksagencies. Deze procedure is met iets meer waarborgen omgeven dan die voor de vaststelling van een förordning. De verantwoordelijke
agency verzorgt de beredning van het föreskrift. Tijdens deze beredning
moet de agency een zo goed mogelijk inzicht krijgen in de gevolgen van
het föreskrift. In principe is zij verplicht om in deze fase een RIA uit te
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voeren. De voorbereidingsfase eindigt in een voorstel voor het föreskrift.
Over dit voorstel wordt breed onder belanghebbenden geconsulteerd.
Deze consultatieronde kan tot nieuwe inzichten leiden en kan resulteren
in aanpassingen. Na deze aanpassingsfase kan de agency een besluit over
het föreskrift nemen en dan – indien het wordt aangenomen – treedt het in
werking.
Figuur 7 geeft schematisch de voorbereidingsprocessen van de hierboven
besproken typen regelgeving weer.
Figuur 7
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Bron: http://demonnr.rymdweb.com/Regelprocessen/sverige.html

4.2 Het wetgevingskwaliteitsbeleid in vogelvlucht
Zweden is pas laat werk gaan maken van deregulering. Het beleid in
Zweden dat betrekking heeft op ‘better regulation’ en deregulering staat
sterk in het teken van administratieve lastenvermindering voor het
bedrijfsleven. In 1984 heeft een delegatie een oproep gedaan waarin het
belang van deregulering werd onderstreept ten behoeve van economische ontwikkeling en banengroei. Deze delegatie benadrukte het belang
van actieve deregulering, verbetering van de kennis over de gevolgen van
regelgeving en verbetering van het ondernemersklimaat voor het middenen kleinbedrijf. In 1998 werden twee verordeningen ingevoerd, onder meer
over effectenbeoordeling voor kleine bedrijven (de SimpLex-verordening).
De gevolgen van nieuwe regelingen die gevolgen hebben voor kleine
bedrijven moeten aan de hand van de SimpLex-checklist beoordeeld
worden. Deze checklist is altijd dezelfde, ongeacht welk orgaan deze RIA
uitvoert. Op hetzelfde moment is een ‘Better Regulation Unit’ ingesteld
die de taak kreeg het hervormingsbeleid te ondersteunen, te coördineren
en verder te ontwikkelen. De regering wees tevens een groep ‘state secre-
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taries’ aan die verantwoordelijk werden voor het ontwikkelen van de hervormingen. In 1999 brachten zij richtlijnen uit over hoe de uitvoering van
het wetgevingshervormingsbeleid vorm moest krijgen binnen de overheid.
Bij de begroting van 2004 werkte de Zweedse regering de contouren uit
in een actieplan om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven te
verminderen. Het actieplan richtte zich zowel op vermindering van de
overlast door bestaande regelingen als op verbetering van de kwaliteit van
nieuwe regelingen. In 2005 trad het actieplan in werking. Dit actieplan
had betrekking op:
1 het meten en verminderen van administratieve lasten;
2 het versterken van effectenbeoordelingen;
3 betere dienstverlening door de overheid, onder meer door elektronische
dienstverlening.
De Zweedse regering hanteert de volgende beleidstheorie (zie figuur 8),
die bestaat uit – wat ze in Zweden noemen – vijf ‘tanden’, te weten het
actieplan met intrekkingen, metingen van administratieve lasten, RIA, de
Lagrådet en consultatie.125
Figuur 8
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Bron: Regeringskansliet, Making a Difference in Day-to-Day business, the government’s action plan for
regulatory simplification – a report on stage II, Stockholm: Ministry of Enterprise, Energy and communications 2009 p. 11

Eind 2003 heeft de Zweedse Business Development Agency (Nutek, het
huidige Tillväxtverket) in een proef administratieve lastenmetingen
volgens het Standaardkostenmodel uitgevoerd. De regering wees Nutek
aan als de organisatie die een belangrijke rol kreeg als een agency voor
125 Interview Kristensson.
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‘regulatory reform’. Zo moest zij onder meer de totale productie van regels
monitoren. In 2004 heeft de regering Nutek de opdracht gegeven verdere
metingen uit te voeren op een aantal andere beleidsterreinen. In de herfst
van 2010 zouden de administratieve lasten met 25% verminderd moeten
zijn ten opzichte van 1 juli 2004.
Als onderdeel van het beleid met betrekking tot de bestaande regelingen
gaf in de aanloop naar het actieplan de regering in 2003 aan de ministeries en een aantal agencies de opdracht om hun bestaande wetgeving door
te lichten en te rapporteren over de acties die zij gaan ondernemen om
binnen de kabinetsperiode de service te verbeteren en de administratieve
lasten van het bedrijfsleven te verminderen. Dit resulteerde aanvankelijk
in 291 acties van 8 ministeries en 46 agencies die tussen 2004 en 2006
geïmplementeerd zouden moeten worden.126 In 2006 heeft de regering
besloten dat het aantal maatregelen moest toenemen en in 2009 is het
aantal geïmplementeerde of geplande acties opgelopen tot 600.127 De regering heeft steeds veel nadruk gelegd op consultatie van het bedrijfsleven.
Het bedrijfsleven heeft 470 concrete vereenvoudigingsmaatregelen naar
voren gebracht.
Het actieplan legde ook nadruk op kwaliteitsverbetering van nieuwe regelgeving door versterking van het RIA-proces. In 2007 is een nieuwe Impact
Assessment-verordening aangenomen. Het doel van deze verordening
was dat een effectenbeoordeling bij nieuwe of geamendeerde regelingen
eenvoudig en passend was. De verordening gaf verder aan dat de effectenbeoordeling de wetgevingskwaliteit moest doen toenemen, moest helpen
bij de beheersing van de nalevingskosten en het aantal voorschriften
moest verminderen. De inhoud en zwaarte van de effectenbeoordeling
moest worden afgestemd op de behoeften van de individuele case.128 Op
15 mei 2008 heeft de Zweedse regering besloten een adviserend Regelrådet
op te richten met de taak om de regering en de agencies bij te staan bij de
hervormingen in de regelgeving en het verwijderen van administratieve
lasten voor ondernemingen. Daarnaast zou de Regelrådet de kwaliteit
van effectenbeoordeling beoordelen voor zover deze invloed heeft op het
bedrijfsleven. De Regelrådet zal in 2010 worden opgeheven.
Zweden is volgens Erlandsson een van de landen waarvan wordt verondersteld dat zij veel hebben bereikt op het gebied van ‘better regulation’

126 Regeringskansliet, The Swedish Government’s Action Plan to Reduce Administrative Burden for
Enterprises, Stockholm: Ministry of Industry, Employment and Communications 2005, p. 16.
127 Regeringskansliet, Making a Difference in Day-to-Day business, the government’s action plan
for regulatory simplification – a report on stage II, Stockholm: Ministry of Enterprise, Energy and
communications 2009.
128 Idem, p. 11-12.
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door effectenbeoordeling.129 Het is volgens Erlandsson echter zo dat pas
recentelijk door het nieuwe actieplan de Zweedse regering – althans op
papier – meer grip probeert te krijgen op dit onderwerp. De regering heeft
nu aandacht voor de kwaliteit van wetgeving en heeft met het actieplan
een aantal stappen gezet naar een sterker RIA-beleid. Echter, handboeken, richtsnoeren en formats voor ministeries en agencies over de wijze
waarop RIA moet worden uitgevoerd, zijn nog niet geschreven. Regelgevers moeten terugvallen op meer algemene instructies voor wetgeving en
specifieke instructies voor RIA per ministerie of agency.

4.3 Bij wetgevingskwaliteit betrokken actoren
4.3.1 Beheersing binnen de ministeries
Legal division van departementen
De verantwoordelijkheid voor de wetgevingskwaliteit ligt bij ieder ministerie. Binnen ieder ministerie is daarom een legal division in het leven
geroepen die voor ieder voorstel controleert of bij het opstellen van
regelgeving de ‘checklist for legal drafters’ is gevolgd. Dit is vooral een
juridische toets. Zij controleren vooral of het voorstel past binnen het wetgevingssysteem. De Director General for Administrative and Legal Affairs
voert bij het laatste concept een controle uit of een RIA is uitgevoerd. Hij
heeft echter geen instrument om de kwaliteit van een RIA te beoordelen.
4.3.2 Centrale beheersing
Better Regulation Unit
Binnen het Ministry of Enterprise, Energy and Communications is een
Better Regulation Unit ingesteld. Deze unit is verantwoordelijk voor ondersteuning bij werk van ministeries over better regulation-onderwerpen.
Zij staat op de lijst van organisaties die verplicht moeten worden geconsulteerd als wetgeving gevolgen heeft voor het bedrijfsleven. De Better
Regulation Unit heeft drie hoofdtaken. Zij is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld voor de RIAverordeningen en de richtlijnen over RIA. In de tweede plaats speelt zij
een bescheiden rol in de controle van RIA’s. Zij controleert of aan de
verplichtingen is voldaan bij het beoordelen van de gevolgen voor het
bedrijfsleven. In de derde plaats is het uitdragen van het wetgevingskwaliteitsbeleid een belangrijke taak. De unit communiceert over de uitvoering
van RIA met de ministeries en fungeert als vraagbaak. Ook heeft zij het
afgelopen jaar voor een aantal ministeries seminars georganiseerd over de
implementatie van de nieuwe RIA-verordening.130
129 M. Erlandsson, Better regulation through impact assessments (ENBR Working paper), Stockholm: SIEPS
2008.
130 Interview Kristensson.

Zweden

Regelrådet
De Regelrådet of Regulatory Council is een organisatie die in november
van 2008 is opgericht. Ministeries en regelgevende agencies zijn verantwoording verschuldigd over nieuwe regelgeving die gevolgen heeft voor
het bedrijfsleven en over de Impact Assessment over deze regelgeving. Alle
regelgevers moeten hun voorstellen aan de Regelrådet sturen voor een
kwaliteitscontrole. De Regelrådet kan geen wetsvoorstellen tegenhouden,
maar kan aanbevelingen doen die van belang kunnen zijn voor de
evidence base van voorstellen. De Regelrådet is samengesteld uit deskundigen op het gebied van gevolgen van wetgeving voor het bedrijfsleven.
Het is een onafhankelijk orgaan, bestaande uit drie medewerkers.131 Er
wordt gerefereerd aan vergelijkbare instituties binnen de Europese commissie, Actal in Nederland, en Normenkontrollrat in Duitsland.132 Zijn
mandaat gaat echter verder dan dat van de Actal. Hij kan alle voorstellen voor regelingen toetsen op de gevolgen voor de concurrentiepositie
van bedrijven, de kwaliteit van Impact Assessments en de te verwachten
administratieve lasten van de voorstellen.133 Sinds zijn oprichting heeft
de Regelrådet tussen de 30 en 40 adviezen uitgebracht. De Regelrådet voert
een minimale controle op wetsvoorstellen uit. Deze adviezen zijn doorgaans erg kort (minder dan één pagina), maar in enkele gevallen heeft
de Regelrådet echter wel in sterke bewoordingen geadviseerd een wetsvoorstel terug te trekken wanneer deze van slechte kwaliteit was of grote
administratieve lasten met zich zou meebrengen.134
Tabel 10 geeft een systematisch overzicht van enkele belangrijke functies
van de Regelrådet.
Tabel 10 Functies van de Regelrådet
Functies Regelrådet
Wordt geconsulteerd tijdens de wetgevingsprocedure
Rapporteert over voortgang die de verschillende ministeries
maken met hun hervormingsbeleid
Heeft bevoegdheden om RIA’s te monitoren en beoordelen
Voert zelf RIA’s uit
Stimuleert wetgevingskwaliteit en hervormingen

Aanwezig?
Nee
Nee
Ja*
Nee
Nee

* Aanvulling op de OECD-gegevens.
Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 62

De Regelrådet is aangesteld voor een periode van twee jaar. De theorie is
dat na deze twee jaar ministeries en agencies hebben geleerd hoe zij hun
wetgevingskwaliteit kunnen verbeteren.

131 M. Erlandsson, Better regulation through impact assessments (ENBR Working paper), Stockholm: SIEPS
2008, p. 9.
132 www.nnr.se/assets/files/nnr_nyheter/nnrnews_20082.pdf.
133 www.nnr.se/assets/files/nnr_nyheter/nnrnews_20083.pdf.
134 Interview Erlandsson.
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Lagrådet (Raad van State)
De Lagrådet is een adviesorgaan dat bestaat uit rechters van de twee
hoogste rechtbanken, maar ook andere juridisch geschoolde mensen
k unnen lid zijn van de raad. De toets van de Lagrådet is voornamelijk juridisch van aard. De Lagrådet controleert belangrijke wetsvoorstellen op vijf
punten:
1 of het wetsvoorstel in overeenstemming is met de constitutie en de
rechtsorde;
2 of het wetsvoorstel intern consistent is;
3 of het wetsvoorstel geen afbreuk doet aan het beginsel van rechtszekerheid;
4 of het wetsvoorstel dusdanig is ontworpen dat de wet de beoogde
doelen kan bereiken;
5 of het wetsvoorstel tot implementatie- of uitvoeringsproblemen kan
leiden.
Het advies van de Lagrådet is niet bindend. Volgens Nergelius zijn de
adviezen van de Lagrådet van groot belang voor de besluitvorming, omdat
politieke organen meestal goed naar deze adviezen luisteren. De adviezen
van de Lagrådet zijn openbaar en worden als bijlage bij de wetsvoorstellen van de regering gevoegd als zij naar het parlement worden gestuurd.
De regering moet aangeven in hoeverre het advies van de Lagrådet heeft
doorgewerkt in het definitieve wetsvoorstel. Toch gebeurt het regelmatig
dat de regering bij een negatief advies van de Lagrådet het wetsvoorstel
doorzet en dat het parlement vóór het wetsvoorstel stemt. Een ander
probleem is dat de Lagrådet is samengesteld uit drie rechters van de twee
hoogste gerechtshoven, die om de twee jaar worden vervangen. Hierdoor
gebeurt het soms dat de Lagrådet negatief adviseert over een wetsvoorstel,
terwijl dezelfde Lagrådet (met een andere samenstelling) twee jaar later
positief adviseert over hetzelfde wetsvoorstel dat opnieuw door de regering is voorgelegd. De exacte juridische en constitutionele status van de
adviezen van de Lagrådet is hierdoor onduidelijk.135
4.3.3 Adviesorganen buiten het primaire wetgevingsproces
Institute of Growth Policy Studies
Het ITPS was een instituut voor economische groeianalyse. Daartoe verzamelde en analyseerde het een keur aan economische gegevens. Dat
deed het door statistische analyse, evaluatie van beleid en vergelijking
van beleid met andere landen. Het ITPS heeft in opdracht van de Zweedse
regering onderzoek verricht naar methoden om de administratieve lasten
in beeld te brengen. Dit heeft geleid tot de keuze voor het Nederlandse
135 J. Nergelius, ‘Constitutional Law’, in: M. Bogdan (red.), Swedish Law in the new millennium, Stockholm:
Norstedts Juridik, 2000, p. 80-81.
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Standaardkostenmodel. Vervolgens is dat model door een andere agency,
genaamd Nutek, geïmplementeerd. Per 1 april 2009 is de ITPS samen met de
National Rural Development Agency opgegaan in de Growth Analysis Agency.
Tillväxtverket
Tillväxtverket heette tot voor kort Nutek. Nutek was de Swedish Business
Development Agency, die vanuit het belang van het bedrijfsleven zich
sterk heeft gemaakt voor deregulering en vereenvoudiging van wetgeving.
Nutek heeft sinds 1 januari 2005 de rol van ‘better regulation agency’. De
agency heeft de verantwoordelijkheid gekregen over de hervormingen van
de regelgeving. Nutek heeft in 2004 de taak gekregen om de regelingen die
het belangrijkst zijn voor de start en groei van het bedrijfsleven te identificeren en een dialoog met de ministeries en agencies te organiseren over
de mogelijke acties die tot deregulering voor bedrijven kunnen leiden.
Vanaf 2003 is Nutek op advies van de ITPS belast met het uitvoeren van het
standaardkostenmodel teneinde een goede meting van de administratieve
lasten in Zweden te krijgen. In 2004 heeft zij de opdracht van de regering
gekregen om deze meting voort te zetten. De resultaten van de meting
verzamelt Nutek in een database genaamd Malin. Ministeries en agencies
hebben toegang tot deze database. Zij kunnen monitoren in hoeverre zij
op schema liggen voor het halen van de reductiedoelstelling van 25% in
2010.136
Verder ondersteunt Nutek andere agencies bij de uitvoering van RIA en
geeft zij cusussen. Ten slotte heeft Nutek de taak gekregen de productie van regels te monitoren. Nutek heeft een website waarop agencies
informatie kunnen vinden over hoe een RIA moet worden aangepakt.
Nutek verzamelt alle uitgevoerde RIA’s van agencies. Zij voert echter geen
inhoudelijke controle op de deze RIA’s uit, maar verzamelt ze ‘voor de
statistiek’.137
Op 1 april 2009 is Nutek opgegaan in een nieuwe agency, genaamd Till
växtverket. Tillväxtverket is ontstaan door samenvoeging van de taken
van Nutek, de Swedish National Rural Development Agency en de Swedish
Consumer Agency. Tillväxtverket is de Zweedse agency voor economische
en regionale groei, die valt onder het ministerie van Enterprise, Energy
and Communications.
Rekenkamer (Riksrevisionen)
De Rekenkamer is een onafhankelijk orgaan en evalueert het beleid van
de Zweedse regering. Uit de evaluatie ‘Regulatory Reform for Enterprises’
136 Zie: www.nutek.se/malin.
137 Interview Erlandsson.
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uit 2004 kwam een aantal tekortkomingen in het hervormingsbeleid naar
voren. Er werden kort samengevat vijf belangrijke aanbevelingen gedaan:
1 De inspanningen om bestaande regelgeving te vereenvoudigen moeten
toenemen en er moet een evaluatie komen van de inspanningen van de
ministeries op dit terrein.
2 De regering moet beter uitzoeken op welk niveau de administratieve
lasten ontstaan, op het niveau van wetten, verordeningen of agencyregelgeving.
3 De scheiding van verantwoordelijkheden tussen Nutek en de National
Financial Management Authority op het gebied van controle van agencybeleid ten aanzien van regelgevingshervormingen moet worden verduidelijkt.
4 Op het gebied van de meting van administratieve lasten zou de
regering ook meer andere regellast in beschouwing moeten nemen.
5 De jaarlijkse informatievoorziening aan de Riksdag kan worden
versterkt.
Hoewel de Rekenkamer geen specifieke taak heeft in het controleren van
het wetgevingsbeleid, is deze rapportage een belangrijke input geweest
voor het Government’s Action Plan to Reduce Administrative Burden for
Enterprises.
Board of Swedish Industry and Commerce of Better Regulation (NNR)
The Board of Swedish Industry and Commerce for Better Regulation
(NNR) is een non-profitorganisatie die 15 bedrijfsorganisaties vertegenwoordigt. De hoofdtaak van de NNR is het behartigen van belangen
van het bedrijfsleven bij de overheid. Dat doet zij door te adviseren over
het reduceren van administratieve lasten en het stimuleren van betere
regelgeving. Zo consulteert zij met agencies die deze nieuwe regels met
rapportageverplichtingen en andere administratieve lasten uitvaardigen,
zij onderzoekt de RIA’s van de regering, agencies en government committees en tracht het wetgevingsproces binnen de EU te versterken.
De NNR voert jaarlijks verscheidene onderzoeken uit over de economische gevolgen van regelgeving, zoals over administratieve lasten. Een
belangrijk instrument dat de NNR toepast is een jaarlijkse kritische
kwaliteitsbeoordeling van alle RIA’s, die zij publiceert in de NNR Regulation Indicator. Over de inhoud van deze Regulation Indicator rapporteren
wij in paragraaf 4.7.

4.4 Reflectieve stappen in het wetgevingsproces
In deze paragraaf zetten wij de belangrijkste reflectieve stappen binnen
de wetgevingsprocedure op een rij. Steeds gaan we in op in welke gevallen
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de toets moet worden uitgevoerd, welke actor verantwoordelijk is, hoe de
kwaliteitsbewaking is geregeld en wat de inhoud van de toets is, en geven
we aan op welke wijze de toets in het wetgevingsproces geïntegreerd is.
4.4.1 Regulatory Impact Assessment
In welke gevallen toetsen
Alle regelgeving moet in principe worden onderworpen aan een RIA. Dat
geldt zowel voor wetten en verordeningen als voor lagere regelgeving uitgevaardigd door agencies. Voor voorstellen van agencies en committees is
er een verplichting opgenomen in de RIA-verordening. Bij voorstellen die
afkomstig zijn ministeries, bestaat een RIA-richtlijn met daarin inhoudelijk dezelfde verplichtingen als de verordening.
Met name committees zijn moeilijk te motiveren om een RIA op te stellen.
Zij voeren bij de voorbereiding van wetsvoorstellen een intensief onderzoek uit, wat soms resulteert in een dossier van 800 pagina’s. Het opstellen
van een apart RIA-document lijkt in dat geval een herhaling van zetten.
Daar komt bij dat hun werk meestal niet eindigt in een wetsvoorstel, maar
in een advies. Dat advies wordt in de parlementaire procedure doorgaans
verregaand geamendeerd. In dit vroege stadium een uitgebreide RIA
maken lijkt dan weinig zinvol.138
De regering is terughoudend om de RIA-verplichting voor committees
en ministeries te versterken. Dit heeft volgens Erlandsson te maken met
het consensusmodel waarbinnen wetgeving tot stand komt. Ieder wetsvoorstel wordt naar ieder ministerie verstuurd (delning), dat gedetailleerd
commentaar kan leveren op het voorstel (en dat in de praktijk ook doet).
Vervolgens moet in de ministerraad consensus over het voorstel worden
bereikt, hetgeen vaak een moeizaam proces is. Wanneer ook nog een RIA
voorligt, geeft dat de andere ministeries meer munitie om het voorstel te
becommentariëren en ligt de consensus nog verder weg.139
Verantwoordelijke actor
Er kunnen drie instituties een vorm van RIA uitvoeren, te weten ministeries, onafhankelijke onderzoekscommissies en agencies. Erlandsson
brengt een en ander in beeld. Hij spreekt over vier verschillende typen
RIA. Drie typen RIA’s zijn afhankelijk van de uitvoerder en één heeft
betrekking op de specifieke groep RIA’s die op basis van de SimpLexverordening wordt uitgevoerd door alle instituties. Erlandsson komt dan
op de volgende vierdeling:

138 Interview Erlandsson.
139 Interview Erlandsson.
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1 Wanneer een onderzoekscommissie het voorbereidende werk doet,
moet deze commissie een diepgaande beleidsonderzoek doen. Deze
beleidsonderzoeken variëren sterk in vorm en omvang. Een aparte RIA
wordt meestal niet gemaakt.
2 De regering vraagt regelmatig aan agencies om een bepaald probleem
uit te zoeken alvorens zij met een voorstel tot regelgeving komt. In veel
gevallen kunnen deze onderzoeken een Impact Assessment worden
genoemd.
3 Veel agencies hebben wetgevende bevoegdheden en moeten daarom
Impact Assessments uitvoeren. Afhankelijk van het beleidsveld moeten
zij een Impact Assessment voor een specifiek onderwerp maken.
4 Jaarlijks worden in Zweden op verschillende niveaus van de overheid
vele (circa 2.500) Assessments uitgevoerd om de gevolgen van wetgeving voor kleine bedrijven vast te stellen. Op basis van de SimpLexverordening is dit type Assessment verplicht.
De inhoud van de RIA
In 1987 heeft de overheid een verordening uitgevaardigd waarin RIA werd
voorgeschreven. Sinds die tijd is de RIA-methodiek volgens de OECD
steeds verder verfijnd. RIA moest worden uitgevoerd op alle nieuwe wetgeving. In 1995 vaardigde de regering een memorandum uit met regels
over de wijze waarop een RIA uitgevoerd diende te worden. In 2008 is er
een nieuwe RIA-verordening aangenomen. Committees en agencies moeten zich houden aan de nieuwe RIA-verordening, die in 2008 in werking
is getreden. Deze vervangt de oude SimpLex-verordening en de verordening Overheidsagencies en -instituten. In het Zweedse rechtsstelsel kan de
regering geen verordening maken waaraan zij zelf gebonden is. Daarom
geldt voor de ministeries geen verordening, maar zijn richtlijnen opgesteld.
De kern van deze richtlijn is exact hetzelfde als artikel 6 en 7 van de RIAverordening, waarin de inhoud van de RIA geregeld is. Daarmee moet in alle
gevallen de RIA aan dezelfde eisen voldoen.140 Artikel 6 van de verordening
geeft in zijn algemeenheid weer waaraan een RIA moet voldoen. Er moet
een beschrijving van het probleem worden gegeven en er moeten alternatieve instrumenten worden onderscheiden. De gevolgen van de regeling
moeten worden weergegeven in de kosten en/of andere factoren. De gevolgen van alle alternatieven dienen met elkaar vergeleken te worden. Verder is
er een bepaling opgenomen dat bij implementatie van EU-wetgeving moet
worden onderzocht of er in Zweden strengere regels worden gesteld (gold
plating). Wanneer de voorgenomen regel gevolgen voor het bedrijfsleven
heeft, geldt ook artikel 7. Dit artikel behandelt een aantal onderwerpen,
waaronder de vraag of er speciale aandacht moet worden geschonken aan
kleine ondernemingen bij het opstellen van de regeling.141
140 Interview Kristensson.
141 Regeringskansliet, Making a difference in day-to-day business, The Government’s action plan for
regulatory simplification – A report on Stage II, Stockholm: The Ministry of Enterprise, Energy and
Communications 2009.

Zweden

Tabel 11

Rechtvaardiging van regelgevende acties

Rechtvaardiging van regelgevende acties
Van wetgevers wordt verwacht dat zij de noodzaak van nieuwe
regelgeving schriftelijk rechtvaardigen
Expliciete besliscriteria gehanteerd bij rechtvaardiging van nieuwe
regelgeving.
Van wetgevers wordt verwacht dat zij alternatieve beleidsinstrumenten
identificeren en beoordelen voordat zij een nieuwe regeling aannemen
Richtlijnen over gebruik van alternatieve beleidsinstrumenten

Verplicht
Soms
Soms
Altijd
Nee

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 76

Inhoudelijk gezien legt de Zweedse RIA een sterke nadruk op de adminis
tratieve lasten. Andere gevolgen van wetgeving komen tot op heden niet of
nauwelijks aan bod. De inhoud van de RIA is afhankelijk van de richtlijn
die wordt gevolgd, maar ook van het regelgevende niveau (ministerie,
commissies of agencies). Binnen de categorieën zijn er door het ontbreken
van duidelijke voorschriften en controle vaak grote verschillen in vorm
en inhoud van de RIA. Met name voor agencies is RIA soms een verplicht
nummer. De RIA wordt dan in één zin afgedaan: ‘het voorstel heeft geen
verwachte gevolgen voor de administratieve lasten’. In andere gevallen is
het een zwaar onderzoek.142
Tabel 12 geeft aan of een aantal belangrijke gevolgen in de RIA moeten
worden opgenomen. In Zweden is dat sterk afhankelijk van welke richtlijn
gebruikt moet worden.
Tabel 12 De soorten gevolgen die in een RIA dienen te worden
beoordeeld
Soort gevolgen in RIA
Begroting
Concurrentie
Openheid markten
Kleine bedrijven
Specifieke regio’s
Specifieke sociale groepen
Andere groepen (liefdadigheid, non-profit)
Publieke sector

Verplicht
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 82

Integratie van de RIA in het wetgevingsproces
De integratie van de RIA in het wetgevingsproces verschilt tussen de organen die wetgeving voorbereiden. De RIA’s door een onderzoekscommissie worden vóór de consultatieronde opgesteld (zie figuur 7). Zij vinden
142 Interview Erlandsson.
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derhalve plaats in een vroeg stadium. Daardoor kunnen de analyses in de
RIA niet de vorm hebben van bijvoorbeeld een diepgaande kosten-batenanalyse. Wanneer een agency een RIA uitvoert, gebeurt dit in een veel
later stadium en is er al een veel beter beeld van de vorm die de nieuwe
regeling zou moeten krijgen. Daardoor is een diepgaande economische
analyse meer op zijn plaats. Bij agencies is het probleem echter dat RIA’s
in een te laat stadium worden verricht. In veel gevallen heeft een agency al
voordat een RIA wordt uitgevoerd een lijvig rapport geproduceerd dat de
weerslag is van een diepgaande economische studie. De RIA verwordt in
dit proces een dun rapportje waarin de RIA-checklist wordt afgevinkt en
dat weinig meerwaarde heeft. Radaelli concludeert dan ook dat in Zweden
RIA’s ofwel te vroeg, ofwel te laat, maar zelden op het juiste moment worden uitgevoerd.143
Sinds 2007 is er een nieuw RIA-beleid in Zweden dat het proces van RIA
meer centraal stelt. Een RIA dient vroeg in het proces te worden opgesteld.
Wanneer een wetsvoorstel wordt geamendeerd, kan gedurende het wetgevingsproces een RIA op het amendement worden toegevoegd. Daarmee
zou RIA een flexibeler instrument moeten worden. Deze aanpak is echter
nog niet geëvalueerd.144
Tabel 13 Belangrijkste procedurele aspecten in de RIA
Procedurele aspecten RIA
RIA voor het aannemen van nieuwe regelgeving
Externe kwaliteitsbeoordeling
Ondergrens voor het uitvoeren van RIA
RIA wettelijk verplicht
RIA nodig voor wetten
RIA nodig voor lagere regelgeving
Wetgevers moeten kosten van nieuwe regelgeving
identificeren
Kwantificeren van de kosten van nieuwe regelgeving
Wetgevers moeten de baten van nieuwe regelgeving
identificeren
Kwantificeren van de baten van nieuwe regelgeving
De baten moeten de kosten rechtvaardigen

Aanwezigheid
Altijd
Gefragmenteerd, niet dekkend
Nee
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
Nee
Nee

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 81

Inhoudelijke ondersteuning
De nieuwe RIA-verordening wijst Tilväxtverket aan als coördinator.
Tevens heeft deze agency, tezamen met de National Finance Management

143 C.M. Radaelli, Desperately seeking regulatory impact assessments. Diary of a reflective researcher (paper
submitted for evaluation), Exeter: University of Exeter 2007, p. 21-22.
144 Interview Kristensson.
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Authority, de taak om departementen te ondersteunen en methoden te
ontwikkelen.145 In Zweden is tot op heden geen overkoepelende instructie, format of methode voor het uitvoeren van Impact Assessments. Veel is
afhankelijk van wie de Assessment uitvoert, een ministerie, een commissie
of een agency, en het doel van de beoordeling (milieu, kleine bedrijven,
geslacht, economie, enzovoort). De kwaliteit van de RIA verschilt dan ook
sterk, afhankelijk van de verantwoordelijke actor en het onderwerp van
wetgeving.146
De verordeningen en handboeken van de Zweedse regering zijn volgens
Erlandsson te vaag om in consistente en vergelijkbare RIA’s te resulteren.
Vaak hebben agencies zelf checklists en methoden voor RIA ontwikkeld,
die van agency tot agency sterk kunnen verschillen. De geschreven richtlijnen voor Impact Assessments van enkele belangrijke publieke agencies in
Zweden zijn op te vatten als een volledig geïntegreerd model voor RIA. Er
is in Zweden geen expliciete verplichte standaard voor de inhoud van een
RIA of een format voor het presenteren van de resultaten (met uitzondering van de richtlijnen die door de agencies zelf zijn opgesteld). Erlandsson stelt: ‘Zweden heeft uiteraard een algemene wettelijke verplichting
voor RIA, maar RIA is nog niet geoperationaliseerd door een gestandaardiseerd proces en strikte instructies.’147
Kwaliteitscontrole
Kwaliteitscontrole is gefragmenteerd. Figuur 9 (p. 107) geeft meer inzicht
in de wijze waarop de kwaliteitscontrole is vormgegeven. Daarbij moet
ook weer onderscheid worden gemaakt tussen RIA’s die zijn uitgevoerd
door ministeries, agencies en commissies. De kwaliteitscontrole heeft in
alle gevallen een sterk formeel karakter (‘ticking the box’). Instrumenten
om de kwaliteit van een RIA te beoordelen ontbreken.
Ministeries zijn in principe zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van
hun wetgeving en de RIA. Binnen ieder ministerie is een ‘legal division’
die de kwaliteit van de wetgeving behoort te toetsen. De Director-General
van deze legal division is verantwoordelijk voor de wetgevingskwaliteit,
inclusief de RIA. Deze toets is echter beperkt. De legal division controleert
of alle punten van de checklist door de wetgevingsjuristen zijn opgevolgd.
Daarnaast doet de legal division een taalkundige toets.

145 Regeringskansliet, Making a difference in day-to-day business, The Government’s action plan for
regulatory simplification – A report on Stage II, Stockholm: The Ministry of Enterprise, Energy and
Communications 2009.
146 Interview Kristensson.
147 M. Erlandsson, Better regulation through impact assessments (ENBR Working paper), Stockholm: SIEPS
2008, p. 7.
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De Better Regulation Unit, die onder het ministerie van Economische
Zaken valt, controleert voor alle ministeries in hoeverre de RIA voldoet
aan de RIA-verordening met betrekking tot de gevolgen voor het middenen kleinbedrijf. De kwaliteitscontrole van de Better Regulation Unit is
echter beperkt, omdat zij zich niet wil mengen in de verantwoordelijkheid
van de Regelrådet. De Better Regulation Unit toetst of aan de verplichte
onderdelen van artikel 7 van de RIA-verordening is voldaan. Zij voert
echter geen inhoudelijke beoordeling van de RIA uit, maar als zij op
tekortkomingen stuit, verzoekt zij het verantwoordelijke ministerie dat
aan te vullen of te verbeteren.148 Op het ministerie van Financiën is een
speciale afdeling die RIA’s beoordeelt op macro-economische aspecten en
langetermijn-milieuaspecten.
Onafhankelijke onderzoekscommissies voeren in veel gevallen de voorbereiding van wetgeving uit. De RIA-verordening geldt ook voor de
wetsvoorstellen die commissies voorbereiden. Wanneer de regering een
onderzoekscommissie instelt, dient zij zich daarnaast te houden aan de
commissieverordening. Verder is er een commissiehandboek, waarin
wordt uitgelegd op welke manier de analyses moeten plaatsvinden en
welke onderwerpen aan bod dienen te komen. Er is geen echte kwaliteitscontrole op het onderzoek dat door de commissies wordt uitgevoerd. Dat
betekent dat de beleidsonderzoeken die zijn uitgevoerd door de onderzoekscommissies van sterk wisselende kwaliteit zijn en vaak niet de titel
RIA mogen dragen.149
Erlandsson constateert een probleem met de hulpbronnen van de
toezichthouders. De Financial Management Authority voert een integrale kwaliteitscontrole uit op de RIA’s van agencies, maar moet dit
doen met slechts twee deeltijdmedewerkers. Nutek, die uitsluitend kijkt
naar het deelbelang van het midden- en kleinbedrijf, heeft 12 fte tot zijn
beschikking.150 Deze verdeling is illustratief voor de grote aandacht die
het Zweedse wetgevingsk waliteitsbeleid heeft voor de belangen van het
bedrijfsleven.
Zowel de OECD en de NNR als Radaelli constateren dat er een lappendeken aan controlerende organen is, maar dat een overall waakhond
ontbreekt. De Zweedse regering heeft daarom eind 2008 een Regelrådet
ingesteld, die de kwaliteit van alle nieuwe regelgeving met gevolgen voor
het bedrijfsleven integraal moet beoordelen. Deze beoordeling wordt vrij
beperkt opgevat en de adviezen beslaan hooguit één pagina. Het is nog
148 Interview Kristensson.
149 M. Erlandsson, Better regulation through impact assessments (ENBR Working paper), Stockholm: SIEPS
2008.
150 C.M. Radaelli, Desperately seeking regulatory impact assessments. Diary of a reflective researcher (paper
submitted for evaluation), Exeter: University of Exeter 2007, p. 21-22.
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te vroeg om de effecten van deze Regelrådet te kunnen waarnemen. De
Regelrådet zal na twee jaar weer worden opgeheven.151
Figuur 9

De richtlijnen voor en de controle op RIA*
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Bron: ontleend aan OECD, 2007 en interview Kristensson

Een eigenaardigheid in het Zweedse wetgevingproces zorgt voor een
kwaliteitstoets. Deze toets vindt plaats doordat er in het Zweedse wetgevingsproces overeenstemming tussen de ministeries moet zijn over een
wetsvoorstel voordat de regering het wetsvoorstel kan aannemen. Ieder
wetsvoorstel wordt door alle ministeries getoetst, en ieder ministerie kan
een wetsvoorstel tegenhouden. Als een RIA van onvoldoende kwaliteit is,
kan een ander ministerie het verantwoordelijke ministerie vragen zijn
huiswerk over te doen. In de praktijk gebeurt dat soms. Om dit te voorkomen is er in wetgevingsprocedures vroegtijdig overleg tussen de voor de
wet belangrijkste ministeries.152
Buiten het directe wetgevingsproces, als belangenvertegenwoordiger van
het bedrijfsleven, controleert de Board of Swedish Industry and Commerce
for Better Regulation (NNR) de RIA’s op een geaggregeerd niveau aan de
151 Interview Erlandsson.
152 Interview Kristensson.
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hand van een aantal kwaliteitseisen. Zij publiceert jaarlijks een rapportage (de ‘Regulation Indicator’) over de kwaliteit van Zweedse regelgeving.
Het gaat hier om controle achteraf en de NNR heeft geen enkele formele
bevoegdheid om iets aan slechte regelgeving of onzorgvuldige RIA’s te
doen.153 Sinds 2001 zijn onderzoekscommissies verplicht om de NNR
te consulteren over de gevolgen van de op te stellen regelgeving op het
bedrijfsleven.
4.4.2 Consultatie
In welke gevallen consulteren
Zweden heeft een rijke traditie in het consulteren van belanghebbenden.
Al sinds de negentiende eeuw vindt men consultatie een belangrijk onderdeel van het wetgevingsproces. Het belang is in de eerste plaats om de
technische kwaliteit van wetgeving te verbeteren en in de tweede plaats
om draagvlak te creëren.154 De regering moet volgens hoofdstuk 7 artikel 2
van het Instrument of Government (Grondwet) bij het bepalen van beleid
waar nodig de standpunten inwinnen van belanghebbende overheden,
verenigingen en natuurlijke personen. Consultatie is dan ook een (grond)wettelijke verplichting bij de voorbereiding van alle vormen van wet- en
regelgeving.
Verantwoordelijke actor
Ieder(e) wetgevend(e) ministerie, agency of onderzoekscommissie is zelf
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de consultatie.
De inhoud van het consultatiebeleid
Bij wetgeving door een ministerie kan de voorbereiding gebeuren door
een onafhankelijke onderzoekscommissie of door een departementaal
onderzoek. In het eerste geval vindt consultatie plaats over het rapport dat
de onderzoekscommissie heeft uitgebracht. In het tweede geval schrijft
de verantwoordelijke ambtenaar een wetsvoorstel waarop de geconsulteerden kunnen reageren. Bij de lagere regelgeving die door agencies
wordt vastgesteld, vindt consultatie plaats naar aanleiding van een concreet voorstel. Bij verordeningen is geen consultatie nodig (zie figuur 7
op p. 93). Tijdens de consultatieperiode worden belanghebbenden breed
geconsulteerd, niet alleen door ministeries, maar ook door de agencies.
Consultatie vindt bijvoorbeeld plaats onder overheden, bedrijven en nongouvernementele belangengroepen. Alle wetsvoorstellen worden daarnaast op het internet gepubliceerd en eenieder kan daarop reageren. Bij
belangrijke wetsvoorstellen kunnen zo enkele honderden reacties binnen-

153 NNR, Regulation Indicator for 2007, Stockholm: NNR 2007.
154 H.H. Vogel, ‘Sources of Swedish Law’, in: Michael Bogdan (red.), Swedish Law in the new millennium,
Stockholm: Norstedts Juridik 2000, p. 57.
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komen, maar gebruikelijk is dat niet. In principe dienen geconsulteerden
een schriftelijke reactie te geven. Wanneer belangrijke organisaties, zoals
werkgeversorganisaties, belangrijke kritiekpunten naar voren brengen, is
er vaak informeel contact. In gesprekken wordt dan getracht de problemen op te lossen.155 Wanneer de geconsulteerde organisaties hun inbreng
hebben gegeven, schrijft het verantwoordelijke ministerie een (nieuw)
ontwerpwetsvoorstel. Het onderzoeksrapport en de inbreng van de geconsulteerden vormen een belangrijke input voor dit proces.
Tabel 14

Voorgeschreven consultatievormen

Consultatievorm
Informele consultatie met geselecteerde groepen
Brede circulatie van voorstellen voor opmerkingen
Publieke aandacht en opmerkingen
Publieke bijeenkomsten
Internet
Adviesgroep
Voorbereidende publieke commissie

Wetten
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Verordeningen
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007

Integratie van de consultatie in het wetgevingsproces
Consultatie is goed geïntegreerd in het wetgevingsproces. Het is verplicht
om de resultaten van de consultatie mee te nemen bij het ontwerpen van
het definitieve wetsvoorstel. Het ministerie of de agency die verantwoordelijk is voor de nieuwe wet, moet motiveren waarom bepaalde belangen
wel en andere niet zijn meegenomen in het wetsontwerp.156 Dat betekent
overigens niet dat op iedere inbreng stuk voor stuk hoeft te worden ingegaan; de argumenten van geconsulteerden kunnen worden geclusterd.
Het komt vaak voor dat er naar aanleiding van de inbreng van belanghebbenden veranderingen in het wetsontwerp worden aangebracht.
Inhoudelijke ondersteuning
Er zijn handleidingen voor consultatie vastgesteld en er bestaan minimumstandaards voor consultatie.
Kwaliteitscontrole
Er is geen kwaliteitscontrole op het consultatieproces.157

155 Interview Kristensson.
156 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004.
157 OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 74.
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4.5 Ex post beleid
Er is beleid omtrent het schrappen van regels, maar dit gebeurde tot voor
kort nog ongecoördineerd. Er is nog geen integraal programma voor
het schrappen van regels, wel veel op zichzelf staande maatregelen. Een
onderzoekscommissie adviseerde in 1976 al een aantal wetten aan te passen teneinde de lastendruk op het midden- en kleinbedrijf te reduceren.
Ook in 1982 zijn veel wetten aangepast. In de jaren tachtig is de guillotineregel doorgevoerd. Agencies waren verplicht hun regelbestand te inventariseren en de geldende regels te registreren. Tijdens deze actie moesten
de geïnventariseerde regels tegen het licht worden gehouden en worden
beoordeeld op nut en noodzaak. Regels die voor een bepaalde datum niet
waren geregistreerd, vervielen. Voor het eerst had de Zweedse regering
zicht op de volledige structuur van het regelbestand. De guillotineregeling
is daarna nooit herhaald.
Bij de begroting van 2004 was een actieplan gevoegd met 310 initiatieven
voor lastenverlichting voor het bedrijfsleven.158 In 2007 is een nieuw actieplan opgesteld, waarin het aantal dereguleringsvoorstellen is uitgebreid
tot ruim 600.159 Door een vertegenwoordiger van de Better Regulation Unit
wordt het actieplan als het meest succesvolle instrument gezien.160 Het is
echter vooral een technisch-juridische operatie.
Een ander aspect van dit actieplan is dat de administratieve lasten beter
gemeten worden. Recentelijk heeft de regering een kwantitatief doel
gesteld. In 2010 dienen de administratieve lasten voor het bedrijfsleven
met 25% verminderd te zijn. Tillväxtverket is aangewezen om de lastenvermindering (in de database Malin) te monitoren. Volgens de OECD scoort
Zweden goed op het gebied van administratieve lastenverlichting.161 De
werkelijke administratieve lastenvermindering sinds 2006 is 4%.162

4.6 Trends in regelproductie
De onderstaande grafiek geeft de productie van wetten en verordeningen
in Zweden weer sinds 1995. Jaarlijks worden nog zo’n 8.200 normen door
‘agencies’ uitgevaardigd. Deze zijn niet in figuur 10 opgenomen.

158 Regeringskansliet, The Swedish Government’s Action Plan to Reduce Administrative Burden for
Enterprises, Stockholm: Ministry of Industry, Employment and Communications 2005.
159 Regeringskansliet, Making a difference in day-to-day business, The Government’s action plan for
regulatory simplification – A report on Stage II, Stockholm: The Ministry of Enterprise, Energy and
Communications 2009.
160 Interview Kristensson.
161 OECD, Regulatory Reform in Sweden, Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2007, p 60.
162 Bron: Tillväxtverket.
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Figuur 10 Productie van wetten en verordeningen in Zweden
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Figuur 10 laat een ongeveer gelijkblijvende tot licht dalende regelproductie
zien, die schommelt rond de 1.300 nieuwe of geamendeerde regelingen.
De verticale stippellijn representeert het enige verkiezingsjaar dat binnen
de grafiek viel. Er is geen relatie te leggen tussen het verkiezingsjaar en
de regelproductie. Het aantal geldende regelingen is direct na 1985 afgenomen, waarna het aantal weer redelijk constant blijft. Dit wordt door de
OECD toegeschreven aan de guillotineregeling uit begin jaren tachtig,
waardoor een groot aantal niet aangemelde regelingen is vervallen.

4.7 Doelbereiking van het beleid
RIA’s en wetgevingskwaliteit
Volgens de beleidstheorie uit het Swedish Government’s Action Plan to
Reduce Administrative Burden for Enterprises zou RIA een belangrijke
bijdrage moeten leveren aan het niet ontstaan van te veel nieuwe regelgeving om op die manier de regeldruk te verminderen. Er zijn daarom geen
directe cijfers over de invloed van RIA op de regelproductie. In het najaar
van 2009 wordt een evaluatie van het RIA-beleid verwacht die antwoord
op deze vraag moet geven.163 Er zijn wel indirecte aanwijzingen dat RIA
niet voor een grote omwenteling heeft gezorgd.
Verscheidene auteurs hebben geconstateerd dat de kwaliteit van RIA in
Zweden erg wisselend is.164 Dit wordt veroorzaakt doordat er niet één
type RIA is, maar doordat het type RIA afhankelijk is van de organisatie
die de RIA uitvoert en het onderwerp waarop de RIA betrekking heeft.165
163 Interview Kristensson.
164 M. Erlandsson, Better regulation through impact assessments, ENBR Working paper, Stockholm: SIEPS
2008.
165 C.M. Radaelli, Desperately seeking regulatory impact assessments. Diary of a reflective researcher (paper
submitted for evaluation), Exeter: University of Exeter 2007,
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Bovendien was er tot voor kort geen overkoepelend toezicht op RIA.166
Zweden heeft pas sinds enkele jaren serieus werk gemaakt van zijn wetgevingskwaliteitsbeleid.167 De NNR meet jaarlijks de kwaliteit van alle RIA’s
en stelt ieder jaar weer vast dat de kwaliteit van RIA’s onder de maat is
(zie tabel 15). In 2007 was de kwaliteit van de RIA’s over de gehele linie
verslechterd ten opzichte van de voorgaande jaren.
Tabel 15

Kwaliteitsfactoren en doelbereiking volgens de NNR,
2002-2007 (percentages)

Samenvatting
Voorgaande regelgeving beschreven
Alternatieven beschreven
Vroegtijdige consultatie
Aantal bedrijven dat gevolgen
ondervindt
Kosten per bedrijf
Totale kosten
Effect op concurrentie
Goldplating*
Officiële consultatieperiode
ten minste 3 weken
SimpLex-analyse

2007

2006

2005

2004

2003

2002

86
54
30
42

84
75
47
42

93
86
53
48

77
79
49
35

64
56
37
36

49
55
26
30

40
10
17
35
32

26
15
8
39
4

28
17
9
47
7

25
7
5
43
6

9
7
5
20
3

6
4
4
9
5

89
41

80
42

86
35

75
39

64
51

55
47

63
12
25

53
20
27

58
16
26

52
16
32

-

-

51

44

44

40

-

-

Administratieve lasten
Toegenomen
Afgenomen
Gelijk gebleven
Gebaseerd op EU-regelgeving

* Het moet duidelijk zijn bij implementatie van EU-regelgeving of, en zo ja waarom, de Zweedse
regeling verder gaat dan het EU-besluit.
Bron: NNR, Regulation Indicator 2007, Stockholm: NNR 2007

De NNR focust in zijn analyse sterk op kosten voor het bedrijfsleven. We
zien dat in 2007 slechts in 30% van de RIA’s een beschrijving van alternatieven is gemaakt. Het kwantificeren van kosten voor het bedrijfsleven
gebeurt relatief weinig. Ook de Europese Raad geeft aan dat er in veel
RIA’s geen goede beschrijving van alternatieven wordt gegeven en dat
kosten veelal niet gemonetariseerd zijn.168 Ook Kristensson geeft aan

166 C.M. Radaelli, Desperately seeking regulatory impact assessments. Diary of a reflective researcher
(paper submitted for evaluation), Exeter: University of Exeter 2007; NNR, Regulation Indicator for 2007,
Stockholm: NNR 2007; M. Erlandsson, Better regulation through impact assessments, ENBR Working
paper, Stockholm: SIEPS 2008.
167 M. Erlandsson, Better regulation through impact assessments, ENBR Working paper, Stockholm: SIEPS
2008.
168 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 50-51.
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dat vaak nog voor de ‘veilige weg’ wordt gekozen door de regelgevers in
Zweden, dat wil zeggen wettelijk reguleren. Op de ministeries zou nog
te veel het gevoel heersen dat zij bij alternatieve instrumenten te veel de
regie uit handen geven.169 Het lijkt er derhalve op dat RIA geen groot effect
kan hebben op de keuze voor een alternatief. Toch lijkt er vanaf 1995 een
daling van de regelproductie te zijn ingezet. Deze daling leek zich al in te
zetten voordat de RIA-plicht (in de vorm van de SimpLex-checklist in 1999)
was ingevoerd en is derhalve niet goed te verklaren uit de ontwikkel ingen
in het RIA-beleid.
De doelbereiking van het wetgevingskwaliteitsprogramma en
administratieve lastenverlichting
In Zweden is nog niet lang sprake van een gecoördineerd wetgevings
kwaliteitsprogramma. Wel ontplooiden sommige ministeries op eigen
i nitiatief maatregelen. Vanaf 2005 lijkt er sprake te zijn van meer coördinatie door het Swedish Government’s Action Plan to Reduce Administrative
Burden for Enterprises, waarin een reductie van de administratieve lasten
wordt nagestreefd door middel van een groot aantal vereenvoudigingsmaatregelen. In totaal worden meer dan 600 specifieke maatregelen
voorgesteld. De meeste zijn geïmplementeerd of dat moet op korte termijn
gebeuren. Van 167 voorstellen die de regering zelf presenteerde zijn er
volgens de NNR ongeveer 30 die betrekking hebben op werkelijke vereenvoudigingen van wet- en regelgeving, waarbij ook is aangegeven binnen
welke termijn dat gebeurt. Meer dan 70 voorstellen hebben betrekking op
onderzoek en het verkrijgen van meer inzicht. Iets minder dan 70 voorstellen hebben betrekking op de vereenvoudiging van de service richting
bedrijven, zoals e-reporting, websites, gecoördineerd toezicht en handleidingen.170 Het verrichten van onderzoek en het verbeteren van service
kunnen weliswaar administratieve lasten verlichten, maar het zijn geen
maatregelen die noodzakelijkerwijs het aantal wetten in kwantitatieve zin
hoeven terug te dringen. Tegenover de reductieplannen van de regering
staat dat de NNR heeft vastgesteld dat nieuwe wetgeving in de afgelopen
jaren in meer dan 50% van de gevallen lastenverhogend voor het bedrijfsleven werkt en in 12 tot 20% van de gevallen resulteert in lagere administratieve lasten (zie tabel 15).
Vanuit het bedrijfsleven zijn zo’n 500 voorstellen voor lastenvermindering gekomen. De regering heeft aangekondigd dat deze voorstellen zo
veel mogelijk worden overgenomen en dat op ieder voorstel een reactie
volgt.171 Een beoordeling van deze voorstellen heeft in de literatuur nog
niet plaatsgevonden.

169 Interview Kristensson.
170 NNR, Regulation Indicator for 2007, Stockholm: NNR 2007, p. 13.
171 Idem, p. 13.
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Uit metingen van Tillväxtverket blijkt dat vanaf 2006 de administratieve
lasten met 4% zijn gedaald. Volgens het Zweedse ministerie van Enterprise
ligt de moeizame reductie van de administratieve lasten voor een deel
ingesloten in de lengte van de wetgevingsprocedure. Voordat alle stappen voor een wetswijziging zijn doorlopen, zijn de Zweden vaak zo’n drie
jaar verder. In 2010 worden er significante gevolgen van het programma
verwacht. In het najaar van datzelfde jaar zou de doelstelling overigens al
gerealiseerd moeten zijn.172

4.8 Conclusies
In veel opzichten lijkt de Zweedse staatsinrichting op die van Nederland.
De wetgevende bevoegdheid ligt bij het eenkamerparlement (de Riksdag).
Aan de regering is de bevoegdheid gedelegeerd om verordeningen (förord
nung) uit te vaardigen. Bijzonder voor Zweden is dat veel taken van de
centrale overheid worden uitgevoerd door agencies (centrala förvaltnings
myndigheter; vergelijkbaar met Nederlandse zelfstandige bestuursorganen). De ministeries zijn daardoor betrekkelijk klein. Veel agencies hebben
de bevoegdheid om binnen de wettelijke kaders door middel van eigen
regelgeving nadere invulling te geven aan hun beleid. Veelal gaat het om
een technische invulling van parlementaire wetgeving.
Zweden heeft hervormingen op het gebied van regelgeving nog maar kort
geleden serieus opgepakt. Ministeries hebben veel autonomie en sommige
hebben al wat langer activiteiten ter reductie van regellast ondernomen.
Van enige coördinatie was echter nauwelijks sprake. Naar aanleiding
van vragen uit het parlement heeft Zweden de hervormingen opgepakt,
hetgeen geresulteerd heeft in een overkoepelend beleid. De indruk bestaat
dat het totaal aantal regels niet als een groot probleem werd ervaren.
In het beleid staat administratieve lastenverlichting voor het bedrijfsleven – en dus niet minder regels – centraal. Dat betekent dat activiteiten
vooral op lastenvermindering gericht zijn. In het beleid wordt een aantal
instrumenten genoemd om tot die lastenvermindering te komen. In de
eerste plaats gaat de regering ervan uit dat zij het aantal nieuwe regels
kan terugbrengen door werk te maken van RIA en door invoering van
een Regelrådet, een adviesorgaan dat controle moet gaan uitoefenen op
nieuwe wetgeving en de bijbehorende RIA. Bestaande regelgeving moet
worden teruggedrongen door de administratieve lasten te meten en door
een 600-tal concrete vereenvoudigingsmaatregelen uit het actieplan te
implementeren.

172 Interview Kristensson.
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RIA is een van de instrumenten waarvan de regering veel verwacht.
Op het gebied van RIA is er een lappendeken aan handboeken en
controlerende organen. De verschillende verordeningen zijn onlangs
grotendeels geïntegreerd. Hoe een RIA eruitziet, hangt af van het orgaan
dat de wet voorbereidt, het type regeling en het beleidsveld. Handboeken
en richtlijnen zijn vaak vaag en er worden geen methoden voorgeschreven.
RIA wordt nauwelijks inhoudelijk gecontroleerd. Verschillende agencies
hebben zelf handboeken, richtsnoeren en methoden ontwikkeld. Er is in
Zweden dus geen sprake van dé RIA, maar van een veelheid aan vormen
van RIA en RIA-achtige toetsen en inventarisaties. Dit resulteert in een
veelheid aan effectenbeoordelingen die een sterk wisselende omvang
en kwaliteit laten zien. Uit onderzoek van onder meer de NNR en enkele
wetenschappers blijkt dan ook dat de RIA de nodige kwaliteitsproblemen
heeft. Zij wordt zelden op het juiste moment uitgevoerd, er worden niet
vaak alternatieven afgewogen en het kwantificeren van gevolgen gebeurt
weinig. Daarnaast is er een sterke bias naar de gevolgen voor het bedrijfsleven, zowel in aandacht die hieraan binnen de RIA wordt besteed als in
de capaciteit van het ambtelijk toezicht. Tot op heden is de institutionele
structuur rondom de RIA niet bijzonder sterk, maar er zijn verbeteringen.
De Regelrådet zou de structuur kunnen versterken, maar deze is pas eind
2008 opgericht, waardoor nog niet te zeggen is wat de effecten van deze
nieuwe institutie zijn.
In het verleden hebben ministeries ongecoördineerde acties ondernomen
om te komen tot een administratieve lastenverlichting. De guillotineregeling uit de jaren tachtig is nooit herhaald. In het actieplan uit 2005
wordt een groot aantal concrete maatregelen voorgesteld om te komen
tot een reductie van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven.
In 2010 moeten die met 25% gedaald zijn ten opzichte van 2004. Om het
beleid te monitoren en om te kunnen bepalen welke gebieden de belangrijkste lasten voortbrengen, voert Nutek administratieve lastenmetingen
uit die zijn geënt op de methode van het Standaardkostenmodel. De
administratieve lasten zijn met zo’n 4% gedaald, mogelijk door de lange
wetgevingsprocedures in Zweden. Daarnaast blijkt uit cijfers van de NNR
dat niettegenstaande de goede voornemens in het beleid, nieuwe regelgeving beduidend vaker een lastenverhoging dan een lastenverlaging
met zich meebrengt. Dat zou er op kunnen duiden dat het beleid van
de Zweedse regering om door middel van Impact Assessments de nettolasten niet te laten toenemen door nieuwe regelgeving, geen doel treft.
Als dit ‘lek’ in de beleidstheorie niet snel kan worden gedicht, wordt het
(eenmalige) beleid uit het actieplan dweilen met de kraan open.
Zweden geniet vooral bekendheid vanwege de uitvoerige consultatie
die het bij het voorbereiden van wetgeving verricht. Deze traditie gaat al
terug naar de negentiende eeuw, en de verplichting om belanghebbenden
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te horen is vastgelegd in de grondwet. Voor de consultatie zijn verordeningen en handboeken opgesteld. Een ruime selectie van overheden,
bedrijven, verenigingen en vakbonden worden uitgenodigd te reageren op
ofwel een wetsvoorstel, ofwel een rapport van een onderzoekscommissie
die de wetgeving voorbereidt. Deze worden gewoonlijk ook op internet
geplaatst, zodat ook ‘gewone’ burgers hun mening over de wet kenbaar
kunnen maken. Consultatie geschiedt vooral schriftelijk. Het ministerie
is verplicht om hierop in de voorbereidende documenten te reageren. Het
komt relatief vaak voor dat een ministerie naar aanleiding van de reacties een wetsvoorstel aanpast. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de
reacties vaak leiden tot het niet doorzetten van het wetsvoorstel.

5 Finland
5.1 Achtergrond
5.1.1

Staatsinrichting

Het staatshoofd van Finland is de president, die via volksstemming voor
een termijn van zes jaar wordt gekozen. De wetgeving wordt behandeld
door het eenkamerparlement (Fins: Eduskunta; Zweeds: Riksdag), waarvan de 200 leden gekozen worden voor een termijn van vier jaar door een
systeem van evenredige vertegenwoordiging. Het belangrijkste bestuurlijke orgaan van het land is het kabinet (geleid door de eerste minister), dat
aan het parlement verantwoording schuldig is. Finland is onderverdeeld
in zes provincies en twintig regio’s (Fins: maakunta; Zweeds: landskap).
Finland heeft van oudsher een sterk corporatistische cultuur. Cultureel
gezien wordt groot belang gehecht aan de staat en sterk vertrouwd op
wetten.
5.1.2 Regelhiërarchie
De wetgevende macht is volgens de Finse grondwet het parlement. Dit
keurt de wetten goed en beslist ook over wijzigingen van de grondwet. Het
geschreven recht neemt in Finland een belangrijke plaats in. Officieel is
Finland een tweetalig land, waardoor de wetten zowel in het Fins als in
het Zweeds moeten worden opgesteld. De belangrijkste rechtsbronnen
binnen het geschreven recht zijn de grondwet, gewone wetten, verordeningen van de president, de raad van ministers of een ministerie en voorschriften van lagere overheden. Binnen de wetgeving geldt de volgende
hiërarchie:
1 EU-recht;
2 grondwet;
3 wetten;
4 verordeningen van de president, de raad van ministers of een ministerie;
5 voorschriften van lagere overheden.
De grondwet van 2000 is een geheel nieuwe constitutie die vier verouderde constitutionele wetten, één uit 1919, twee uit 1922 en één uit 1928,
vervangt. De grondwet heeft een hogere status dan gewone wetten, maar
in Finland is geen constitutionele rechtbank die een wet ongrondwettelijk
kan verklaren. In principe wordt de grondwet preventief getoetst.
Internationale verdragen hebben in Finland een even hoge status als het
besluit waarmee zij in werking zijn gesteld. Het EU-recht heeft een hogere
status. Het EU-recht heeft altijd voorrang op de nationale regelgeving,
ook al gaat het om de grondwet. De positie van de verordeningen is voor

118

Wikken, wegen en (toch) wetgeven

een belangrijk deel vastgelegd bij de herziening van de grondwet in 2000.
Bij wet, en ook bij grondwet, kan aan andere instanties de bevoegdheid
worden verleend in bepaalde gevallen verordeningen of andere voorschriften uit te vaardigen. Artikel 80 van de Finse grondwet definieert de
bevoegdheid van lagere overheden om regels uit te vaardigen. Op grond
van een dergelijke machtiging kunnen de president, de raad van ministers
of een ministerie verordeningen vaststellen. Wanneer niet wordt aangegeven wie gemachtigd is een verordening uit te vaardigen, is het de raad
van ministers.173 Alle verordeningen, ongeacht wie ze heeft uitgevaardigd,
staan hiërarchisch op een gelijk niveau. In speciale gevallen kan ook een
wetgevende bevoegdheid aan andere organen worden overgedragen,
bijvoorbeeld aan agencies. In die gevallen moet de bevoegdheid wel
duidelijk gespecificeerd en afgebakend zijn.
Wanneer verschillende rechtsvoorschriften onverenigbaar zijn, zijn drie
regels van toepassing:
1 in de wetgevingshiërarchie gaat wetgeving van een hoger niveau voor
dat van een lager niveau;
2 bijzonder recht gaat voor algemeen recht;
3 jonger recht gaat voor ouder recht.
Wanneer er geen geschreven recht is, geldt volgens hoofdstuk 1 artikel 11 van het Finse Wetboek van Rechtsvordering het gewoonterecht
als rechtsbron. Naargelang het geschreven recht meer gebieden omvat,
wordt het gewoonterecht als rechtsbron minder belangrijk. Op sommige
gebieden, zoals het verbintenissenrecht, heeft het gewoonterecht nog een
sterke positie.174 Ook de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie worden
in Finland tot de rechtsbronnen gerekend. Jurisprudentie is formeel niet
bindend, maar vooral aan de uitspraken van de twee hoogste gerechtshoven wordt veel waarde toegekend. Ook de internationale verdragen
die Finland is aangegaan en de wetgeving van de EU vormen belangrijke
bronnen van recht.
Nationale rechtsbronnen in Finland worden ingedeeld in rechtsbronnen
met een sterk bindend karakter, rechtsbronnen met een zwak bindend
karakter en rechtsbronnen zonder bindend karakter. Wetten en het
gewoonterecht behoren tot de eerste categorie. Dit zijn hiërarchisch
gezien de hoogste rechtsbronnen. De uitvoerende macht en de instanties die daarvan deel uitmaken zijn verplicht deze rechtsbronnen uit
te voeren. Als zij dat niet doen, is er sprake van een ambtsmisdrijf.175
De wetsgeschiedenis en de jurisprudentie worden beschouwd als

173 http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_fin_nl.htm.
174 http://ec.europa.eu/civiljustice/legal_order/legal_order_fin_nl.htm.
175 Idem.
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r echtsbronnen met een zwak bindend karakter. Als een ambtenaar deze
bronnen niet toepast, begaat deze geen ambtsmisdrijf. Zaken als de
rechtsleer, algemene rechtsbeginselen en de feitelijke argumenten hebben
geen bindend karakter.176
5.1.3 De stappen in het regelgevingsproces
Wetten
Een wetsvoorstel in Finland doorloopt ruwweg de volgende negen fasen:
1 initiatief;
2 onderzoek en voorbereiding voor ontwerp;
3 ‘drafting’ in committees;
4 consultatie;
5 herschrijven;
6 behandeling in de ‘Council of State’ (Fins: Valtioneuvosto; Zweeds:
Statsrådet; het Finse kabinet);
7 behandeling in het parlement;
8 publicatie en inwerkingtreding;
9 monitoring.
1 Initiatief: Een wetsvoorstel kan op verschillende manieren geïnitieerd
worden. Het initiatief kan onder meer voortkomen uit het regeringsprogramma, principebesluiten van het kabinet, meningen van de Parlementaire Ombudsman, de Chancellor of Justice of de Nationale Rekenkamer, individudele parlementsleden of de noodzaak tot implementatie
van een internationaal verdrag. Initiatieven kunnen ook uit een breder
publiek debat komen. Een specifiek wetsvoorstel komt gewoonlijk van
het verantwoordelijke ministerie, waarbij de minister, hogere ambtenaren of een wetgevingsjurist het initiatief nemen.
2 Onderzoek en voorbereiding voor ontwerp: Wanneer een ministerie het
initiatief tot wetgeving accepteert, wordt een evaluatie voor het nut van
een wetgevingsproject gemaakt. Als het wetgevingsproject nuttig wordt
bevonden, zal de structuur waarbinnen het wetsvoorstel wordt uitgewerkt worden gekozen. Meestal wordt gekozen voor een commissie, een
werkgroep of de directeur-generaal van het ministerie, die de leiding
neemt in het wetgevingsproces.
3 ‘Drafting’ in committees: In veel gevallen werken commissies het wetsvoorstel uit. Het is hun taak om voorafgaand aan het feitelijke opstellen
van het wetsvoorstel alle informatie samen te brengen en een ex ante
inschatting te maken van de gevolgen van het wetsvoorstel. Tevens
wordt het probleem gedefinieerd, worden de doelen vastgesteld en de
alternatieven geïnventariseerd. De feitelijke opsteller van het voorstel
verzamelt na deze fase zo veel mogelijk informatie over het betreffende
176 Idem.
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onderwerp, waaronder internationaal vergelijkend materiaal. Indien
nodig wordt hierover met belanghebbenden en experts gesproken. In
deze fase wordt – indien nodig – de RIA uitgevoerd, waarin onder meer
de economische en milieueffecten en gevolgen voor organisaties en
personeel worden meegenomen. Na deze inventaristatie stelt het committee het wetsvoorstel in concept op.
4 Consultatie: Consultatie wordt als een belangrijke stap beschouwd. Het
wetsvoorstel is vervolgens onderwerp van publiek debat. Het rapport
wordt pas opengesteld voor publiek nadat het is gepubliceerd. De normale procedure voor een ministerie is om te vragen om schriftelijke
standpunten over het rapport van een committee van verschillende
belanghebbenden. Het ministerie bepaalt wie er wordt benaderd.
Degene die de gelegenheid krijgt een inbreng te geven, krijgt hiervoor
gewoonlijk 1-6 maanden. Daarna stelt het ministerie een samenvatting
van de inbreng en een gedetailleerd commentaar op. Recentelijk is er
een trend naar meer mondeling consulteren teneinde het proces te versnellen.
5 Herschrijven: Na het horen voert het ministerie een evaluatie uit over
de punten die de geconsulteerden naar voren hebben gebracht. Wanneer een meerderheid van de geconsulteerden tegen het initiatief is,
kan het initiatief worden afgeblazen. In andere gevallen kan het nodig
zijn het conceptwetsvoorstel aan te passen. Dit herschrijven gebeurt
doorgaans door ambtenaren op het ministerie. In deze fase besteden zij
ook meer aandacht aan de wetstechnische aspecten van het conceptwetsvoorstel. Tevens wordt een vertaling naar het Zweeds gemaakt. Als
het wetsvoorstel gereed is, stuurt het vakministerie het voorstel naar
het ministerie van Justitie voor controle.
6 Behandeling in het kabinet: Nadat het wetsvoorstel is goedgekeurd
door het ministerie van Justitie, volgt behandeling in het kabinet (de
Valtioneuvosto), bestaande uit de premier en alle ministers. Voordat
een belangrijk voorstel definitief in het kabinet wordt besproken, doorloopt het wetsvoorstel een procedure waarin verschillende partijen
hun oordeel kunnen geven. De verantwoordelijke minister volgt deze
procedure bij belangrijke wetsvoorstellen op de voet. De voortgang van
belangrijke en controversiële wetsvoorstellen worden daarbij regelmatig in het kabinet besproken. Maar voordat het wetsvoorstel in het
kabinet komt, kan het onderwerp worden behandeld in ministeriële
werkgroepen, in ministeriële committees, op de informele avond waarop het kabinet bijeenkomt en in politieke onderhandelingen waaraan
ook de oppositiepartijen kunnen deelnemen. Als een voorstel economische gevolgen heeft (budgettair effect > 5 miljoen euro), beoordeelt
het Cabinet Finance Committee het voorstel. Belangrijke wetsvoorstellen kunnen ook naar de hoogste gerechtshoven worden gestuurd voor
commentaar. Vervolgens presenteert de verantwoordelijke minister het
voorstel in de algemene vergadering van het kabinet. Wanneer het gaat
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om besluitvorming over een wetsvoorstel, accepteert het kabinet het
voorstel doorgaans zonder verdere discussie.
7 Behandeling in het parlement: De behandeling in het (eenkamer)parlement (Eduskunta) gebeurt in drie fasen. De eerste fase is een
voorafgaand debat in een plenaire sessie van het parlement. Aan het
begin presenteert de minister het voorstel, waarna de politieke partijen
en individuele parlementsleden hun mening over het voorstel mogen
geven. De tweede fase is een gedetailleerde behandeling in een vaste
Kamercommissie. Slechts één vaste Kamercommissie is verantwoordelijk voor de behandeling van een wetsvoorstel, maar zij kan wel de
mening van andere vaste Kamercommissies vragen. De vaste Kamercommissie vraagt de verantwoordelijk ambtenaar het wetsvoorstel te
presenteren in de commissie. Verder kan zij advies inwinnen over het
wetsvoorstel bij andere deskundigen of belanghebbenden. De commissie kan vervolgens wetgevingsjuristen van het betreffende ministerie
vragen hun mening te geven op het commentaar van de deskundigen.
Soms staan deze wetgevingsjuristen de commissie in hun werk bij.
Uiteindelijk stuurt de vaste Kamercommissie een rapport naar het parlement. In de derde fase, nadat de vaste Kamercommissie haar rapport
heeft uitgebracht, beslist het parlement in een plenaire sessie over de
details van het wetsvoorstel. Uiteindelijk neemt het parlement het wetsvoorstel aan of wijst het af.
8 Publicatie en inwerkingtreding: Nadat het wetsvoorstel in het parlement is aangenomen, presenteert de verantwoordelijke minister het
voorstel aan de president. Als de president de wet heeft ondertekend,
wordt de wet gepubliceerd. Als de president de wet weigert te ondertekenen, stuurt de minister de wet terug naar het parlement. Als het parlement de wet wederom aanneemt zonder materiële wijzigingen, treedt
de wet alsnog in werking.
9 Monitoring: Het monitoren van de gevolgen van de wet valt onder de
verantwoordelijkheid van het betreffende ministerie.
Verordeningen
Het uitbrengen van een verordening gebeurt op basis van artikel 80 van
de Finse grondwet bij wet. Verordeningen worden opgesteld door ambtenaren van het verantwoordelijke ministerie. De regels en instructies
voor wetgeving gelden mutatis mutandis voor verordeningen. Voor het
opstellen van de verordening wordt een RIA uitgevoerd, waarna een consultatieronde volgt. De verordening wordt vervolgens vastgesteld door
(afhankelijk van het type verordening) de president, de ministerraad of
een minister.
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5.2 Het wetgevingskwaliteitsbeleid in vogelvlucht177
Dereguleringsbeleid vindt in Finland plaats vanaf de vroege jaren tachtig.
Hoewel de Finnen nooit veel problemen hebben gehad met het aantal wetten, werd in die periode vooral de behoefte gevoeld om enkele zwaar gereguleerde sectoren zoals telecommunicatie, transport en elektriciteit meer
marktgericht te maken. Voor 1996 lag de focus vooral op deregulering als
middel om een vrije markt te genereren. Voorbeelden van dereguleringsbeleid zijn het Norms Project, dat liep van 1984-1993, en het License Reform
Project, dat liep van 1989-1993. In dat laatste project heeft een substantiële
liberalisering van bovengenoemde markten plaatsgevonden door het wegnemen van vergunningplichten. Door toetreding tot de EU heeft Finland
ook veel hervormingen moeten doorvoeren teneinde aansluiting te vinden
bij de Europese markt. Daarnaast is een aantal hervormingsprogramma’s
uitgevoerd.178 Vanaf 1996 kwam met het uitkomen van het Progamme of the
Government to Improve Law Drafting de nadruk minder op deregulering
sec, maar meer op wetgevingskwaliteit te liggen. In dit programma werd
‘wetgevingsmanagement’ ingevoerd. Dit was gebaseerd op vier principes.
In de eerste plaats moest wetgeving een onderdeel uitmaken van de operationele planning van ministeries. In de tweede plaats dienden de gevolgen
van wetsvoorstellen voorspeld en gemonitord te worden. In de derde plaats
werd meer aandacht gegeven aan de organisatie van wetgeving en de organisatie van consultatie. In de vierde plaats werd aandacht gevraagd voor
een intensievere training op het gebied van wetgeving. De belangrijkste
resultaten waren de publicatie van richtlijnen voor RIA, de invoering van
trainingen over wetgevingskwaliteit en de publicatie van voorgenomen wetgevende activiteiten door de regering (het Regulatory Plan) als instrument
om beleidscoördinatie tussen ministeries te bevorderen.
Vanaf 1998 heeft Finland werk gemaakt van het doorvoeren van de aanbevelingen over hervormingen van wetgevingsbeleid die de OECD in 1995
heeft gedaan. Een werkgroep onder leiding van het ministerie van Financiën heeft de OECD-aanbevelingen uitgewerkt in een checklist, ook wel
Finlands Checklist genoemd. Met deze checklist konden de afzonderlijke
ministeries nut en noodzaak van wetgeving afwegen. De checklist is
echter nooit in het wetgevingsproces geïntegreerd en de gevolgen waren
dan ook beperkt.
In 1999 kwam de Government Legislative Policy uit. Dit beleid zou ervoor
moeten zorgen dat de juiste processen werden gevolgd bij de ontwikkeling
van beleid en wetgeving. De nadruk lag op een betere coördinatie tussen
de ministeries onderling en de ministeries en het parlement. Daarnaast
177 Ontleend aan OECD, Regulatory Reform in Finland, Government Capacity to assure high quality regulation,
Parijs: OECD 2003.
178 Zie onder meer: OECD, Regulatory Reform in Finland, Government Capacity to assure high quality
regulation, Parijs: OECD 2003.
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legde het beleid er nadruk op dat de verantwoordelijken voor wetgeving
een RIA toepassen en alternatieven voor regelgeving afwegen. In 2000
bleek het beleid nog onvoldoende doorwerking te vinden. Het ministerie
van Justitie heeft een onderzoek verricht waaruit blijkt dat:
1 de organisatie en het management van wetgeving gebrekkig zijn;
2 verantwoordelijken voor wetgeving vaak te weinig hulpbronnen zoals
tijd, vaardigheden en middelen om de richtlijnen op te volgen hebben;
3 verantwoordelijken voor wetgeving niet gecommitteerd waren om de
richtlijnen te implementeren en in sommige gevallen kenden ze de
richtlijnen niet;
4 er werd geen goede beoordeling gegeven van de gevolgen en de alternatieven.
Ook het parlement gaf in die periode aan dat de stukken bij de wetsvoor
stellen onvoldoende inzicht gaven in de te verwachten gevolgen. De
gesignaleerde problemen vormden de opmaat tot het Second Programme
of the Government to Improve Law Drafting uit 2000, waarin het huidige
wetgevingsbeleid is neergelegd. In dit beleid zijn vier belangrijke nieuwe
dingen geïntroduceerd:
1 verbetering van de informatie over wetsvoorstellen aan het parlement.
Er wordt een realistischer lijst van voorontwerpen gegeven, evenals
de beschrijving van de belangrijkste voorontwerpen, het tijdschema
waarin ze in het parlement worden gebracht en wanneer ze in werking
moeten treden;
2 versterking van de handhaving van de RIA’s door een specifiek mandaat dat het Bureau of Legislative Inspection (ministerie van Justitie)
afgeeft;
3 de ontwikkeling van een geharmoniseerde RIA-instructie door het
ministerie van Financiën, samen met andere ministeries;
4 aanmoediging van het ministerie van Financiën om de analyses in RIA
uit te besteden aan sectorale onderzoeksinstellingen en ontwikkelingscentra.
Daarnaast heeft meer op operationeel niveau het ministerie van Justitie
verschillende Bill Drafting Instructions (HELO) uitgegeven. Dat gebeurde
in 1975, 1980, 1992 en 2000, en de laatste dateert uit 2006. In 2008 kwam
het door de in het Second Programme of the Government to Improve Law
Drafting aangekondigde geharmoniseerde RIA-instructie uit. Wij bespreken deze nader in paragraaf 5.4.
Zeer recentelijk, op 12 maart 2009, heeft de Finse regering besloten tot een
kwantitatieve doelstelling voor administratieve lastenverlichting. De regering heeft zich ten doel gesteld om voor 2012 de administratieve lasten
voor het bedrijfsleven, en met name voor het midden- en kleinbedrijf, met
25% te verminderen.179
179 www.tem.fi/index.phtml?l=en&s=3076.
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5.3 Bij wetgevingskwaliteit betrokken actoren
5.3.1 Beheersing binnen de ministeries
Binnen de Finse wetgevingscultuur hebben ministeries veel autonomie
om hun eigen beleid te voeren. In Finland stelt een afzonderlijk ministerie een wetsvoorstel op voor zover het gaat om onderwerpen die op zijn
beleidsterrein liggen. Er zijn twaalf ministeries en een Office of the Council
of the State, met aan het hoofd de premier. Hoe het ontwerpen van wetsvoorstellen is geregeld binnen de ministeries, verschilt van ministerie tot
ministerie. Datzelfde geldt voor de borging van de wetgevingskwaliteit. De
kwaliteit van wetgeving varieert daardoor sterk van ministerie tot ministerie. Dat komt vooral doordat sommige ministeries gebrek hebben aan
middelen en expertise op het gebied van wetgeving.
5.3.2 Centrale beheersing
Prime Ministers Office
Het bureau van de premier is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en geeft in samenwerking met de andere ministeries twee keer per
jaar een legislative programme uit. In dit programma staan de belangrijke
wetten die volgens de regering in de betreffende periode moeten worden
aangenomen. Verder bewaakt het de implementatie van het regeringsprogramma en coördineert het een monitoringsysteem. Het bureau van
de premier speelt een beperkte rol in de ‘regulatory governance’ van
Finland.180
Ministerie van Justitie
Het ministerie van Justitie heeft de taak om het wetgevingsproces te
ondersteunen, vooral waar het gaat om wetstechnische zaken. Daarom
heeft het ministerie van Justitie instructies en richtlijnen ontwikkeld
over het ontwerpen en opstellen van wetsvoorstellen, onder andere de
HELO-richtlijnen. Daarnaast heeft het geparticipeerd in training van
wetgevingsjuristen binnen de ministeries. Ook wordt het ministerie van
Justitie wel eens door een ander ministerie gevraagd om gedurende het
wetgevingsproces advies te geven. Verder wordt wel eens door een ander
ministerie om commentaar op een wetsvoorstel gevraagd als het bijna
af is. Dit laatste is echter geen regel, maar het gaat puur om pragmatisch
handelen.181

180 OECD, Regulatory Reform in Finland, Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2003, p. 18.
181 Gesprek Nurmi.
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Het ministerie van Justitie heeft een aantal richtlijnen opgesteld, zoals de
richtlijn over RIA of ‘aanwijzingen voor de wetgeving’ (HELO-richtlijnen).
Justitie heeft geen instrumenten om af te dwingen dat deze middelen door
andere ministeries worden gebruikt. Er is ook geen organisatie die controleert of deze instrumenten gebruikt worden bij wetgeving. Momenteel is
er een klein comité, bestaande uit enkele ministers, met als voorzitter de
Minister van Justitie, dat discussieert over uitvoeringsaspecten van ‘better
regulation’. In het ‘better regulation’-programma van Finland worden nu
extra middelen beschikbaar gesteld om het probleem van de wisselende
wetgevingskwaliteit tussen ministeries op te lossen.
Bij het ministerie van Justitie hoort een bureau (Bureau for Legislative
Inspection) dat de juridische kwaliteit van alle wetsvoorstellen toetst. Het
bureau heeft een aantal taken:
1 Het beoordeelt de wet op taalkundige aspecten (leesbaarheid en correctheid).
2 Het voert een juridische toets uit. Daarbij gaat het puur om de juridische techniek. In die zin is het Bureau for Legislative Inspection niet te
vergelijken met de Raad van State in Nederland of de Lagrådet in Zweden.
3 Het bureau monitort de compliance met de Impact Assessment-richtlijn. Ook hier gaat het puur om een juridische toets. Het Bureau for
Legislative Inspection heeft geen economen of statistici in dienst die
een inhoudelijk oordeel over de impact van een wet of een RIA kunnen
geven. Als het bureau tekortkomingen in de Assessment constateert,
stuurt het een kennisgeving hiervan naar de verantwoordelijke ambtenaar of het ministerie. Bevoegdheden tot het afdwingen van naleving
van de RIA-plicht heeft het bureau niet.
Tabel 16 geeft systematisch de aanwezigheid van enkele belangrijke functies van het Bureau for Legislative Inspection weer.
Tabel 16 Functies van het Bureau for Legislative Inspection
Functies Bureau for Legislative Inspection
Wordt geconsulteerd tijdens de wetgevingsprocedure
Rapporteert over voortgang die de verschillende ministeries
maken met hun hervormingsbeleid
Heeft bevoegdheden om RIA’s te monitoren en beoordelen
Voert zelf RIA’s uit
Stimuleert wetgevingskwaliteit en hervormingen
Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 62

Aanwezig?
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
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Cabinet Finance Committee
De premier zit het Cabinet Finance Committee voor. Het committee
bestaat verder uit ministers van het ministerie van Financiën en maximaal drie andere door de regering aangewezen ministers. Verder neemt
een minister binnen wiens mandaat het onderwerp valt dat op de agenda
staat, deel aan het committee. Het is derhalve een politiek orgaan zonder
specifieke statistische of economische kennis.
De taak van het Cabinet Finance Committee is om vooraf financiële
controle uit te voeren op plannen en wetten. Concreet moet de Cabinet
Finance Comittee een wetsvoorstel behandelen als het gaat om een onderwerp met een significant financieel effect of een onderwerp dat principieel van aard is. Dit moet in ieder geval als een voorstel grote economische
gevolgen heeft (budgettair effect > 5 miljoen euro). Goedkeuring moet ook
worden verkregen als een plan principieel van aard is, leidt tot het specifiek toekennen van een budget of gevolgen heeft voor de voorwaarden
van een budget dat al in de begroting is opgenomen.182 Als een ministerie
een beslissing neemt die tegen het advies van het committee ingaat, dan
moet het onderwerp worden besproken in een plenaire sessie van de regering. De regering kan in een plenaire zitting een voorstel van het Cabinet
Finance Committee alsnog verwerpen.
Ministerie van Financiën
Volgens artikel 40 van de Standing Order of the Cabinet moet een ministerie dat een wet met grote economische of budgettaire gevolgen wil
uitvaardigen, het ministerie van Financiën consulteren. In 2000 heeft
het ministerie van Financiën in de Second Programme to Improve Law
Drafting een extra verantwoordelijkheid gekregen in het ondersteunen van ministeries bij het uitvoeren van een economische Impact
Assessment. In 2002 had Financiën deze rol nog niet ingevuld.183 In de
nieuwe RIA-guidelines uit 2008 staat deze ‘nieuwe’ ondersteunende rol
van Financiën nog niet expliciet beschreven.184
5.3.3 Adviesorganen buiten het primaire wetgevingsproces
High-level Working Group on Legislative Policy
De High-level Working Group on Legislative Policy is opgericht in 1998 om
de voorbereiding van het wetgevingsbeleid op zich te nemen. Het bestaat
uit vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie, het bureau van de
premier, de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Milieu en

182 Ministry of Justice, Impact Assessement Guidelines, Helsinki: Ministry of Justice 2008, p. 23-24.
183 OECD, Regulatory Reform in Finland, Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2003, p. 18.
184 Ministry of Justice, Impact Assessement Guidelines, Helsinki: Ministry of Justice 2008, p. 27-28.
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vertegenwoordigers van het parlement en het National Research Institute
of Legal Policy (Optula).
Ministerial Working Group on Better Regulation
Het doel van de Ministerial Working Group on Better Regulation is het
profiel van het wetgevingsbeleid te verhogen en de kwaliteit van het
wetgevingsproces te verbeteren. De werkgroep werkt hiervoor een beleidsplan uit en is verantwoordelijk voor de implementatie. Het beleidsplan
bevat onder meer het beleid voor de planning en implementatie van
wetgevingsprojecten en een lijst van belangrijke projecten. De werkgroep wordt voorgezeten door de Minister van Justitie. Verder nemen
de Ministers van Binnenlandse Zaken, Milieu, Volkshuisvesting, Public
administration and Local Government en Migratie en Europese zaken aan
de werkgroep deel.
Cabinet Network on Promoting Regulatory Reform
De Cabinet Network on Promoting Regulatory Reform is een werkgroep
die is opgericht om te discussiëren over nationale en internationale
trends in wetgevingshervorming en om standpunten en informatie uit te
w isselen. Het netwerk bestaat uit afgevaardigden van alle ministeries, het
parlement, het Finnish Institute of Public Management Ltd, dat cursussen
geeft in het schrijven van wetten, en het National Research Institute of
Legal Policy (Optula).
Finse mededingingsautoriteit (Kilpailuvirasto)
De Finse mededingingsautoriteit is een belangrijke speler in de dereguleringsagenda. Zij heeft vooral bevoegdheden met betrekking tot economische wetgeving. Vanaf de jaren tachtig heeft zij in het kader van haar taak
om concurrentie te bevorderen en economische restricties weg te nemen,
actief deregulering bepleit. De mededingingsautoriteit heeft vooral successen geboekt bij de liberalisering van specifieke economisch relevante
terreinen als voedingsmiddelen, telecom, energie, transport en financiering.185 186
Onderzoeksinstituten van de overheid
Verscheidene onderzoeksinstituten hebben door middel van onderzoek
een rol gespeeld in het wetgevingskwaliteitsbeleid. Het Government
Institute of Economic Research (VATT), dat aan het ministerie van
Financiën is gelieerd, en het National Research Institute of Legal Policy
(Optula), dat is gelieerd aan het ministerie van Justitie en onderzoek doet
naar wetgevingsbeleid, zijn hiervan belangrijke voorbeelden.
185 www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/english.cgi?luku=advocacy&sivu=advocacy#2.
186 S. Tahvanainen, Regulatory Impact Assessment in Finland and the Role of Competition Authority,
CRC Conference on Regulatory Impact Assessment: Strengthening Regulation Policy and Practice,
Manchester: Finnish Competition Authority 2003.
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5.4 Reflectieve stappen in het wetgevingsproces
In deze paragraaf zetten wij de belangrijkste reflectieve stappen binnen
de wetgevingsprocedure op een rij. Steeds gaan we in op in welke gevallen
de toets moet worden uitgevoerd, welke actor verantwoordelijk is, hoe de
kwaliteitsbewaking is geregeld en wat de inhoud van de toets is, en geven
we aan op welke wijze de toets in het wetgevingsproces geïntegreerd is.
5.4.1 Regulatory Impact Assessment
In welke gevallen toetsen
RIA moet volgens de RIA-guidelines worden uitgevoerd in alle wetgevingsprocessen, inclusief (voor zover nodig) verordeningen en andere normen
die vallen onder artikel 80 van de grondwet. Tevens moet RIA worden
uitgevoerd bij de invoering van EU-normen en bij de implementatie van
internationale verplichtingen.187
Verantwoordelijke actor
Ministeries worden geadviseerd een (partieel) impactsysteem te gebruiken bij de voorbereiding van wetten als er een significant economisch
effect wordt verwacht.
De inhoud van de RIA
In het Second Programme of the Government to Improve Law Drafting
(2000) wordt ervan uitgegaan dat het wetgevingsproces altijd begint met
een overweging van de alternatieven. De afweging voor alternatieve
manieren van regelen wordt volgens de OECD niet standaard gemaakt.
Ondanks het ontbreken van een afwegingsverplichting, werden er in 2003
volgens de OECD toch wel veel alternatieve instrumenten gebruikt.188
Aanvankelijk werd het beleid rondom RIA vastgelegd in de Bill Drafting
Instructions (HELO). Deze bestaan sinds 1975 en zijn van tijd tot tijd geactualiseerd. Al in die vroege versies van HELO uit 1975 en 1980 werd vereist
dat er aandacht werd besteed aan economische gevolgen, gevolgen voor
organisaties en personeel en gevolgen voor de positie van verschillende
groepen in de samenleving. In de HELO van 1992 werd de verplichting
toegevoegd om ook de gevolgen voor het milieu te beoordelen en er was
een verscherpte aandacht voor gevolgen voor specifieke groepen.
Ook in de meest recente HELO uit 2006 wordt omschreven dat er bij alternatievenafweging tijdens het bepalen van de doelen en belangrijkste
instrumenten een overweging van alternatieve oplossingen – voorafgaand

187 Ministry of Justice, Impact Assessement Guidelines, Helsinki: Ministry of Justice 2008, p. 11.
188 OECD, Regulatory Reform in Finland, Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2003.
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aan een Assessement over hoe de doelen in de praktijk zullen worden
gehaald – moet plaatsvinden. Er dient te worden beredeneerd waarom de
keuze voor een bepaalde oplossing is gemaakt en er moet een vergelijking
van voors en tegens van de alternatieven worden gemaakt. Aanbevolen
wordt om dit door middel van een kosten-batenanalyse te doen.189 Tevens
moet worden beargumenteerd voor welk hiërarchisch niveau van regelgeving wetgeving wordt gekozen.
Tabel 17

Rechtvaardiging van regelgevende acties

Rechtvaardiging van regelgevende acties
Van wetgevers wordt verwacht dat zij de noodzaak van nieuwe
regelgeving schriftelijk rechtvaardigen
Expliciete besliscriteria gehanteerd bij rechtvaardiging van nieuwe
regelgeving
Van wetgevers wordt verwacht dat zij alternatieve beleidsinstrumenten
identificeren en beoordelen voordat zij een nieuwe regeling aannemen
Richtlijnen over gebruik van alternatieve beleidsinstrumenten

Verplicht
Altijd
Altijd
Altijd
Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 76

Volgens de HELO uit 2006 moet een wetsvoorstel begeleid worden door
een beoordeling van de te verwachten gevolgen. Deze Impact Assessment
moet proportioneel zijn met betrekking tot de zwaarte van de wet en
beperkt worden tot de relevante aspecten. Een samenvatting van de RIA
wordt opgenomen in het wetsvoorstel. Er moeten verschillende effectentoesten worden uitgevoerd:190
1 economische gevolgen;
2 gevolgen voor de activiteiten van overheden;
3 milieueffecten;
4 gevolgen voor de maatschappij.
De eisen die de HELO aan RIA stelt, zijn niet erg specifiek en zij geeft
weinig methodologische sturing. Volgens de OECD voert ieder ministerie
zijn eigen RIA uit. De verschillende ministeries hanteerden elk verschillende typen Impact Analysis. De OECD oordeelde in 2003 nog dat er geen
vaststaande methodiek voor RIA was en dat het proces niet sterk in het
wetgevingsproces was geïntegreerd. Het RIA had daarom slechts een
zwakke invloed op hoe de regelgeving eruit kwam te zien. Bepaling van
de economische impact op bedrijven was zwak ontwikkeld. In 2008 zijn
er nieuwe richtlijnen voor RIA uitgegeven door het ministerie van Justitie.
Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat deze RIA-richtlijnen complementair zijn aan de HELO. Deze richtlijnen geven meer inhoud aan de RIA en
gelden voor alle ministeries.
189 Ministry of Justice, Bill Drafting Instruction, Helsinki: Ministry of Justice 2006, p. 15.
190 Ministry of Justice, Bill Drafting Instruction, Helsinki: Ministry of Justice 2006, p. 16-18.
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In de RIA nemen economische en milieueffecten, sociale gevolgen en
gevolgen voor de ambtelijke organisatie een belangrijke plaats in. Een
beoordeling van deze gevolgen, die in principe ook al in de HELO stonden,
wordt in deze richtlijn gedetailleerder uitgewerkt. Kern van de zaak is
dat voor iedere groep gevolgen een aparte Assessement moet worden
gemaakt, in totaal (voor zover de gevolgen relevant zijn) worden dus vier
effectenbeoordelingen gemaakt. Binnen deze vier groepen onderscheidt
de richtlijn verscheidene subgroepen. Voor de economische Impact Assess
ment moet de wetgever volgende aspecten beoordelen:
1 gevolgen voor huishoudens;
2 gevolgen voor bedrijven;
3 gevolgen voor publieke financiën;
4 gevolgen voor de economie en beoordeling van de algemene economische effecten.
Bij de effecten op de ambtelijke organisatie dienen de volgende effecten te
worden beoordeeld:
1 gevolgen voor de verhoudingen binnen de overheid;
2 gevolgen voor plichten en procedures;
3 gevolgen voor organisatie en personeel;
4 administratieve taken en verplichtingen.
Milieueffecten zijn niet nader gespecificeerd. De sociale effecten wel. Hier
moet de beleidsmaker een toets op de volgende aspecten doen:
1 gevolgen voor de status van burgers en het functioneren van de democratische samenleving;
2 gevolgen voor sociale zaken en gezondheid;
3 gevolgen voor gelijkheid, kinderen en seksegelijkheid;
4 gevolgen voor werkgelegenheid en het werkende leven;
5 gevolgen voor misdaadbestrijding en veiligheid;
6 gevolgen voor regionale ontwikkeling;
7 gevolgen voor de informatiemaatschappij.
Tabel 18 geeft voor een aantal belangrijke aspecten weer of zij in een RIA
beoordeeld moeten worden. We zien dat in de RIA een zeer brede effectenbeoordeling moet worden gemaakt. De richtlijn geeft voorbeelden van
welke gevolgen de beleidsmaker bij de afweging moet betrekken. Tevens
geeft de richtlijn aan welke informatiebronnen kunnen worden gebruikt
en welke organen de RIA kunnen ondersteunen of dienen goed te keuren.
Daarmee krijgt RIA – in ieder geval op papier – een steviger positie in het
wetgevingsproces.
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Tabel 18 De soorten gevolgen die in een RIA dienen te worden
beoordeeld
Soort gevolgen in RIA
Begroting
Concurrentie
Openheid markten
Kleine bedrijven
Specifieke regio’s
Specifieke sociale groepen
Andere groepen (liefdadigheid, non-profit)
Publieke sector

Verplicht
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 82

Echter, inhoudelijk gezien geeft de RIA-richtlijn maar heel marginaal
sturing aan de te gebruiken analyse- en afwegingsmethoden. We zien
dat de nieuwe richtlijn weinig nadruk legt op het kwantificeren of monetariseren van (vooral de zachte) gevolgen. Bij de beoordeling van de
administratieve lasten geeft de richtlijn bijvoorbeeld in overweging het
Standaardkostenmodel te gebruiken, maar verplicht dit niet.191 Ook blijft
het onduidelijk op welke manier de vier verschillende Assessments (over
economie, milieu, ambtelijke organisatie en sociale gevolgen) tegen elkaar
dienen te worden afgewogen en geïntegreerd. Daarmee bestaat de kans
dat de kritiek van de OECD uit 2003 dat de ministeries ieder hun eigen
methodiek volgen, ook onder de nieuwe RIA-richtlijn gehandhaafd blijft.
Integratie van de RIA in het wetgevingsproces
Zowel de HELO 2006 als de nieuwe RIA-richtlijn geeft aan dat het belangrijk is dat RIA vanaf een vroeg stadium wordt uitgevoerd. RIA wordt gezien
als een proces dat integraal deel uitmaakt van het wetgevingsproces.
Figuur 11 Assessment in het nationale wetgevingsproces
Initiative and
preliminary
studies

Preparatory
drafting

Regular
drafting

Continued
drafting

Finalisationrevision

Decision
making

Comments and hearings
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state, objectives
of the project
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Identification of the
impact of the various
alternative solutions
Decision on the
extent and methods
of the impact assessment

Impact assessment
by the drafting
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means of focus
groups, experts and
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studies

Main findings
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Utilisation of
information in
decisionmaking

Documentation
of results

191 Ministry of Justice, Impact Assessement Guidelines, Helsinki: Ministry of Justice 2008, p. 21.
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Figuur 11 geeft aan hoe het ministerie van Justitie het RIA-proces voor
ogen heeft. Het verantwoordelijke ministerie voert de RIA echter uit.
Tijdens een reeks voorbereidende studies moet het ministerie dat de
wetgeving overweegt de huidige situatie beoordelen, de doelen van het
project vaststellen en alternatieven onderscheiden. Hiermee stelt het
ministerie vast of het zin heeft het voorbereidingsproces te beginnen.
Tevens kan de organisatorische structuur van de voorbereiding worden
vastgesteld. Vervolgens stelt het ministerie vast welke methoden het
gebruikt voor de RIA. Wanneer het ministerie begint met het schrijven van
de wet, is het nodig dat het de gevolgen van de alternatieven tegen elkaar
afzet. Als een effect niet relevant is, hoeft dit vanaf dat moment niet meer
verder te worden uitgewerkt. De noodzaak voor vervolgonderzoek moet
vervolgens worden ingeschat.
De personen die leidinggeven aan het ontwerpproces, zoals werkgroepen
of voorzitters, hebben de taak te zorgen dat de voorlopige bevindingen
leiden tot een goede vertaling in de RIA. Vervolgens vindt consultatie
plaats bij ministeries, overheden, deskundigen en belanghebbenden. Na
de consultatiefase kan de RIA verder worden aangevuld. De informatie
over het RIA-proces dient goed te worden gedocumenteerd. De beschrijving van de gevolgen in het wetsvoorstel moet voldoen aan de criteria van
de HELO. De volgende informatie moet worden opgenomen:
1 de belangrijkste bevindingen van de RIA;
2 de methode van beoordeling;
3 de gebruikte informatiebronnen in de beoordeling;
4 de consultatie van deskundigen en belanghebbenden met betrekking
tot de gevolgen;
5 de onderliggende aannames van de beoordeling.
Het ministerie stuurt het wetsvoorstel vervolgens ter correctie naar het
Bureau for Legislative Inspection van het ministerie van Justitie. Het
Bureau for Legislative Inspection beoordeelt ook de RIA. Als het tekortkomingen ontdekt, stuurt het Bureau het wetsvoorstel terug naar de verantwoordelijke medewerker of het ministerie.
Daarna kan de minister of het parlement (afhankelijk van het type regeling) over het wetsvoorstel beslissen. Het presentation document moet
op de voorpagina een samenvatting bevatten van alle informatie die
nodig is om te kunnen beslissen. Het presentation memorandum bevat
een korte beschrijving van de relevante gevolgen van het voorstel (de wet
of de verordening). Het rapport van de RIA zelf wordt in principe niet aan
de besluitvormingsstukken toegevoegd. De verantwoordelijke ambtenaar
monitort de voortgang van het wetsvoorstel in het parlement. Eventueel
kan hij de RIA als achtergrondmateriaal sturen aan de vaste Kamer
commissie die het wetsvoorstel voorbereidt.
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Tabel 19 Belangrijkste procedurele aspecten in de RIA
Procedurele aspecten RIA
RIA voor het aannemen van nieuwe regelgeving
Externe kwaliteitsbeoordeling
Ondergrens voor het uitvoeren van RIA
RIA wettelijk verplicht
RIA nodig voor wetten
RIA nodig voor lagere regelgeving
Wetgevers moeten kosten van nieuwe regelgeving identificeren
Kwantificeren van de kosten van nieuwe regelgeving
Wetgevers moeten de baten van nieuwe regelgeving identificeren
Kwantificeren van de baten van nieuwe regelgeving
De baten moeten de kosten rechtvaardigen

Aanwezigheid
Altijd
Nee
Nee
Nee
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 81

Inhoudelijke ondersteuning
Er is een aantal organen die het RIA-proces inhoudelijk kunnen ondersteunen. In de eerste plaats is dat het ministerie van Justitie. Dit ministerie is verantwoordelijk voor de HELO en de algemene RIA-richtlijn.
Daarnaast hebben verschillende vakministeries richtlijnen voor de deelterreinen van Impact Assessment uitgevaardigd. Het betreft instructies
over:
1 de beoordeling van de gevolgen van een wetsvoorstel voor de economie
(ministerie van Financiën, 1998);
2 de beoordeling van de gevolgen van een wetsvoorstel voor bedrijfsactiviteiten (ministerie van Handel en Industrie, 1999);
3 de beoordeling van de gevolgen van een wetsvoorstel voor het milieu
(ministerie van Milieu, 1998);
4 de beoordeling van de gevolgen van een wetsvoorstel voor regionale
ontwikkeling (ministerie van Binnenlandse Zaken, 2004);
5 de beoordeling van een wetsvoorstel op sexegelijkheid (SUVA handboek)(ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, 2003);
6 het afwegen van criminaliteitseffecten in wetgeving en andere publieke
planning (ministerie van Justitie, 2002).
De inhoud van deze deelinstructies is voor ons niet na te gaan, omdat ze
alleen in het Fins zijn opgesteld. De RIA-richtlijn geeft per deelanalyse
aan waar de verantwoordelijke voor de wet informatie kan halen en eventueel welke organisatie inhoudelijke ondersteuning of informatie en data
kan verstrekken. Wij noemen hieronder de organisaties die het RIA-proces
inhoudelijk ondersteunen, en niet de vele organisaties die de RIA-richtlijn
noemt die alleen maar informatie of data leveren.
1 De economische Impact Assessment vereist kennis van methoden van
economische analyse en accountancy. Verder is vaak specialistische
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kennis nodig. De Government Institute for Economic Research (VATT)
geeft deskundigenadvies in uitgebreide Impact Assessment-projecten.192
2 De Finnish Environment Institute (SYKE), en vooral het Onderzoeksprogramma voor Milieubeleid en de Milieumanagementafdeling van
SYKE, verlenen ondersteuning aan RIA, vooral in de fase van de planning. Verder geven zij advies over informatiebronnen en methoden.193
3 De National Research and Development Centre for Welfare and Health
(STAKES) heeft materiaal gepubliceerd dat behulpzaam kan zijn bij de
sociale Impact Assessment. Zo nodig biedt STAKES ook ondersteuning
bij planning en implementatie voor deze Assessments. Verder kan bij
verscheidene instanties informatie worden opgevraagd.194
4 STAKES heeft in 2006 een handboek over de Assessment van gevolgen
voor kinderen gepubliceerd.195
Kwaliteitscontrole
In het Finse wetgevingssysteem hebben de afzonderlijke ministeries grote
beleidsvrijheid. Zij worden slechts in geringe mate gecontroleerd. Deze
relatieve autonomie geldt ook voor het RIA-proces. Er bestaan drie externe
beheersmechanismen:
1 In het RIA-proces controleert het Bureau for Legislative Inspection van
het ministerie van Justitie de kwaliteit van de RIA. Bij het Bureau for
Legislative inspection werken juristen en geen statistici en economen.
Het Bureau controleert of de RIA aan de eisen uit de HELO en de RIArichtlijn voldoet. Een inhoudelijke beoordeling van de analyses in de
RIA vindt niet plaats.
2 Het ministerie van Financiën beoordeelt vaak het economisch effect
door zijn ‘budgettairy oversight powers’. Deze vorm van controle is
echter niet geformaliseerd.
3 Het Cabinet Finance Committee kan voorstellen (met een significant
financieel effect) blokkeren in het geval dat de verwachte gevolgen van
de maatregel te negatief zijn voor de economie.
Maar alles overziend is het de verantwoordelijkheid van het ministerie
dat de wet ontwikkelt om het wetsvoorstel naar andere belanghebbende
ministeries te sturen voor een reactie en via een dialoog meningsverschillen tussen ministeries op te lossen.196 De kwaliteitscontrole op de RIA is
in Finland dan ook zwak ontwikkeld.

192
193
194
195
196

Ministry of Justice, Impact Assessement Guidelines, Helsinki: Ministry of Justice 2008, p. 28.
Idem, p. 33.
Idem, p. 37.
Idem, p. 39.
OECD, Regulatory Reform in Finland, Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2003, p. 33-34.
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5.4.2 Consultatie
In welke gevallen consulteren
In Finland is consultatie van belanghebbenden een verplichte stap in het
beleidsproces, hoewel deze verplichting niet in zijn algemeenheid wettelijk is vastgelegd. De consultatiepraktijk is gebaseerd op tradities, leidende
beginselen in bepaalde wetten, wetgevingsrichtlijnen, de RIA-richtlijn en
andere programma’s. In de nieuwe grondwet van 2000 is het recht voor
burgers om te worden gehoord opgenomen. Tegenwoordig moet er consultatie plaatsvinden voor zowel primaire als secundaire wetgeving.
Verantwoordelijke actor
De uitvoering van de consultatie is de verantwoordelijkheid van het
ministerie dat de nieuwe wetgeving opstelt.
De inhoud van het consultatiebeleid
In Finland worden veel groepen geconsulteerd en hiervoor worden verscheidene methoden gebruikt. De meest gebruikte methoden zijn hoorzittingen en een schriftelijke consultatieronde bij het eerste concept van het
voorstel. In Finland bestaat met name bij het opstellen van primaire wetgeving een lange traditie van consultatie onder een brede groep belanghebbenden. Aanvankelijk was dit beleid niet geformaliseerd, maar in de
afgelopen jaren zijn er steeds meer richtlijnen over horen gekomen. Een
eerste stap werd gezet in 1999 met de Act on the Openness of Government
Activities, de Finse variant van de Nederlande Wet openbaarheid van
bestuur. Deze wet regelt onder meer de openbaarheid van overheidsdocumenten, waaronder de voorbereidende stukken in het wetgevingsproces.
Verder verplicht de wet dat de overheid het publiek informeert over de
projecten die in voorbereiding zijn. Een vervolgstap werd gemaakt in 2000
met de Second Programme of the Government to Improve Law Drafting.
Hierin werd de overheid verplicht gesteld zich te verzekeren dat de opinies ‘on a large scale’ werden verkregen of gehoord. Partijen die door het
wetsvoorstel worden geraakt moet de kans worden gegeven hun standpunt naar voren te brengen. Volgens de HELO 1992 zijn de belangrijkste
partijen die geconsulteerd moeten worden de andere ministeries, centrale
agencies, centrale gemeentelijke organisaties, belangrijke werkgeversorganistaties en belangrijke economische groepen zoals de industrie, midden- en kleinbedrijf en milieu- en consumentenorganisaties.197 De nieuwe
RIA-richtlijn (2008) stelt dat de commentaren van belangrijke ministeries,
overheden, experts en belanghebbenden gebruikt moeten worden in de
RIA. De hoorzittingen dienen volgens deze richtlijn niet alleen beperkt te

197 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 26-27.
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worden tot de reguliere hoorperiode, maar er dienen gedurende het hele
wetgevingsproces belanghebbenden betrokken te worden.198
Tabel 20 Voorgeschreven consultatievormen
Consultatievorm
Informele consultatie met geselecteerde groepen
Brede circulatie van voorstellen voor opmerkingen
Publieke aandacht en opmerkingen
Publieke bijeenkomsten
Internet
Adviesgroep
Voorbereidende publieke commissie

Wetten
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Verordeningen
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007

Integratie van de consultatie in het wetgevingsproces
Consultatie geschiedt in de praktijk vooral door middel van commissies
en raden. Het kabinet of een ministerie kan een commissie opzetten als
een onderwerp wordt voorbereid met belangrijke sociale, administratieve
of economische gevolgen. Commissies worden doorgaans vroeg in het
wetgevingsproces opgericht en zij hebben vaak een belangrijke invloed op
de wet. Het eindverslag van een commissie moet een beoordeling van de
sociale, administratieve, economische en andere gevolgen van het voorstel bevatten.199 Er wordt een samenvatting van alle inbreng, voorzien van
gedetailleerd commentaar, opgetekend. 200
De rol van de consultatie in Finland is niet zozeer het ‘ophalen’ van
nieuwe feiten, maar is vooral gericht op het bereiken van consensus.
Volgens de OECD is de oorzaak hiervan dat de RIA relatief onderontwikkeld was. Sociale partners nemen zoals bij veel Scandinavische landen
een bijzondere plaats in in de consultatietraditie. Zij worden niet alleen
gehoord, maar in sommige gevallen sluit de regering met hen tripartiete
overeenkomsten af over zaken die werkgevers en werknemers aangaan.
Hun inbreng werkt dus op een veel directere manier door naar het nieuwe
beleid. Naast de reguliere consultatie werkt Finland bovendien met een
consultatief referendum. Daarbij is Finland een koploper in het gebruik
van ICT-technologie voor het openbaar maken van stukken en het in
dialoog gaan met burgers. De OECD concludeert dan ook dat consultatie
in Finland goed geïntegreerd is in het wetgevingsproces. 201 De nieuwe
RIA-richtlijn (2008) versterkt de inbedding in dit proces nog meer en stelt

198 Ministry of Justice, Impact Assessement Guidelines, Helsinki: Ministry of Justice 2008, p. 13.
199 OECD, Regulatory Reform in Finland, Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2003, p. 25-28.
200 M. Niemivuo, Finnish National Legislative Drafting. English Summary, Helsinki: Ministry of Justice, p. 209.
201 OECD, Regulatory Reform in Finland, Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2003, p. 25-28.
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dat de commentaren van belangrijke ministeries, overheden, experts en
belanghebbenden gebruikt moeten worden in de RIA. 202
Inhoudelijke ondersteuning
Er zijn geen handleidingen of ondersteunende diensten die het consultatieproces inhoudelijk ondersteunen.
Kwaliteitscontrole
Er is geen kwaliteitscontrole op het consultatieproces. 203

5.5 Ex post beleid
Het aantal wetten is in Finland op zichzelf nooit een groot probleem
geweest. Behalve in het Norms Project en het License Reform Project zijn
er op centraal niveau weinig activiteiten ondernomen om het bestaande
regelbestand te herzien. Er wordt wel door de verantwoordelijke ministeries van tijd tot tijd bestaande regelgeving gecontroleerd. Deze activiteiten
van de ministeries worden echter nauwelijks van bovenaf gecoördineerd.
Coördinatie van dereguleringsprojecten gebeurt vooral informeel. Het
opnemen van wetten in een elektronische database in 2000 bleek voor
Justitie een prikkel om veel wetten te controleren en in te trekken. Finland
maakt weinig gebruik van verplichte periodieke herzieningen en sunset
clausules. Finland heeft een relatief weinig systematische manier om
bestaande regelgeving te herzien of te hervormen. 204
Op 12 maart 2009 heeft de regering een principebesluit genomen over
een actieplan om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven in 2012
met 25% te verminderen ten opzichte van 2006. Het project valt onder het
ministerie van Werkgelegenheid en Economie en wordt gecoördineerd en
gemonitord door een speciaal opgerichte brede stuurgroep. Het project
heeft uitsluitend betrekking op nationale regelgeving. 205

5.6 Trends in regelproductie
Volgens de OECD is vanaf half jaren negentig de productie van wetten en
overige regels in Finland sterk gedaald (bijvoorbeeld van bijna 800 wetten
in 1995 naar iets meer dan 400 in 2000). Deze afname sinds 1995 wordt
ook door het Finse ministerie van Justitie waargenomen. Het ministerie
202 Ministry of Justice, Impact Assessement Guidelines, Helsinki: Ministry of Justice 2008, p. 13.
203 OECD, Indicators of regulatory management systems, Parijs: OECD 2007, p. 74.
204 OECD, Regulatory Reform in Finland, Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2003, p. 43-44.
205 www.tem.fi/index.phtml?l=en&s=3076.
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schrijft: ‘In 1991, a new publication record was reached in The Statutes of
Finland; there were a total of 1,735 published statutes, 575 (33%) of them
Acts of the parliament. The trend held also in the following years. In 1995,
our first year of EU membership, there were 1,809 published statutes, 791
(44%) of them Acts of the Parliament. Thereafter, there has been a year-onyear decrease in the number of published statutes.’206
Figuur 12 Productie van wetten en verordeningen in Finland
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Bron: ministerie van Justitie Finland

Figuur 12 geeft een overzicht van de productie van wetten en verordeningen in de periode 1995-2008. De verticale stippellijnen geven de verkiezingsjaren weer. Er is geen duidelijk verband tussen verkiezingsjaar en
regelproductie. Als we over een periode van 30 jaar kijken, zien we dat de
regelproductie aanvankelijk stabiel was en vanaf ongeveer 1985 begon te
stijgen. Het hoogtepunt werd in 1995 bereikt, waarna de regelproductie
vrij snel terugzakte naar haar oude niveau. De laatste jaren schommelt de
regelproductie weer stabiel rondom het niveau van voor 1985. Het aantal
pagina’s is vanaf 1990 wel sterk toegenomen. Wetten en lagere regels zijn
blijkbaar ‘zwaarder’ geworden. Er is nu geen duidelijk dalende trend meer
waar te nemen. Opvallend is dat in de jaren negentig het belang van lagere
regelgeving is afgenomen, terwijl het aantal wetten relatief gezien steeg.

206 Prime Minister’s Office, Government Strategy Document, Helsinki: Prime Minister’s Office 2006, p. 100 e.v.
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Figuur 13 Productie van wetten en gedelegeerde regelgeving in
Finland vanaf 1970
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Figuur 13 heeft betrekking op de wetten en verordeningen die door de
president, de regering en de ministeries zijn uitgevaardigd. De regels
van agencies met wetgevende bevoegdheden (zogenoemde wetgevende
agencies) zijn niet in de cijfers opgenomen. Anders dan in Zweden en het
Verenigd Koninkrijk spelen wetgevende agencies een bescheiden rol in
Finland. In Finland zijn 14 wetgevende agencies die behoren tot de centrale overheid van Finland. Zij stellen jaarlijks een relatief klein aantal regelingen vast (zie tabel 21). Daarenboven zijn de wetgevende bevoegdheden
van de agencies beperkt. Meestal gaat het om een technische invulling
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van parlementaire wetgeving. 207 In de afgelopen twee jaar hebben zij het
volgende aantal wetten uitgevaardigd:
Tabel 21 Regelproductie door agencies in Finland
Agency
Finnish Vehicle Administration
Finnish Food Safety Authority
Energy Market Authority
Finnish Civil Aviation Authority
National Agency for Medicines
National Land Survey of Finland
Agency for Rural Affairs
Finnish Maritime Administration
Finnish National Board of Education
Finnish Financial Supervision Authority
Finnish Rail Agency
Criminal Sanctions Agency
National Board of Customs
Finnish Communications Regulatory Agency
Totaal

2007
6
4
2
19
8
0
11
1
34
14
4
3
9
13
128

2008
6
0
0
15
2
3
44
6
30
19
9
5
7
9
155

Bron: Fins ministerie van Justitie

In 1995 is een telling uitgevoerd hoeveel regels er in werking zijn en men
kwam op zo’n 1.700 wetten en lagere regelgeving. De verwachting was dat
hier niet alles in zat, dus waarschijnlijk ligt het totale aantal wetten en
verordeningen op zo’n 2.000. 208

5.7 Doelbereiking van het beleid
Binnen Finland is al langere tijd aandacht voor deregulering en wetgevingskwaliteit. Deregulering had vooral betrekking op het liberaliseren
van specifieke markten, zoals elektriciteit en telecom, en minder, zoals
in het Verenigd Koninkrijk, op het verminderen van administratieve lasten. Op de geliberaliseerde gebieden is Finland koploper in Europa. Met
betrekking tot wetgevingskwaliteit zijn in de laatste jaren belangrijke
stappen gemaakt. Finland maakt al vele jaren gebruik van Bill Drafting
Instructions, waarin onder meer steeds fijnmaziger voorschriften voor
RIA zijn opgenomen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een RIA-richtlijn. De
wetgevingscultuur in Finland is echter erg informeel en er wordt vastgehouden aan de verantwoordelijkheden van ministeries. Centrale sturing

207 OECD, Regulatory Reform in Finland, Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2003.
208 Gesprek Nurmi.
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op wetgeving en inhoudelijke controle op de gevolgen van wetsvoorstellen
vindt nauwelijks plaats. Er is weinig onderzoek gedaan naar de gevolgen
van dereguleringsoperaties voor het regelbestand. De meeste onderzoeken hebben betrekking op de economische gevolgen van liberalisering
van bepaalde markten. Dat valt buiten het kader van dit onderzoek.
RIA’s en deregulering
Het proces van RIA is in Finland niet sterk ontwikkeld. Tevens blijkt dat
– door gebrek aan committment bij ambtenaren en gebrek aan controlemogelijkheden – de kwaliteit van RIA’s nogal eens te wensen overlaat.
Het Finse ministerie van Justitie concludeert in 2000 na onderzoek dat de
organisatie en het management van wetgeving gebrekkig zijn. Verder hebben verantwoordelijken voor wetgeving vaak te weinig hulpbronnen, zoals
tijd, vaardigheden en middelen om de richtlijnen op te volgen. Daarbij zijn
verantwoordelijken voor wetgeving vaak niet gecommitteerd om de richtlijnen te implementeren en kennen ze in sommige gevallen de richtlijnen
niet. Daarnaast werd er in veel RIA’s geen goede beoordeling gegeven van
de gevolgen en de alternatieven. Ook uit een onderzoek van de EU blijkt
dat Finland op het gebied van RIA niet het onderste uit de kan haalt. Dit
onderzoek concludeert dat de analyse slechts gaat over één optie en niet
systematisch en diepgaand is. Een specifieke evaluatiemethode is niet
gegeven en er is geen bepaalde methodologie die moet worden gevolgd. Er
worden weliswaar risico’s beschreven, maar die komen niet voort uit een
risicoassessment. Ongewenste gevolgen en indirecte kosten worden niet
meegenomen.209 De nieuwe RIA-handreiking zou op veel punten een verbetering moeten zijn, maar zij gaat niet gepaard met een versterking van
de governancestructuur van het RIA-proces. Omdat de RIA-handreiking
pas in april 2008 is uitgekomen, is het wellicht nog te vroeg om gevolgen
voor de kwaliteit van RIA te kunnen onserscheiden.
Wanneer in een RIA niet in een vroeg stadium meer alternatieven worden
overwogen en wanneer ambtenaren weinig committment hebben om een
RIA ten volle te benutten, is het moeilijk voorstelbaar dat RIA een deregulerend effect zal hebben. Hierover zijn echter geen cijfers beschikbaar.
De doelbereiking van het dereguleringsprogramma
Het dereguleringsprogramma van Finland is weinig systematisch. De
constatering van de OECD en het Finse ministerie van Justitie dat de productie van wetten en verordeningen ten opzichte van 1995 gedaald is, is
gezien de cijfers discutabel. Er is eerder sprake van een tijdelijke verhoging van de wettenproductie. Een logische verklaring voor het verloop van

209 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004.
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de wettenproductie door het Finse ministerie van Justitie is gelegen in het
feit dat Finland in 1995 lid werd van de EU. Wellicht heeft Finland in de
pakweg vijf jaar voorafgaand aan het EU-lidmaatschap te maken gehad
met een tijdelijke productiegolf, omdat het het Acquis Communautaire
aan het implementeren was. Het is dus niet zonder meer te stellen, zelfs
onwaarschijnlijk, dat de waargenomen teruggang in regelproductie het
gevolg is van het Finse wetgevingskwaliteitsbeleid.

5.8 Conclusies
In Finland bestaat al lange tijd aandacht voor deregulering en wet
gevingskwaliteit. De aandacht voor deregulering uit zich vooral in het
liberaliseren van een aantal belangrijke markten, zoals de energie-, telecom- en postmarkt. In latere instantie is deregulering sec minder belangrijk geworden, maar richtte het beleid zich meer op wetgevingskwaliteit
in algemene zin. Het ministerie van Justitie is verantwoordelijk voor de
wetgevingskwaliteit en neemt dan ook het initiatief in het ontwikkelen
van handleidingen en beleidsprogramma’s. Daarbij speelt ook het ministerie van Financiën een rol. Een probleem binnen de Finse structuur is
dat er grote waarde wordt gehecht aan de autonomie van de ministeries.
Hierdoor ontstaat een sterk verkokerde organisatie. Er zijn weinig geïnstitutionaliseerde centrale sturings- en verantwoordingsmomenten.
Daar komt bij dat een Bureau of Legislative Inspection weinig bevoegdheden heeft om slechte wetgeving tegen te houden. Het Cabinet Finance
Committee heeft wel bevoegdheden om wetsvoorstellen met grote negatieve economische gevolgen te blokkeren.
RIA speelt een belangrijke rol in het Finse wetgevingskwaliteitsbeleid.
Al in de jaren zeventig moesten ministeries een beperkte vorm van RIA
uitvoeren, welke steeds verder is ingevuld. RIA’s worden voor zowel
primaire als secundaire wetgeving opgesteld. In 2008 is een uitgebreide
RIA-handleiding uitgekomen. Het blijkt echter lastig om binnen de
zwakke structuur van Finland naleving bij de ambtenaren af te dwingen.
Bovendien toetst het ministerie van Justitie RIA’s alleen op juridische
aspecten. In 2003 bleek dat de handleidingen nog niet erg ‘tussen de
oren’ zaten van de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor wetgeving.
Bovendien zagen zij het nut van een RIA niet altijd in. Een gevolg hiervan is dat er veel RIA’s van slechte kwaliteit worden gemaakt. Vaak wordt
maar één alternatief gepresenteerd, er is te weinig aandacht voor het
kwantificeren van analyses, er ontbreekt een eenduidige analysemethode
en dergelijke. De nieuwe RIA-handleiding komt maar ten dele aan deze
bezwaren tegemoet. Zij geeft weliswaar een groot aantal onderwerpen
aan die aan bod moeten komen in de RIA, maar zij geeft weinig sturing in
de te hanteren methoden en lost de zwakke integratie van het RIA-proces
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in de besluitvorming niet op. RIA kan dus geen belangrijke rol spelen bij
deregulering.
Het beleid om bestaande regelgeving te herzien is ad hoc en wordt vooral
door de verschillende ministeries zelf bepaald. Er is nauwelijks centrale
sturing.
Er zijn bijzonder weinig gegevens over de doelbereiking van het beleid. In
het verloop van de regelproductie zien we, in tegenstelling tot uitlatingen
van het Finse ministerie van Justitie, geen duidelijke daling. Wel zien we
dat – bij een gelijkblijvende productie – de gemiddelde grootte (uitgedrukt
in pagina’s) van primaire en secundaire wetgeving groter wordt. Ook
neemt het relatieve aantal primaire wetten ten opzichte van secundaire
wetten iets toe.
Finland heeft sinds 2009 een administratieve lastenbeleid waarin het de
administratieve lasten voor het bedrijfsleven in 2012 met 25% ten opzichte
van 2006 wil hebben teruggebracht. Administratieve lasten vormen een deel
van de RIA. Finland beveelt dit model wel aan in zijn RIA-handleiding.
Alles overziend heeft Finland zijn wetgevingskwaliteitsbeleid ingebed in
een zwakke governancestructuur. Er is te weinig aandacht voor centrale
coördinatie, centrale verantwoording en systematiek. Een gevolg daarvan
is dat de naleving van het beleid op de ministeries problematisch is.
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6 Oostenrijk
6.1 Achtergrond
6.1.1

Staatsinrichting

Oostenrijk is een republiek die wordt geregeerd onder de herziene grondwet van 1920. Het is een federale staat die bestaat uit negen deelstaten, die
op hun beurt weer zijn onderverdeeld in zelfstandige steden en districten
(Bezirke). De districten zijn onderverdeeld in gemeenten. De president, die
door stemming voor een termijn van zes jaar wordt gekozen, benoemt de
eerste minister. Het kabinet, dat door de eerste minister wordt geleid, is
verantwoording schuldig aan de Nationalrat van het parlement. Het parle
ment bestaat uit twee Kamers. De Nationalrat heeft 183 zetels. De leden
worden via directe stemming gekozen voor een termijn van vier jaar. De
Bundesrat heeft 64 leden, die worden gekozen door de provinciale assemblage. De leden vertegenwoordigen de staten op basis van bevolking,
maar elke staat heeft minstens drie vertegenwoordigers. De leden van de
Bundesrat dienen vier of zes jaar.
Oostenrijk is weliswaar een federale staat, maar het zwaartepunt van
de wetgevende bevoegdheden ligt zeer nadrukkelijk bij de federatie. De
meeste en belangrijkste competenties op wetgevend terrein en het grootste deel van de financiën liggen bij de bond. Rechtspraak is een bondsaangelegenheid en ook de grondwetgevende bevoegdheid van de deelstaten is
relatief in de zin dat de grondwet van een deelstaat niet in strijd mag zijn
met die van de bond. De bond regelt ook de hoofdlijnen van de inrichting
van de deelstaten. In veel opzichten lijkt Oostenrijk dan ook op een gedecentraliseerde eenheidsstaat.210
Het Oostenrijk van na de Tweede Wereldoorlog werd gekenmerkt door een
sterk neocorporatistische cultuur, wat onder meer blijkt uit het feit dat de
sociale partners bij alle fasen van de wetgeving werden betrokken. Daarnaast was er sprake van een partijsysteem dat lang werd gedomineerd
door twee partijen (de ÖVP en de SPÖ). Door de opkomst van de FPÖ
vanaf half jaren negentig werd zowel de dominantie van de twee grote
partijen als de macht van de sociale partners enigszins doorbroken. 211
Toch hebben de sociale partners nog steeds veel invloed op het wetgevingsproces.

210 L. Prakke & C.A.J.M. ‘Kortmann (red.), Het staatsrecht van de landen van de Europese Unie, Deventer:
Kluwer 2004, p. 624.
211 E. Talos & C. Stromberger‚ ‘Zäsuren in der österrichischen Verhandlungsdemokratie’, in: F. Karlhofer &
E. Talos (red.), Sozialpartnerschaft Österreichische und europäische Perspektiven, Wenen: Lit Verlag 2005,
p. 79-216.
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6.1.2 Regelhiërarchie212
Het Oostenrijkse rechtssysteem is gebaseerd op wetgeving. Hoewel er
waarde wordt toegekend aan jurisprudentie bij het toepassen van regels,
wordt rechtersrecht niet beschouwd als officiële rechtsbron. Oostenrijk
heeft een traditie waarin het legaliteitsbeginsel centraal staat. In principe moet alle overheidsoptreden gebaseerd zijn op een wet. Een gevolg is
dat beleid altijd in een wet wordt verankerd. In Oostenrijk hebben Adolf
Merkel (1890-1970) en Hans Kelsen (1881-1973) een hiërarchie van normen ontwikkeld (Stufenbau der Rechtsordnung). In Oostenrijk worden de
volgende algemene normen onderscheiden, in volgorde van afnemende
hiërarchische status:
1 grondbeginselen van de Oostenrijkse federale grondwet (democratie,
scheiding der machten, de rechtsstaat, de republiek, de federale structuur en het liberalisme);213
2 primair en afgeleid Gemeenschapsrecht;214
3 ‘gewoon’ federaal grondwettelijk recht (Verfassungsrecht);
4 ‘gewone’ wetten (einfaches Gesetzrecht);
5 wetten worden nader uitgewerkt in verordeningen (Verordnung);
6 ten slotte vindt toepassing van het recht op individuen plaats door
middel van Verwaltungsbescheide (vergelijkbaar met een Nederlandse
beschikking) en rechterlijke uitspraken (Gerichtsurteile). Deze groep
valt buiten het bestek van het onderzoek.
De algemene regel is dat regelgeving op een hoog niveau vóór regelgeving
op een lager niveau gaat. Op hetzelfde niveau ‘overschrijft’ een recente
regel een bestaande regel, en een specifieke regel gaat voor een algemene
regel. Niettegenstaande deze twee algemene principes over de hiërarchische structuur van regelgeving zijn er twee redenen waarom de bepaling
van de hiërarchische status van een regel complex te noemen is. In de
eerste plaats is er sprake van een complex onderscheid tussen grondwettelijke en niet-grondwettelijke regels. In de tweede plaats is de hiërarchie
tussen de regels van de federatie en de deelstaten soms lastig te bepalen.
Deze twee punten worden hieronder uitgewerkt.
Er is een complex onderscheid tussen grondwettelijke en niet-grondwettelijke regels. Veel regels met een substantieel grondrechtelijk karakter
(materielles Verfassungsrecht), zoals de fundamentele structuur van de
staat en het wetgevingsproces, zijn vastgesteld in een grondwet (formelles
Verfassungsrecht). Maar naast de Bundesverfassung (de federale grondwet)
staan de Bundesverfassungsgesetze. Dat zijn formele federale wetten die
212 Grotendeels ontleend aan: H. Hausmaninger; The Austrian Legal System, Wenen: Kluwer law international
1998.
213 Zie: ec.europa.eu/civiljustice/legal_order.
214 ec.europa.eu/civiljustice/legal_order.
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volgens dezelfde procedure als een wijziging van de federale grondwet
zijn vastgesteld (twee derde meerderheid in het parlement, minimaal de
helft van de parlementariërs aanwezig) en aldus recht van grondwettelijke
status buiten de grondwet vormen. Ook in ‘gewone’ Bundesgesetze staan
soms bepalingen met een grondwettelijke status. Die artikelen uit de
betreffende wet zijn dan ook volgens de grondwetsherzieningsprocedure
tot stand gebracht. Men spreekt dan van Verfassungsbestimmungen in een
gewone wet. Normen met een grondwettelijke status kunnen in de volgende bronnen worden gevonden:
1 de federale grondwet uit 1920 (B-VG);
2 vóór-grondwettelijke wetgeving die is genoemd in artikel 149 van de
B-VG;
3 specifieke constitutionele wetten;
4 internationale verdragen met een grondwettelijke status (zoals het
EVRM)
5 grondwettelijke voorschriften in gewone wetgeving of internationale
verdragen.
Al met al ontstaat er een gefragmenteerd beeld van wetten en bepalingen
met een grondwettelijke status. Binnen Oostenrijk zijn regelmatig discussies gevoerd over integratie van deze grondrechtelijke bepalingen. Het
laatste initiatief vond plaats vanaf 2003. In dat jaar is een evaluatie van de
B-VG uitgevoerd teneinde te komen tot een constitutionele hervorming. In
2007 heeft een commissie van deskundigen een eerste rapport gepresenteerd met onder meer voorstellen voor het opschonen van een groot aantal
constitutionele wetten. 215 Delen van deze voorstellen zijn in december
2007 in het parlement aangenomen. 216, 217 In maart 2008 legde de commissie van deskundigen opnieuw een ontwerpnouvelle met betrekking tot een
grondwetsherziening aan de Nationalrat voor die ging over competentieverdeling, onderwijsbestuur en de autonomie van deelstaten en gemeenten.218 Omdat er voortijdige verkiezingen zijn uitgeschreven, heeft het
parlement over deze voorstellen nog geen besluit genomen.
Er is een complexe hiërarchie tussen de regels van de federatie en die van
de deelstaten. De deelstaten (Länder) kunnen hun eigen grondwetten en
wetten uitvaardigen. Het grondwettelijke recht van de deelstaten mag niet
in strijd zijn met het federale grondwettelijke recht. Bij normale wetten
bestaat niet een dergelijke hiërarchie tussen federatie en deelstaten, waardoor de wetgeving van de deelstaten hiërarchisch gezien nevengeschikt is
aan federale wetgeving. Artikel 10-15 van de B-VG geven de bevoegdheids-

215
216
217
218

94/ME (XXIII. GP) en 314 d.B. (XXIII. GP).
BGBl. I Nr. 2/2008.
Zie: www.konvent.gv.at.
168/ME.
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verdeling tussen de federatie en de deelstaten weer. De B-VG onderscheidt
vier categorieën:
1 volledige bevoegdheid van de federatie, zowel wetgeving als uitvoering
(art. 10 B-VG: onder andere burgerlijk en strafrecht, handel en industrie,
vervoer, gezondheidszorg, wetenschap en defensie);
2 wetgevingsbevoegdheid bij de federatie en uitvoeringsbevoegdheid bij
de deelstaten (art. 11 B-VG: onder andere burgerschap en verkeerspolitie);
3 fundamentele wetgevingsbevoegdheid bij de federatie en nadere wetgevende en uitvoerende bevoegdheden bij de deelstaten (art. 12 B-VG:
onder andere landinrichting, elektrische energie en arbeidsrecht voor
de landbouw);
4 exclusieve bevoegdheid tot wetgeving en uitvoering van de deelstaat
(art. 15 B-VG: een beperkte restcategorie, zoals bouwregelgeving en
jachtrecht).
Omdat het Landesrecht hiërarchisch gezien op hetzelfde niveau staat als
het federale recht, wordt in Oostenrijk de vraag naar de verhouding tussen
formele federale wetten en formele landswetten niet – zoals bijvoorbeeld
in Duitsland – beantwoord door een algemeen beginsel als ‘Bundesrecht
bricht Landesrecht’, maar door een analyse van wederzijdse bevoegdheden. Welke regel voorgaat, moet dus van geval tot geval worden afgewogen.
6.1.3 De stappen in het regelgevingsproces
Wetten (Gesetze)
Een wetsvoorstel kan volgens artikel 41 B-VG in Oostenrijk op de volgende
manier worden ingediend:
1 als een intitiatief door ten minste vijf leden van de Nationalrat;
2 als een voorstel van de federale regering (Regierungsvorslag);
3 als een voorstel van de Bundesrat;
4 als een bevolkingsinitiatief; het initiatief moet door ten minste
100.000 kiezers zijn getekend.
In de dagelijkse praktijk spelen eigenlijk alleen de initiatieven van de
Nationalrat en de voorstellen van de federale regering een rol. Veruit de
meeste wetgeving – zo’n 65 tot 70% – komt voort uit een Regierungsvorslag.
Daarnaast is een deel van de initiatiefwetsvoorstellen feitelijk ook een
voorstel van de regering, maar deze kiest ervoor om de wet door een parlementariër in te laten dienen om tijd te besparen. Bij initiatiefwetsvoorstellen hoeft namelijk geen consultatie plaats te vinden. 219
219 H. Sickinger, ‘Die Function der Nationalratausschüsse im Prozess der Bundesgesetzgebung’,
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (29) 2000-2, p. 157-176.
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Wetgeving wordt gewoonlijk ambtelijk voorbereid en uitgewerkt in een
Ministerialentwurf. Tijdens deze voorbereiding is het voorstel onderwerp
van beoordeling en commentaar door andere ministeries en belangengroepen. Vervolgens doet de betrokken minister een Ministerratsvortrag,
waarbij hij het wetsvoorstel ter besluitvorming in de Ministerrat brengt.
Omdat over het wetsvoorstel in de ministerraad overeenstemming moet
worden bereikt, is dit een serieus te nemen horde. In deze fase komt het
voor dat één partij wetgeving blokkeert en pas akkoord gaat als het voorstel aan haar eisen voldoet. Er moet draagvlak bij alle regeringspartijen
zijn voor het voorstel.220 Uiteindelijk leidt een Minsterratsvortrag tot een
Ministerratbeschluss of een Regierugungsvorlage door de federale regering.
Het Bundeskanzleramt (BKA) stuurt deze vervolgens naar de Nationalrat.
Omdat er binnen de regering al overeenstemming is over het voorstel
voordat dit naar het parlement gaat, is het zeer waarschijnlijk dat het
voorstel ook werkelijk wet wordt. Sickinger berekende dat in de periode
1996-1999 447 Regierungsvorschlage zijn ingediend, waarvan het parlement op 426 positief heeft geoordeeld (dat is dus in 95% van de gevallen),
op 1 negatief, op 18 wetsvoorstellen is niet beslist en 2 zijn ingetrokken.
Daarentegen hebben initiatiefvoorstellen van de oppositie slechts een
minimale kans om wet te worden. 221
Tijdens de eerste lezing wordt het wetsvoorstel doorgezonden aan een
passende vaste Kamercommissie van de Nationalrat. Anders dan in veel
andere landen bespreekt in Oostenrijk slechts één vaste Kamercommissie het wetsvoorstel. Tijdens deze behandeling vinden de meeste
amendementen in het voorstel plaats. Rond de 60% van de wetsvoorstellen wordt geamendeerd, waarvan zo’n 50% tijdens de behandeling in de
vaste Kamercommissie.222 Na behandeling in de vaste Kamercommissie
rapporteert de commissie aan de Nationalrat. Tijdens de tweede lezing
debatteert de Nationalrat plenair over het wetsvoorstel en het rapport van
de vaste Kamercommissie. Daarna volgt een derde lezing in de National
rat, waarin hooguit formele details worden gecorrigeerd (in ongeveer 10%
van de gevallen). De Nationalrat kan wetten bij meerderheid van stemmen
aannemen als ten minste een derde van de leden aanwezig is.
Wanneer de Nationalrat het wetsvoorstel heeft aangenomen, stuurt het
BKA het door naar de Bundesrat. De Bundesrat speelt in het wetgevingsproces een bescheiden rol, omdat hij weinig formele instrumenten heeft
om het wetgevingsproces te beïnvloeden. Wanneer een wetsvoorstel aan
de Bundesrat wordt voorgelegd, heeft de Bundesrat acht weken de tijd om

220 Idem p. 163.
221 H. Sickinger, ‘Die Function der Nationalratausschüsse im Prozess der Bundesgesetzgebung’,
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (29) 2000-2, p. 164.
222 Idem p. 165.
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een reactie op het wetsvoorstel te geven. Hij kan op drie manieren op een
wetsvoorstel reageren:
1 expliciet besluiten geen bezwaar tegen het voorstel te hebben;
2 niet reageren en de achtwekenperiode waarin hij zijn reactie kan geven
laten verstrijken;
3 een beargumenteerd bezwaar opwerpen. Hiermee spreekt de Bundesrat
een niet erg sterk tijdelijk veto uit.
Als de Bundesrat een bewaar uit tegen het wetsvoorstel, kan de National
rat zijn eerdere standpunt bij herhaling innemen (Beharrungsbeschluss).
Voor dit besluit moet ten minste de helft van de leden van de National
rat aanwezig zijn, maar er is geen grotere meerderheid nodig om het
wetsvoorstel toch aan te nemen. In veruit de meeste gevallen wordt een
wetsvoorstel na te zijn afgewezen door de Bundesrat toch nog door de
Nationalrat aangenomen. Nadat de Nationalrat het wetsvoorstel heeft
aangenomen, tekent de president het wetsvoorstel, dat dan wet wordt.
De wet wordt vervolgens gepubliceerd en treedt in werking.
Een project dat een grote invloed heeft op het wetgevingsproces, is het
E-Recht project. Het E-Recht project is gestart in 2002 en heeft betrekking op het elektronisch opstellen, uitwisselen, bewerken, behandelen en
uitgeven van wetsteksten. Er zijn drie belangrijke veranderingen:223
1 Het Bundeskanzleramt stuurt regeringsvoorstellen elektronisch aan het
parlement.
2 Het parlement stuurt na afloop van de parlementaire behandeling
een geconsolideerde elektronische versie van het voorstel die klaar is
voor publicatie aan het Bundeskanzleramt. Alle veranderingen in de
wetstekst worden onder behoud van de oorspronkelijke lay-out (er zijn
ongeveer 90 gestandaardiseerde formats) elektronisch overgenomen.
Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de staatsdrukkerij.
3 De officiële bekendmaking van de wet door het Bundeskanzleramt
gebeurt via het internet.
Om het bovenstaande te bereiken moet het gehele werkproces van de
wetgevingsprocedure zijn aangepast teneinde het geschikt te maken
voor elektronische behandeling. Alle documenten worden in een vooraf
vastgesteld format opgesteld en digitaal aangeleverd aan het parlement.
Voorbereidende stukken die niet in elektronische vorm beschikbaar zijn,
worden gedigitaliseerd. Het hoofddoel van het project is het besparen van
kosten door het papiergebruik in het parlement terug te dringen, maar
een groot voordeel is ook dat het proces aan transparantie wint omdat alle
officiële documenten elektronisch zijn in te zien. Het Bundeskanzleramt
plaatst de consultatiedocumenten, de beslissingsdocumenten van de
223 W. Engeljehringer, Das E-Recht in Österreich. Eine erfolgstory, Wenen: Parlamentsdirektion 2006.
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Bundesrat, parlementaire vragen en hun beantwoording en de stenografische verhandelingen van National- en Bundesrat-debatten op het internet.
Tevens kan de officiële bekendmaking van wetten nu binnen 24 tot 72
uur na ondertekening gebeuren. Sinds 2004 dient het Bundeskanzleramt
alle regeringsvoorstellen elektronisch in bij het parlement, zijn alle parlementaire wetsbesluiten elektronisch en maakt het Bundeskanzleramt alle
wetten bekend via het internet.
Verordeningen (Verordnunge)
In Oostenrijk regelt artikel 18 lid 2 van de grondwet de procedure voor
verordeningen. In beginsel wordt de procedure voorgeschreven door
de wet waarop de verordening gebaseerd is. In de meeste gevallen is de
procedure betrekkelijk eenvoudig. De minister kan een verordening vaststellen. Normaal gesproken is er vóór de vaststelling een consultatieronde.
Of er een RIA wordt uitgevoerd, kan worden beslist door de minister.

6.2 Het wetgevingskwaliteitsbeleid in vogelvlucht
Oostenrijk is al vele jaren met de kwaliteit van wetgeving bezig. Het eerste initiatief stamt uit 1979, toen de Legistischen Richtlinien 1979 door het
Bundeskanzleramt werd uitgebracht. In deze richtlijn staan voorschriften over hoe wetsteksten moeten worden opgesteld. Deze richtlijn – die
nog steeds gedeeltelijk in werking is – geeft in artikel 90 aan dat: ‘Im
Allgemeinen Teil der Erläuterungen ist möglichst genau anzugeben, wie
sich der vorgeschlagene Entwurf finanziell auswirken wird. Dabei ist nicht
nur der mit seiner Vollziehung verbundene Sachaufwand möglichst genau
zu bezeichnen, sondern auch anzuführen, ob und wieweit vermehrter
Arbeitsaufwand oder eine Personalvermehrung erforderlich sein wird.
Es wird empfohlen, zur Konkretisierung des Aufwandes Zahlenmaterial
des Österreichischen Statistischen Zentralamtes oder i nternationales
Vergleichsmaterial heranzuziehen und gegebenenfalls die mit der
Vollziehung zu betrauenden Behörden zu befragen.’
In de Legistischen Richtlinien 1979 was al een uitgangspunt opgenomen
dat de financiële gevolgen van regelgeving moesten worden betrokken bij
de besluitvorming. Langzamerhand werd de Oostenrijkse regering zich
steeds kostenbewuster en op de financiële impact kwam steeds meer
nadruk te liggen. In 1986 trad de Bundeshaushaltsgesetz (BHG, de begrotingswet) in werking, waarin expliciete voorschriften werden gesteld over
de financiële uitwerking van regelgevende maatregelen. Het ministerie
van Financiën werkte deze wet in 1992 nader uit in het Handbuch zur
Berechnung der finanziellen Auswirkungen von Gesetzen. In 1994 kreeg de
Minister van Financiën de wettelijke opdracht een systeem voor bepaling
van de financiële gevolgen van nieuwe wetgeving uit te werken. In 1997
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kwam de Minister van Financiën daarom met een ‘finanz- und betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise’. Onder invloed van de stijgende
werkloosheid besloot de bondsregering vanaf 1999 de gevolgen van wetgeving vanuit het perspectief van werkgelegenheid en economie te beoordelen. Niet alleen budgettaire kosten moesten worden meegenomen in de
effectenbeoordeling, maar ook de externe effecten van wetgeving. Deze
maatregel werd kracht bijgezet door een circulaire van het BKA, waarin
deze informatie over alle ministeries werd verspreid en waarin vereist
werd dat formele presentatie van deze afweging in het voorblad van het
wetsvoorstel moest worden opgenomen. Dit leidde er overigens toe dat in
veel gevallen aan de formele vereisten werd voldaan, maar dat de kwaliteit
van de schattingen en afwegingen te wensen over liet. 224
In 1999 trad de eerste Bundesrechtsbereinigungsgesetz (1. BRBG) in
werking. Op grond van deze wet werden alle wetten en verordeningen die voor 1946 in werking waren getreden, grondig geëvalueerd. De
vakm inisteries moesten aan de Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst
melden welke voorschriften noodzakelijk waren en in stand moesten blijven. Per december 1999 is dankzij dit ‘intrekken, tenzij’-systeem een groot
aantal regelingen buiten werking gesteld. De Europese Raad in Lissabon
in 2000 vormde een impuls voor Oostenrijk om meer aandacht te geven
aan deregulering. De Deregulierungsgesetz 2001225 bevatte een dereguleringsopdracht (Deregulierungsauftrag). Deze wet droeg de wetgever in het
eerste artikel op om ‘bei der Änderung eines Gesetzes zu prüfen, ob das
Gesetz oder einzelne Bestimmungen desselben noch notwendig und Zeitgemäss sind oder ob die angestrebten Wirkungen nicht auch auf andere
Weise erreicht werden können’. Deze wet geeft een wettelijke verplichting
ter ‘Abschätzung der wesentlichen Auswirkungen von Gesetzen in finanzieller, wirtschafts-, umwelt- und konsumentenschutzpolitischer sowie
sozialer Hinsicht’. Hiermee werd een juridische basis gelegd voor RIA door
de federale overheid voor parlementaire wetten. 226 Deze dereguleringswet
is echter nooit verder uitgewerkt in een circulaire, waardoor ambtenaren weinig instrumenten hebben gekregen om deze wet uit te voeren. 227
Bussjäger geeft aan dat de wetgever onvoldoende sturing geeft aan de te
hanteren methodiek.228 In 2006 trad de Deregulierungsgesetz 2006 (DRS
2006) in werking, die voortbouwt op de eerdere wetgeving.

224 T. Kostal & G. Obermann, ‘Finanzielle Auswirkungen von Gesetzen. Eine Evaluierung der
Kalkulationsverpflichtung des § 14 BHG’, Wirtschaftspolitische Blätter 2005-2, p. 208-216.
225 BGBI I 2001/151.
226 P. Bussjäger, ‘Symbolische Gesetzgebung als Realität und Rechtsproblem. Das Deregulierungsgesetz
2001’, Österreichische Juristenzeitung (43) 2004, p. 701-705.
227 P. Biegelbauer & S. Mayer, RIA or no RIA. The dialogue between policymakers and stakeholders in the
regulatory process in Austria (ENBR Working Paper No. 10/2007), Wenen: IHS 2007.
228 P. Bussjäger, ‘Symbolische Gesetzgebung als Realität und Rechtsproblem. Das Deregulierungsgesetz
2001’, Österreichische Juristenzeitung (43) 2004, p. 704.
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Deregulering vond sinds grofweg 2000 plaats binnen een context van
bestuurlijke hervormingen. Deze bestuurlijke hervormingen werden
geïnitieerd door het Bundeskanzleramt en hebben betrekking op staats- en
grondwetshervormingen (Staats- und Verfassungsreform), E-government
en bestuurlijke vernieuwing in Oostenrijk. 229
1 Voor de staats- en grondwetshervormingen is in 2000 een hervormingscommissie in het leven geroepen die in 2001 zo’n 60 maatregelen ter
deregulering, reorganisatie en herregulering voorstelde, die gedeeltelijk
in 2001 in de Verwaltungsreformgesetz zijn overgenomen. In 2007 is
binnen het Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst een ‘Expertengruppe
Staats- und Verwaltungsreform’ opgericht, die inmiddels drie herzieningsvoorstellen heeft ingediend, waarvan er inmiddels één is overgenomen.
2 Binnen het thema E-government worden verschillende initiatieven ontplooid om de toegang van burgers tot de overheid te vereenvoudigen en
de dienstverlening te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is help.gv.at,
waarin vragen van burgers worden beantwoord. Verder is er Finanz
Online, de elektronische toegang tot het ministerie van Financiën,
waarin burgers en bedrijven veel informatie kunnen krijgen, met name
op fiscaal gebied. Daarnaast is er ELAK, een backofficetoepassing
gericht op het elektronisch uitwisselen van stukken tussen overheden.
Burgers kunnen zich voor de elektronische toepassingen identificeren
met de nieuwe Bürgerkarte. Op het gebied van wetgeving is het E-Recht
project, waarin het parlementaire deel van het wetgevingsproces is
geautomatiseerd, het belangrijkste (zie paragraaf 6.1.3).
3 Binnen het project Verwaltungsinnovation, dat vanaf 1997 loopt,
worden maatregelen genomen om een slanke, dynamische en sterke
overheid te realiseren. Dat gebeurt onder meer door kwaliteitsmanage
ment, kwaliteitsstandaarden, het zelf uitvoeren van een sterkte-zwakteanalyse en vele andere maatregelen. In het kader van het onderhavige
onderzoek is het project ter vermindering van de administratieve
lasten van belang. In dit project wordt aansluiting gezocht bij het
Standaardkostenmodel, maar ook het E-government project moet
een bijdrage leveren aan de lastenvermindering door beter gebruik te
maken van data. In maart 2008 nam de federale regering een besluit
over 133 lastenverlichtende maatregelen.
In 2003 werd in het regeringsprogramma expliciet een administratieve
lastenbeoordeling door externe deskundigen genoemd. In april van 2006
besloot de federale regering om de administratieve lasten voor bedrijven die voortkomen uit informatieplichten door de federatie in 2010
met 25% te verminderen. Om dit proces te monitoren werd volgens het
229 Bundeskanzleramt, Wir stellen die Verwaltung auf den Kopf! Einfach, schneller, besser. Das ist Amtlich,
Wenen: Bundeskanzleramt 2008.
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 tandaardkostenmodel een meting van de administratieve lasten uitgeS
voerd. In januari 2007 gaf het ministerie van Financiën het Handbuch
Standardkostenmodell Österreich uit.
Omdat er behoefte was aan een meer geïntegreerde aanpak van het wetgevingskwaliteitsbeleid, heeft het BKA in 2008 het Österreichisches Handbuch
Bessere Rechstsetzung uitgebracht. Hierin wordt onderscheid gemaakt in
maatregelen die van invloed zijn op wetgevingskwaliteit en deregulering.
Behalve veel achtergronden over het dereguleringsbeleid geeft dit document praktische informatie over aanpak en methoden van RIA en reikt
instrumenten aan voor kwantitatieve en feitelijke regeldrukvermindering.
Samenvattend wordt het Oostenrijkse wetgevingskwaliteitsbeleid langs
drie lijnen uitgevoerd. In de eerste plaats probeert Oostenrijk door middel
van RIA de wetgevingskwaliteit te verbeteren en de regelproductie in te
dammen. In de tweede plaats wordt door middel van Rechtbereinigung
getracht bestaande onnodige en uitgewerkte regelingen in te trekken.
Deze beide sporen worden gecoördineerd door het Bundeskanzleramt. En
in de derde plaats is er de administratieve lastenvermindering, die wordt
gecoördineerd en gemonitord door het ministerie van Financiën.

6.3 Bij wetgevingskwaliteit betrokken actoren
6.3.1 Beheersing binnen de ministeries
In eerste aanleg zijn het de vakministeries die wetgeving voorbereiden.
Zij dienen er zorg voor te dragen dat de wetgeving aan alle kwaliteitseisen
voldoet. Dat wil zeggen dat zij onder meer verantwoordelijk zijn voor het
geven van inhoud aan de consultatie en de RIA. Hoe zij dit organiseren,
is op centraal niveau niet gereguleerd. De ministeries zijn bovendien
verantwoordelijk voor het halen van de administratieve lastenreductiedoelstellingen. Daarvoor zijn binnen de ministeries verantwoordelijken aangewezen die verantwoording afleggen aan het ministerie van
Financiën.230
6.3.2 Centrale beheersing
Bundeskanzleramt
Het Bundeskanzleramt ondersteunt de bondskanselier. In die rol is het
verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van het algemene regeringsbeleid, de informatievoorziening van de federale regering en de
federale grondwet. In die rol heeft het Bundeskanzleramt een belangrijke
positie in het voorbereiden van het wetgevingskwaliteits- en deregule230 Interview Biegelbauer.
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ringsbeleid in Oostenrijk. Naast de coördinatie van het algemene regeringsbeleid heeft het nog tal van andere taken. Het bestaat uit een vijftal
secties, te weten:
– Sektion I: de Präsidialsektion;
– Sektion II: Frauen und Gleichstellung;
– Sektion III: Öffentlicher Dienst und Verwaltungsreform;
– Sektion IV: de Sektion für Koordination;
– Sektion V: de Verfassungsdienst;
– Sektion VII: de Bundespressedienst.
Vrijwel iedere sectie heeft op haar gebied te maken met de voorbereiding
van wetgeving. Sectie V, de Verfassungsdienst, is hét orgaan als het gaat om
de belangrijkste bevoegdheden op dit gebied. De hoofdtaak van de Verfas
sungsdienst is de wetgevingskwaliteit op federaal niveau veilig te stellen.
Daartoe heeft hij zowel ontwikkelende als controlerende taken. De Verfas
sungsdienst ontwikkelt wetgevingsbeleid en richtlijnen voor wetgeving. In
die rol heeft hij tal van circulaires en richtlijnen over wetgevingsbeleid,
schrijfwijze, consultatie, de vormgeving en lay-out van wetgeving (mede
in het kader van het E-Recht programma) uitgegeven. Een greep hieruit is:
– Österreichisches Handbuch Bessere Rechtssetzung (2008);
– Handbuch der Rechtssetzungstechniek;
– Legistische Richtlinien 1979;
– Rundschreiben betreffend die Festsetzung angemessener Begutachtungs
fristen;
– Rundschreiben betreffend Konsultationsmechanismus;
– Standards der Öffentlichkeitsbeteiligung;
– Lay out Richtlinien;
– Rundschreiben betreffend Klimaverträglichkeitsprüfung;
– en vele andere.
Verder controleert de Verfassungsdienst wetsvoorstellen of deze in overeenstemming zijn met het nationale constitutionele recht, het Europese
recht en het Oostenrijkse wetgevingsbeleid. Ieder ministerie is verplicht al
zijn voorstellen voor wetgeving en de voorstellen voor verordeningen met
belangrijke consequenties te laten controleren door de Verfassungsdienst.
Het is niet gedefinieerd wat onder grote gevolgen moet worden verstaan.
De Verfassungsdienst toetst onder meer of de voorgelegde voorstellen in
overeenstemming zijn met de grondwet en de in bovengenoemde richtlijnen en circulaires gestelde eisen. Wanneer een ministerie een voorstel aan
de Verfassungsdienst voorlegt, controleert de dienst verder de helderheid,
begrijpelijkheid en samenhang van het voorstel. Hij voert geen inhoudelijke controle uit op de RIA. Tabel 22 geeft een systematisch overzicht van
de aanwezigheid van enkele belangrijkste functies bij de BKA-Verfassungs
dienst.
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Tabel 22 Functies van de BKA-Verfassungsdienst
Functies Verfassungsdienst
Wordt geconsulteerd tijdens de wetgevingsprocedure
Rapporteert over voortgang die de verschillende ministeries maken met
hun hervormingsbeleid
Heeft bevoegdheden om RIA’s te monitoren en beoordelen
Voert zelf RIA’s uit
Stimuleert wetgevingskwaliteit en hervormingen

Aanwezig?
Ja
Ja
Nee
Nee
Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 62

Ministerie van Financiën
Het ministerie van Financiën speelt een sleutelrol bij het ontwikkelen
en uitvoeren van de effectenbeoordeling van wet- en regelgeving op
het bedrijfsleven. In de Verordnung des Bundesministers für Finanzen
betreffend Richtlinien für die Ermittlung und Darstellung der finanziellen
Auswirkungen neuer rechtsetzender Maßnahmen uit 2003 worden eisen
gesteld aan de effectenbeoordeling van de financiële consequenties van
wet- en regelgeving. Volgens artikel 1.2.1 van deze verordening moet deze
financiële effectenbeoordeling op zijn laatst zijn gemaakt wanneer de
tekst van de regeling voor consultatie wordt verzonden.
In april van 2006 besloot de bondsregering om de administratieve lasten
voor bedrijven die voortkomen uit informatieplichten door de federatie in
2010 met 25% te verminderen. Om dit proces te monitoren werd volgens
het Standaardkostenmodel een meting van de administratieve lasten
uitgevoerd. In januari 2007 gaf het ministerie van Financiën het Hand
buch Standardkostenmodell Österreich uit.
Rekenkamer (Rechnungshof)
De Rekenkamer beoordeelt of aan de verplichtingen van artikel 14
Bundeshaushaltgesetz (BHG) is voldaan wat betreft de financiële effectenbeoordelingen. Daartoe verricht zij jaarlijks onderzoek naar de naleving
van dit artikel.

6.4 Reflectieve stappen in het wetgevingsproces
In deze paragraaf zetten wij de belangrijkste reflectieve stappen binnen
de wetgevingsprocedure op een rij. Steeds gaan we in op in welke gevallen
de toets moet worden uitgevoerd, welke actor verantwoordelijk is, hoe de
kwaliteitsbewaking is geregeld en wat de inhoud van de toets is, en geven
we aan op welke wijze de toets in het wetgevingsproces geïntegreerd is.
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6.4.1 Regulatory Impact Assessment
In welke gevallen toetsen
RIA is verplicht voor zowel primaire als lagere wetgeving. Voor wetten
geldt dat RIA altijd verplicht is op basis van de Deregulierungsgesetz 2001,
terwijl voor lagere regelgeving een ondergrens is gesteld. Een ministerie
hoeft alleen belangrijke verordeningen te onderwerpen aan een RIA. Wat
belangrijk is, is niet gedefinieerd.
Verantwoordelijke actor
Het ministerie dat verantwoordelijk is voor de wetgeving, is tevens verantwoordelijk voor het uitvoeren van en de kwaliteitsbewaking op de RIA.
De inhoud van de RIA
RIA in Oostenrijk heeft een gefragmenteerd karakter. Ze bestaat uit het
moeten beantwoorden van een aantal vragen op het Vorblatt van een wet.
Het meest actuele overzicht van de stand van RIA geeft het Handbuch
Bessere Rechtssetzung uit 2008, dat is uitgegeven door de Verfassungsdienst
van het Bundeskanzleramt. Het handboek geeft in grote lijnen het proces
aan waarlangs een RIA moet plaatsvinden. De voorbereidingsfase begint
met een analyse van de omgeving van de nieuw op te stellen regeling. In
deze fase wordt het probleem geanalyseerd en worden doelen vastgesteld.
Ook moet het verantwoordelijke ministerie regelingsalternatieven en
scenario’s uitwerken. Daarna neemt het ministerie een principebesluit of
wetgeving strikt noodzakelijk is. Vervolgens wordt een begeleidende RIA
voorbereid.
Tabel 23 Rechtvaardiging van regelgevende acties
Rechtvaardiging van regelgevende acties
Van wetgevers wordt verwacht dat zij de noodzaak van nieuwe
regelgeving schriftelijk rechtvaardigen
Expliciete besliscriteria gehanteerd bij rechtvaardiging van nieuwe
regelgeving
Van wetgevers wordt verwacht dat zij alternatieve beleidsinstrumenten
identificeren en beoordelen voordat zij een nieuwe regeling aannemen
Richtlijnen over gebruik van alternatieve beleidsinstrumenten

Aanwezig?
Altijd
Nee
Altijd
Nee

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 76

Het Handbuch Bessere Rechtssetzung geeft voor de beleidsmaker inhoudelijk richting aan de uitvoering van de RIA, bijvoorbeeld door een overzicht
te geven van een groot aantal instrumenten waarvan het de kenmerken en
de praktische gebruiksmogelijkheden in tabelvorm opsomt. Ook komt aan
bod welke onderwerpen het ministerie in een RIA moet betrekken. Een
Oostenrijkse RIA dient de volgende onderwerpen te bevatten:
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1 De beoordeling van de economische gevolgen:
a gevolgen voor de kosten van het bestuur (verplichting op basis van
de Legistische Richtlinien 1979);
b verdelingsgevolgen met betrekking tot lagere overheden (Länder en
gemeenten). Er is in een verordening een consultatiemechanisme
neergelegd met het doel een (ongewenste) financiële belasting
van nieuwe regelgeving op lagere overheden zo veel mogelijk te
vermijden;231
c kosten voor burgers en ondernemingen. Daarbij kunnen onder andere gevolgen voor de werkgelegenheid of budgettaire gevolgen worden
meegenomen. Maar ook dienen de administratieve lasten in kaart te
worden gebracht. Het ministerie van Financiën heeft een Handbuch
Standardkostenmodell Österreich uitgewerkt.
2 De beoordeling van verdere (meest formele) gevolgen:
a de dereguleringsopdracht (ingevolge de Deregulierungsgesetz 2001);
b de Oostenrijkse strategie voor duurzame ontwikkeling;
c gelijke behandeling van man en vrouw;
d verenigbaarheid met de grondwet;
e verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht;
f interne consistentie, taalgebruik en wetgevingskwaliteit;
g formele correctheid, lay-out en E-Recht conformiteit;
h een beschrijving van de gevolgen van het wetsvoorstel op het voorblad;
i de betrokkenheid van belanghebbenden, in het bijzonder de uitvoering van consultatie.
De bovenstaande onderdelen vormen geen integrale beoordeling van alle
gevolgen van wet- en regelgeving. Volgens de Europese Raad worden in
de huidige RIA de belangrijkste economische gevolgen meegenomen. Er
wordt een met een kosten-batenanalyse vergelijkbare methode gebruikt.
Verder is er nadruk op kosten voor het bestuur en het bedrijfsleven en
op gevolgen voor werkgelegenheid en de nationale economie. 232 Tabel
24 geeft voor een aantal belangrijke gevolgen aan of zij in de RIA moeten
worden meegenomen.
Biegelbauer en Mayer zijn echter kritischer. Het bovenstaande ‘beleid’
is volgens hen nog lang geen duidelijk en uitontwikkeld RIA-beleid. Een
echte RIA-handleiding ontbreekt. In de praktijk blijkt RIA dan ook nog
geen belangrijke plaats in te nemen in het wetgevingsproces. Ondanks
onderdeel 1c van de bovenstaande opsomming blijkt dat tot op heden
alleen kosten die betrekking hebben op de overheid zelf op een systema231 BGBI. I Nr. 35/1999.
232 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 22.
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tische manier worden meegenomen in de berekeningen, terwijl overige
(externe) effecten van geplande regelgeving grotendeels worden genegeerd of geschat door middel van vuistregels. 233 De RIA bestaat volgens
Biegelbauer uit ‘bits and pieces’. Bij het doorrekenen van de kosten van
het beleid worden doorgaans alleen de interne kosten voor de overheid
meegenomen. Ook worden er vaak geen alternatieven afgewogen. 234
Tabel 24 De soorten gevolgen die in een RIA dienen te worden
beoordeeld
Soort gevolgen in RIA
Begroting
Concurrentie
Openheid markten
Kleine bedrijven
Specifieke regio’s
Specifieke sociale groepen
Andere groepen (liefdadigheid, non-profit)
Publieke sector

Verplicht
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Nee
Altijd

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 82

Integratie van de RIA in het wetgevingsproces
Ontwikkeling van alternatieven en uitwerking van scenario’s vormen formeel een vaste stap in het Bessere Rechtssetzung-programma. In 1980 heeft
de federale regering besloten in het Vorblatt van een wet op te nemen welke
alternatieven overwogen zijn. In de Deregulierungsgesetz 2001 is opgenomen dat de nagestreefde werking niet op een andere manier gerealiseerd
kan worden. Het is opvallend dat alternatievenafweging en consultatie
niet als een onderdeel van de RIA worden beschouwd, maar als op zichzelf
staande procedures, die overigens wel van invloed kunnen zijn op de RIA.
Alternatievenafweging vindt dan ook plaats voorafgaand aan de RIA.235 Er is
niet duidelijk aangegeven in welk stadium de alternatievenafweging moet
plaatsvinden.236 Er is geen richtsnoer of handboek over het gebruik van
alternatieve instrumenten.237 Bussjäger concludeert dan ook dat het niet
verwonderlijk is dat de verplichting voor ministeries om een RIA uit te voeren zonder dat hen de methodologische uitrusting is gegeven, ertoe leidt dat
zij RIA slechts in uitzonderingsgevallen toepassen.238
233 P. Biegelbauer & S. Mayer, RIA or no RIA. The dialogue between policymakers and stakeholders in the
regulatory process in Austria (ENBR Working Paper No. 10/2007), Wenen: IHS 2007, p. 10.
234 Interview Biegelbauer.
235 Bunderkanzleramt-Verfassungsdienst, Leitfaden zur Durchführung der Klimaverträglichkeitsprüfung von
Regelungsvorhaben, Wenen: Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 2008, p. 21 e.v.
236 P. Bussjäger, ‘Symbolische Gesetzgebung als Realität und Rechtsproblem. Das Deregulierungsgesetz
2001’, Österreichische Juristenzeitung (43) 2004, p. 701-705.
237 OECD, Indicators for regulatory management systems, Parijs: OECD 2007.
238 P. Bussjäger, ‘Symbolische Gesetzgebung als Realität und Rechtsproblem. Das Deregulierungsgesetz
2001’, Österreichische Juristenzeitung (43) 2004, p. 701-705.
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Tabel 25 Belangrijkste procedurele aspecten in de RIA
Procedurele aspecten RIA
RIA voor het aannemen van nieuwe regelgeving
Externe kwaliteitsbeoordeling
Ondergrens voor het uitvoeren van RIA
RIA wettelijk verplicht
RIA nodig voor wetten
RIA nodig voor lagere regelgeving
Wetgevers moeten kosten van nieuwe regelgeving identificeren
Kwantificeren van de kosten van nieuwe regelgeving
Wetgevers moeten de baten van nieuwe regelgeving identificeren
Kwantificeren van de baten van nieuwe regelgeving
De baten moeten de kosten rechtvaardigen

Aanwezigheid
Altijd
Nee
Nee
Altijd
Altijd
Alleen belangrijke
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
In specifieke gevallen

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 81

Uit het onderzoek van Biegelbauer en Mayer blijkt dat de RIA inhoudelijk nog onvolledig is. Biegelbauer geeft in een interview aan dat RIA
moeilijk te integreren is in het Oostenrijkse wetgevingssysteem vanwege
het neocorporatisme van Oostenrijk. Het is daardoor moeilijk het juiste
moment te vinden om de RIA uit te voeren, met name wanneer er met
sterk gekwantificeerde analyses zou worden gewerkt. Wanneer RIA in een
vroeg stadium zou worden uitgevoerd, zouden de sociale partners op de
cijfers reageren en bij voortschrijdend inzicht verzoeken om de cijfers keer
op keer bij te stellen en aan te vullen met nieuwe informatie. Wanneer
een RIA in een laat stadium zou worden uitgevoerd, is er weliswaar meer
bekend over de inhoud en gevolgen van de wet, maar die duidelijkheid is
het resultaat van moeizame onderhandelingen tussen het verantwoordelijke ministerie en de sociale partners. De ruimte voor het inbrengen van
alternatieven is dan nog zeer beperkt. 239 RIA zou daarom minder goed
inzetbaar zijn in neocorporatistische landen.
Inhoudelijke ondersteuning
Er worden weliswaar voor ambtenaren cursussen over wetgeving
aangeboden, maar deze hebben niet betrekking op RIA. Wel heeft de
Oostenrijkse regering – met name door de Verfassungsdienst – een aantal richtlijnen, circulaires en handboeken uitgegeven. Het Oostenrijkse
Handbuch Bessere Rechtssetzung geeft informatie over hoe een RIA qua
proces en inhoud moet zijn vormgegeven, maar is eerder een samenvatting van bestaand beleid dan echt een RIA-handboek. De meeste circulaires en handboeken hebben echter betrekking op wetstechnische zaken.
Er is geen handboek over hoe een RIA moet worden uitgevoerd. Wel zijn er
enkele handboeken over deelterreinen, zoals een handboek over gevolgen

239 Interview Biegelbauer.
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van wetgeving voor klimaatverandering. 240 Ook is de Deregulierungsgesetz
niet uitgewerkt in een cirulaire. Het ministerie van Financiën heeft een
Handbuch Standardkostenmodell uitgegeven.
Kwaliteitscontrole
In Oostenrijk is er geen orgaan dat de kwaliteit van een RIA controleert. Dit is in de eerste en enige plaats de verantwoordelijkheid van
de minister die (het ministerie dat) de wetgeving voorbereidt. De BKAVerfassungsdienst toetst een aantal formele verplichtingen rond de RIA en
datzelfde geldt (ex post) voor de Rekenkamer. Een inhoudelijke toetsing
vindt niet plaats.
6.4.2 Consultatie (Begutachtungverfahren)
In welke gevallen consulteren
Consultatie (Begutachtungsverfahren) vindt plaats in alle gevallen, zowel
bij de voorbereiding van wetgeving als bij verordeningen. Consultatie
hoeft niet plaats te vinden bij initiatiefwetsvoorstellen.
Verantwoordelijke actor
Het verantwoordelijke ministerie (of de deelstaat) voert de consultatie
uit. Het BKA stelt minimumeisen aan het consultatieproces en verwijst
op zijn website naar de documenten op de sites van de verantwoordelijke
m inisteries.
De inhoud van het consultatiebeleid
Er is in principe geen wettelijke verplichting tot consultatie, maar consultatie geschiedt in de regel op basis van een jarenlange traditie en een
aantal verordeningen en circulaires. Voordat een wetsvoorstel naar het
parlement wordt gezonden, wordt het voorstel in principe aan verschillende belanghebbenden voorgelegd, maar het consultatieproces is een
onderdeel van het Oostenrijkse wetgevingsproces dat nauwelijks is gereguleerd. Ook zijn er geen handleidingen. Uit onderzoek van Biegelbauer
en Mayer blijkt dat ambtenaren die zich met wetgeving bezighouden, zich
vooral laten leiden door informele routines of de procedure ‘afkijken’ van
eerder door het ministerie uitgevoerde consultaties.
Gewoonlijk geschiedt consultatie in twee ronden. Wanneer er een eerste
idee over een wet is, houdt het verantwoordelijke ministerie een preconsultatieronde. Het doel van deze preconsultatie is om de partners in een
vroeg stadium te informeren over het op handen zijnde wetsvoorstel en
om ervoor te zorgen dat bij het begin van de eigenlijke consultatie er over
240 Bunderkanzleramt-Verfassungsdienst, Leitfaden zur Durchführung der Klimaverträglichkeitsprüfung von
Regelungsvorhaben, Wenen: Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 2008.
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het wetsvoorstel een hoge mate van consensus bestaat. 241 Belangrijke
partners zijn bij verdelingsvraagstukken het ministerie van Financiën.
Daarnaast zijn ministeries met overlappende bevoegdheden belangrijke
gesprekspartners en ook de BKA-Verfassungsdienst wordt altijd in een
vroeg stadium geconsuleerd ten behoeve van een constitutionele toets
en enkele formele verplichtingen. Daarnaast nodigt het ministerie de
meest centrale belanghebbenden die het meest geraakt worden door de
toekomstige wet uit. Dat kunnen verschillende instituties zijn, maar door
de lange corporatistische cultuur in Oostenrijk worden in ieder geval de
sociale partners uitgenodigd te reageren, zelfs wanneer zij geen belang
hebben. Aan het eind van het preconsultatieproces kunnen ook vertegenwoordigers van politieke partijen om hun mening worden gevraagd. 242 Na
de preconsultatiefase stelt de verantwoordelijke ambtenaar een conceptwetsvoorstel op.
De volgende stap is de formele externe consultatie. Tijdens deze periode
worden verschillende overheidsinstellingen om hun mening gevraagd
over het conceptwetsvoorstel dat na de preconsultatieronde is opgesteld. In ieder geval worden de organisaties die in de preconsultatieronde hebben meegedaan om hun mening gevraagd. Daarnaast worden
gewoonlijk burgers, publieke organen, deelstaten en potentiële norm
adressaten betrokken in de raadpleging. Er zijn geen lijsten van te consulteren instituties; wie precies wordt geconsulteerd is erg persoonlijk en
afhankelijk van het persoonlijke netwerk van de ambtenaar die de wet
opstelt.243 Daarnaast kijken ambtenaren soms naar instituties die bij
vergelijkbare consultatieprocessen zijn uitgenodigd. Voor de consultatie
staat in principe een termijn van 6 weken open, maar in de praktijk wordt
hier wel eens van afgeweken. Consultatie vindt vooral plaats via internet.
Alle wetsontwerpen en voorbereidende documenten zijn in elektronische vorm beschikbaar en het verantwoordelijke ministerie zet ze op
zijn i nternetsite, hetgeen de transparantie ten goede komt. Er zijn geen
consultatiehandleidingen die consultatie- en afwegingsmethoden voorschrijven. Tabel 26 geeft de toegepaste consultatievormen weer.
Na de consultatie verzamelt de verantwoordelijke ambtenaar de reacties en maakt een analyse van welke reacties hij in het wetsvoorstel
meeneemt. Afhankelijk van de politieke gevoeligheid van het onderwerp
heeft hij hierover contact met zijn minister. De standpunten van de
geconsulteerden worden op internet gepubliceerd. Of en hoe de inbreng
wordt meegenomen in het wetsvoorstel, wordt niet gepubliceerd.
241 H. Fischer, ‘Zur Praxis des Begutachtungsverfahrens im Prozess der Bundesgesetzgebung’,
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (1) 1972-1, p. 35-54.
242 P. Biegelbauer & S. Mayer, RIA or no RIA. The dialogue between policymakers and stakeholders in the
regulatory process in Austria (ENBR Working Paper No. 10/2007), Wenen: IHS 2007, p. 5-8.
243 Idem, p. 8.
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Tabel 26 Voorgeschreven consultatievormen
Consultatievorm
Informele consultatie met geselecteerde groepen
Brede circulatie van voorstellen voor opmerkingen
Publieke aandacht en opmerkingen
Publieke bijeenkomsten
Internet
Adviesgroep
Voorbereidende publieke commissie

Wetten
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Verordeningen
Ja
Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007

Hoewel er weinig recente gegevens over de doelbereiking van consultatie
zijn, is het op basis van een studie van Fischer uit 1972 aannemelijk dat
consultatie regelmatig leidt tot verbeteringen in wetgeving. Er worden vele
tientallen instituties (tot wel 150) benaderd om een reactie op een wetsvoorstel te geven en 50 tot 95% hiervan bevat inhoudelijk substantiële stellingnamen. De ministeries gaven aan dat een consultatieproces slechts in
uitzonderingsgevallen onveranderd in de ministerraad komt. 244 Een enkele keer leidt consultatie er zelfs toe dat van wetgeving wordt afgezien. 245
De algehele conclusie is dat consultatie een wezenlijke bijdrage levert aan
de kwaliteit van wetgeving. De indruk is niet dat consultatie tot wetgeving
met minder lasten leidt.246
Integratie van de consultatie in het wetgevingsproces
Een probleem bij de integratie van consultatie in het wetgevingsproces
is dat het proces grotendeels ongereguleerd is, maar berust op tradities,
cultuur en routines. Er vindt nauwelijks sturing van bovenaf plaats.
Consultatie wordt in Oostenrijk los gezien van de RIA, maar wanneer consultatie voor de RIA wordt uitgevoerd, kan ze wel invloed op de uitkomst
van de RIA hebben. De preconsultatie begint al in een vroeg stadium en
heeft veel invloed op de wetgeving. Preconsultatie vindt plaats in (persoonlijke) netwerken. Hierdoor is de informele, weinig transparante,
preconsultatiefase belangrijker dan de formele consultatiefase. 247 Vooral
bij politiek gevoelige onderwerpen wordt de externe consultatieronde
wel eens gezien als een tweede onderhandelingsronde. 248 Er bestaat in de
244 H. Fischer, ‘Zur Praxis des Begutachtungsverfahrens im Prozess der Bundesgesetzgebung’,
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (1) 1972-1, p. 44-47.
245 H. Fischer, ‘Zur Praxis des Begutachtungsverfahrens im Prozess der Bundesgesetzgebung’,
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (1) 1972-1, p. 49.
246 Interview Biegelbauer.
247 P. Biegelbauer & S. Mayer, RIA or no RIA. The dialogue between policymakers and stakeholders in the
regulatory process in Austria (ENBR Working Paper No. 10/2007), Wenen: IHS 2007, p. 13; H. Fischer, ‘Zur
Praxis des Begutachtungsverfahrens im Prozess der Bundesgesetzgebung’, Österreichische Zeitschrift
für Politikwissenschaft (1) 1972-1, p. 35-54.
248 P. Biegelbauer & S. Mayer, RIA or no RIA. The dialogue between policymakers and stakeholders in the
regulatory process in Austria (ENBR Working Paper No. 10/2007), Wenen: IHS 2007.

163

164

Wikken, wegen en (toch) wetgeven

f ormele consultatieronde geen verplichting voor het betrokken ministerie
om over iedere individuele ingebrachte mening verantwoording af te leggen aan de burger.249 Of en hoe consultatie doorwerkt, is dus weinig transparant en door het ontbreken van regels en richtlijnen is er niet sprake van
een sterke verankering binnen het wetgevingsproces.
De regering kiest bij een groot tijdsbelang regelmatig voor een procedureel
‘afstekertje’ door een parlementslid het wetsvoorstel te laten indienen.
Omdat bij een initiatiefvoorstel niet geconsulteerd hoeft te worden,
bespaart de regering door deze actie veel tijd. Sickinger neemt verder waar
dat vaak een (veel) kortere termijn voor consultatie wordt gegeven dan
de voorgeschreven 6 of 8 weken. Hij concludeert hieruit dat de wil van de
regering om veranderingen aan te brengen in een wetsvoorstel waarover
binnen de coalitie moeizaam een compromis is bereikt, slechts beperkt
aanwezig is.250
Inhoudelijke ondersteuning
Er wordt geen training aan ambtenaren gegeven over hoe het publiek te
informeren en te communiceren. Naast de (gefragmenteerde) verorde
ningen en circulaires is er geen geïntegreerd document waarin de consultatieprocedure en de consultatievormen uiteen worden gezet.
Kwaliteitscontrole
In Oostenrijk is er geen orgaan dat de kwaliteit van het consultatieproces
beoordeelt.251

6.5 Ex post beleid
Oostenrijk maakt onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve
deregulering. Onder invloed van adviezen van de OECD zijn in 1996 alle
rechtsvoorschriften beoordeeld op nut en noodzaak. Deze actie leidde in
1999 tot de Erste Bundesrechtsbereinigungsgesetz (1. BRBG). Daarmee werd
alle bondsregelgeving, tenzij deze in de 1. BRBG was uitgezonderd, ouder
dan 1946 ingetrokken. Ook na die tijd is veel bestaande bondsregelgeving
door de ‘Better Regulation’-Expertengruppe doorgelicht. Met de invoering
van de Deregulierungsgesetz 2001 werd de wetgever opgeroepen te onderzoeken of wetten die zouden worden gewijzigd, noodzakelijk waren en of
er geen alternatieven zijn. In de Deregulierungsgesetz 2001 werd een verplichting opgenomen om bestaande wetgeving die zou worden gewijzigd
te beoordelen op administratieve lasten.
249 OECD, Indicators of regulatory management systems, Parijs: OECD 2007, p. 74.
250 H. Sickinger, ‘Die Function der Nationalratausschüsse im Prozess der Bundesgesetzgebung’,
Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft (29) 2000-2, p. 163.
251 OECD, Indicators of regulatory management systems, Parijs: OECD 2007, p. 74.
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In juli 2006 is de Deregulierungsgesetz in werking getreden, waarin een
aantal (met name grondwettelijke) intrekkingen zijn doorgevoerd. Een
meer fundamenteel aspect van deze wet is dat de wetgever wordt verplicht
bij een voorgenomen verandering van een wet het nut van de gehele
bestaande wet te evalueren. Het blijkt echter dat dit in de praktijk nog
nauwelijks gebeurt.252
Op basis van bovengenoemde wetgeving zijn drie ronden van Rechtsberei
nigung, het intrekken van overbodige regelgeving, doorgevoerd. Dit leidde
in 2001 tot 11 intrekkingen of tekstuele wijzigingen in een grondwettelijke
bepaling, 56 wetsbepalingen en 140 verordeningen. Daarnaast werden nog
50 interne regelingen van de overheid ingetrokken. 253 Het betroffen vooral
wetten die (zeer) oud waren en materieel waren uitgewerkt. 254 Daarmee is
Rechtsbereinigung vooral een technisch-juridische operatie.
In april 2006 besloot de bondsregering – naar Nederlands voorbeeld – dat
de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met 25% moesten worden
gereduceerd. In april 2006 heeft de bondsregering het Standaardkostenmodel ingevoerd en heeft het ministerie van Financiën een nulmeting
verricht. Momenteel worden tal van maatregelen genomen om de 25%
lastenreductie te halen. De regering is van mening dat zij goed op weg is
met het uitvoeren van de maatregelen om de lastenreductie te realiseren.255

6.6 Trends in regelproductie
Jaarlijks worden er in Oostenrijk op Bondsniveau zo’n 120 wetten en een
grote hoeveelheid verordeningen aangenomen (figuren 14 en 15). De
productie van wetten en verordeningen in Oostenrijk laat schommelingen zien, maar geen duidelijke daling. Ook treden er geen duidelijke verschuivingen op tussen de onderscheiden typen regels. Het jaar 1994 valt
net buiten de grafiek. Hier is de regelproductie maximaal, waarschijnlijk
omdat Oostenrijk in 1995 toetrad tot de EU. De verticale stippellijnen
geven de verkiezingsjaren weer. Er is geen duidelijke relatie tussen de
verkiezingsjaren en de regelproductie.
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Interview Biegelbauer.
Interview Pürgy.
Interview Biegelbauer.
https://www.bmf.gv.at/BUDGET/budgets/2009/beilagen/Verwaltungskosten_senken_01042009_os.pdf.
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Figuur 14 Productie van wetten door de Oostenrijkse Bund
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Bron: zelf samengesteld uit www.RIS.bka.gov.at. Intrekkingswetten en -verordeningen zijn niet in de
productie opgenomen

Figuur 15 Productie van lagere regelgeving door de Oostenrijkse Bund
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6.7 Doelbereiking van het beleid
RIA’s en deregulering
RIA is in Oostenrijk niet sterk ontwikkeld, waardoor de kans klein is dat
het een belangrijke reductie van de totstandkoming van regels teweegbrengt. Biegelbauer en Mayer concluderen dat voor de voorbereiding
van wetten de Deregulierungsgesetz nooit in een circulaire is uitgewerkt
en dat zij de structuur van het wetgevingsproces niet heeft veranderd.
De wet stelt ambtenaren voor een grote taak, maar biedt niet de nodige

Oostenrijk

i nstrumenten om haar te vervullen. 256 Er wordt geen inhoudelijke sturing
gegeven en de RIA’s van ministeries worden niet gecontroleerd. De cijfers
laten ook geen daling van de regelproductie zien.
De doelbereiking van het dereguleringsprogramma
In het beleid dat gericht is op het intrekken van bestaande regelgeving
(Rechtsbereinigung), is absoluut gezien een groot aantal wetten ingetrokken. In kwantitatief opzicht is er dus sprake van een effectief beleid. Het
is echter ook zo dat de wetten die zijn ingetrokken, voor het merendeel
zeer oude wetten zijn die toch al geen materiële werking hadden. Daarbij
ging het relatief gezien om een betrekkelijk kleine hoeveelheid wetten.
Dit beleid is derhalve op te vatten als een technisch-juridische operatie
zonder grote gevolgen voor de feitelijke regeldruk.
Reductie van administratieve lasten
Oostenrijk is in april 2006 begonnen met het beleid om te komen tot een
administratieve lastenreductie van 25% in 2010. Dat geldt zowel voor nationale wetten als voor de geïmplementeerde EU-regelgeving. Dit beleid is
stevig neergezet door het ministerie van Financiën en ieder ministerie
heeft een taakstelling opgekregen. Het ministerie van Financiën heeft
een nulmeting verricht en monitort de voortgang. Volgens de regering is
Oostenrijk goed op weg met het halen van deze doelstelling. Het beleid is
echter nog niet geëvalueerd door de Rekenkamer.

6.8 Conclusies
Door de federale structuur van Oostenrijk en het feit dat de wetgeving
van de federatie in principe niet boven die van de deelstaten staat, is er
een ingewikkelde regelhiërarchie waarbij van geval tot geval moet worden afgewogen welke overheid bevoegd is tot het maken van regels. Op
federaal niveau zijn er grondwetten, wetten en verordeningen. Een opvallend kenmerk is dat ook gewone wetten in Oostenrijk bepalingen kunnen
hebben die naar hun aard en totstandkomingsprocedure als grondwettelijk moeten worden beschouwd. De regelhiërarchie in Oostenrijk is dan
ook complex. De parlementaire wetgevingsprocedure is sterk geauto
matiseerd.
Oostenrijk is een land dat al lange tijd geleden zijn eerste stappen op dereguleringsgebied heeft gezet. Dat blijkt onder meer uit het feit dat al in 1986
in de begrotingswetgeving was opgenomen dat een beoordeling van de

256 P. Bussjäger, ‘Symbolische Gesetzgebung als Realität und Rechtsproblem. Das Deregulierungsgesetz
2001’, Österreichische Juristenzeitung (43) 2004, p. 701-705; C. Konrath, Nachhaltigkeit und gute
Gesetzgebung (Thema des Monats 2/2006). www.nachhaltigkeit.at/reportagen.php3?id=9#k4.
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budgettaire gevolgen van de geplande wet moest worden opgesteld. Vanaf
1999 moesten ook externe effecten worden meegenomen. Institutioneel
gezien is er weinig op het gebied van RIA geregeld. Het Bundeskanzleramt,
en met name de Verfassungsdienst, heeft een verantwoordelijkheid voor
de algemene kwaliteit van wetgeving. Wat echter opvalt is dat hij de plicht
tot het opstellen van een RIA niet heeft uitgewerkt in gebruiksvriendelijke
handleidingen. Ministeries zijn zelf verantwoordelijk voor hun wetgeving,
maar zij hebben niet de instrumenten om het beleid uit te voeren. Het
ontbreekt aan duidelijke handleidingen, training van ambtenaren op
het gebied van RIA en inhoudelijke ondersteuning. Ook is er geen organisatie die de uitvoering van het RIA-beleid controleert. Hierdoor is de
implementatie van het RIA-beleid nog niet echt van de grond gekomen.
Er is dan ook de nodige kritiek op de inhoud van de Oostenrijkse RIA. Het
beeld is dat budgettaire gevolgen goed worden gekwantificeerd (dit wordt
gecontroleerd door de Rekenkamer), maar de overige gevolgen worden
slechts beoordeeld aan de hand van ruwe schattingen en vuistregels. Het
is daarentegen wel zo dat Oostenrijk de laatste jaren – door de invoering
van het Standaardkostenmodel – meer werk maakt van bepaling van de
administratieve lasten. Dat gebeurt aan de hand van een handleiding die
is opgesteld door het ministerie van Financiën.
Van oudsher heeft Oostenrijk een sterk corporatistische cultuur.
Consultatie speelt dan ook een belangrijke rol in de Oostenrijkse
wetgevingscultuur, waarbij vooral de sociale partners vrijwel altijd
worden uitgenodigd. Het is dan ook opvallend dat over de consultatie
procedure weinig is vastgelegd in formele regels. Dat geeft de wetgevingsambtenaren op de ministeries veel ruimte om deze regels zelf in te vullen.
Het blijkt dat wie wordt uitgenodigd niet alleen afhangt van het onderwerp van de wet, maar ook van het persoonlijke netwerk van de verantwoordelijk ambtenaar. In veel gevallen wordt de lijst van organisaties die
in een ander wetgevingsproces zijn uitgenodigd, opnieuw gehanteerd
en eventueel aangepast. Er is sprake van consultatie in netwerken. Een
ander opvallend kenmerk is dat consultatie uiteenvalt in een informele
preconsultatie- en een formele consultatieronde, waarbij de indruk
bestaat dat in de preconsultatieronde de meeste invloed kan worden
uitgeoefend. Reacties van organisaties worden door de wetgevingsambtenaar meegenomen, maar het is niet erg duidelijk op welke wijze dit
doorwerkt in het uiteindelijke wetsvoorstel. Bij sommige auteurs bestaat
de indruk dat – vooral wanneer er sprake is van een binnen de coalitie
moeizaam tot stand gekomen compromis – de regering niet erg geneigd is
om opmerk ingen van geconsulteerden in het wetsvoorstel over te nemen.
Ondanks de kritiek zijn de ministeries het er over eens dat consultatie een
succesvolle manier is om de wetgevingskwaliteit te verbeteren. In veruit
de meeste gevallen leidt consultatie tot inhoudelijke verbeteringen in het
wetsvoorstel.

Oostenrijk

Het corporatisme is een verklaring voor het niet goed van de grond komen
van het RIA-beleid. Doordat wetten worden uitonderhandeld in een moeizaam onderhandelingsproces met de sociale partners, zou RIA lastig in
te zetten zijn. Wanneer een RIA in een vroeg stadium zou worden uitgevoerd, zou hij tijdens het onderhandelingsproces telkens moeten worden
bijgesteld. Wanneer RIA na de onderhandelingen zou worden uitgevoerd,
zou er weinig ruimte meer zijn om de via zware onderhandelingen tot
stand gekomen compromissen open te gooien en alternatieve instrumenten te beschouwen.
De ministerraad is voor een wet de belangrijkste te nemen horde. In de
ministerraad moet eenstemmigheid worden bereikt over het wetsvoorstel, wat nog wel eens tot het terugverwijzen van het wetsvoorstel naar de
tekentafel leidt. Als de regering echter eenmaal achter het wetsvoorstel
staat, heeft het parlement geen grote invloed meer op de totstandkoming
van de wet. Weliswaar worden wetten regelmatig geamendeerd, met name
in de vaste Kamercommissie die de wet beoordeelt, maar de Nationalrat
geeft in ongeveer 95% van de gevallen goedkeuring aan het wetsvoorstel.
De Bundesrat heeft vrijwel geen serieuze bevoegdheden op wetgevings
gebied en kan geen wetgeving blokkeren. Het parlement is derhalve niet
als ‘filter’ voor overbodige wetgeving op te vatten.
Ex post deregulering vindt plaats in een breder programma van bestuurlijke hervormingen. Er zijn verschillende wetten in werking getreden die beoogden om tot intrekking van overbodige regelgeving te
komen. De meest opvallende was de Erste Bereinigungsgesetz, waarin
– u itzonderingen daargelaten – alle wetten van voor 1946 werden ingetrokken. Deze aanpak lijkt enigszins op de guillotineregeling in Zweden.
Er zijn echter geen cijfers in hoeverre deze wetten hebben geleid tot een
kwantitatieve vermindering van het aantal regels.
Alles overziend heeft Oostenrijk een aantal goede initiatieven genomen
op het vlak van wetgevingskwaliteitsbeleid. Het ontbreekt echter aan een
goede implementatie van het beleid. Er is onvoldoende informatie over
het beleid, het beleid is gefragmenteerd, wetgevingsambtenaren hebben
zodoende onvoldoende instrumenten om het beleid uit te voeren en er is
onvoldoende in een controlestructuur voorzien. De zwakke implemen
tatie van RIA en het ontbreken van instituties die in staat zijn om overbodige wetsvoorstellen uit te filteren, resulteren in een gelijkblijvende
regelproductie in Oostenrijk.
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7 Nederland
7.1
7.1.1

Achtergrond
Staatsinrichting

Nederland is een constitutionele monarchie. De eerste Grondwet van het
Koninkrijk der Nederlanden dateert uit 1814. De huidige Grondwet dateert
van 1983. De Koning(in) is het staatshoofd en heeft een rol in de kabinetsformatie en het wetgevende proces. Hij stelt in kabinetsformaties de (in)formateur aan en benoemt de ministers. Hij moet iedere wet onder
tekenen. Verder is hij lid van de regering en voorzitter van de Raad van
State.257
De regering bestaat naast de Koning(in) uit alle ministers. In principe is
iedere minister hoofd van een ministerie, maar sinds 1939 kunnen ook
ministers zonder portefeuille worden benoemd. Het kabinet bestaat uit
alle ministers en staatssecretarissen. De ministerraad bestaat uit alle
ministers (zonder staatssecretarissen). Staatssecretarissen nemen een
deel van de portefeuille van een minister waar. Zij hebben geen stemrecht
in de ministerraad en nemen slechts deel aan de beraadslagingen als zij
daarvoor gevraagd worden. De minister-president is voorzitter van de
ministerraad.
De Staten-Generaal is het Nederlandse parlement. Ministers kunnen
(behoudens een overgangsperiode) geen lid zijn van de Staten-Generaal.
De Staten-Generaal bestaat uit een Eerste en een Tweede Kamer. De
Tweede Kamer is politiek gezien het belangrijkste onderdeel van het parlement. Zij heeft in tegenstelling tot de Eerste Kamer het recht van initiatief
en amendement. De Tweede Kamer bestaat uit 150 leden, die rechtstreeks
door de bevolking worden gekozen. De 75 leden van de Eerste Kamer
worden via getrapte verkiezingen door de provinciale staten gekozen. De
Staten-Generaal en de regering delen samen de wetgevende macht. Er is
dus geen strikte scheiding van machten in Nederland.
Ministers en staatssecretarissen zijn individueel en collectief verantwoording verschuldigd aan de Kamers der Staten-Generaal; volgens het ongeschreven staatsrecht treden zij af als gebleken is dat zij het vertrouwen van
de Tweede Kamer ontberen (behoudens Kamerontbinding). Zij zijn aan de
Kamers de inlichtingen verschuldigd die één of meer leden wensen.
Naast de Raad van State als hoog college van Staat zijn nog van belang de
Nationale ombudsman en de Algemene Rekenkamer.

257 De Raad geeft wetgevingsadviezen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad is een van de hoogste
bestuursrechters.
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Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat, die bestaat uit
12 provincies en (op 1 januari 2009) 441 gemeenten. Daarnaast zijn er als
onderdeel van functionele decentralisatie nog waterschappen, openbare
lichamen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (productschappen
of hoofdproductschappen voor groepen van ondernemingen in dezelfde
productkolom, en bedrijfschappen of hoofdbedrijfschappen voor groepen
van ondernemingen in dezelfde bedrijfstak), openbare lichamen voor
beroep (art. 134 Grondwet) en openbare lichamen voor samenwerking
(art. 135 Grondwet). De hiervoor genoemde decentrale overheden hebben
ieder verordenende bevoegdheden. Ten slotte bestaan bij alle drie de
bestuurslagen talloze zelfstandige bestuursorganen, waarvan enkele ook
regelgevende bevoegdheid bezitten.
7.1.2

Regelhiërarchie

Nederland kent verschillende typen regelingen. De hoogste nationale wet
is de Grondwet. De wet in formele zin (art. 81 Grondwet) is historisch het
centrale element in de nationale wetgeving. Door internationalisering
en vanwege het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (hierna:
Statuut) heeft de Grondwet sinds 1953-1954 niet meer de basale (en hoogste) positie die zij vanaf 1814 had. 258 Op grond van de Grondwet (art. 81,
89 en 93) en ‘het systeem’ is er sprake van de volgende hiërarchie van
regels:259
1 internationaal recht/recht van de Europese Unie;
2 Statuut;
3 Grondwet;
4 (rijks)wet in formele zin;
5 algemene maatregel van (rijks)bestuur;
6 ministeriële regeling.
De Grondwet geeft met artikel 94 aan dat sommige internationale rechtsregels het hoogst in hiërarchie staan; wettelijke bepalingen die daarmee
niet verenigbaar zijn, vinden geen toepassing. Uit het Europese recht zelf
volgt de voorrang van dat recht op het nationale recht. 260 Het nationale
recht mag niet in strijd zijn met deze internationale regelgeving. Het
Statuut is een document met rechtskracht dat de meest basale vormgeving
van het Koninkrijk der Nederlanden en de verhouding tussen de landen
binnen het koninkrijk regelt. Het Statuut kreeg rechtskracht in 1954 en is
sindsdien enkele malen gewijzigd, onder meer vanwege het onafhankelijk
worden van de koloniën en wijzigingen in de verhoudingen tussen Aruba,
de Nederlandse Antillen en Nederland.
258 G.J. Veerman, De wet als zinsbegoochelingstoestel. Over de kwaliteit van wetgeving, Maastricht:
Universiteit van Maastricht 2007, p. 47.
259 Idem, p. 51.
260 HvJ 15 juli 1964, Costa/Enel, 6/64, 1218 en HvJ 5 februari 1963, Van Gend & Loos, 26/62, 22-23.

Nederland

De Grondwet geeft de grondregels voor het Nederlandse staatsbestel. Zij
regelt de instelling en bevoegdheden van belangrijke staatsorganen, zoals
de regering, de Staten-Generaal, provincies en gemeenten. Ook bevat zij
een catalogus van klassieke en sociale grondrechten. De hogere status
van de Grondwet wordt benadrukt door het feit dat er voor wijziging
van de Grondwet een zware procedure geldt, waarin twee stemrondes
plaatsvinden waartussen verkiezingen moeten zijn gehouden. Er is in
Nederland (net als in Finland) geen constitutioneel hof dat wetten aan
de Grondwet mag toetsen; ook andere rechters is die toetsing verboden
(art. 120 Grondwet).
Onder de Grondwet staan de formele wetten. Een wet is krachtens artikel 81 van de Grondwet een besluit van de regering en de Staten-Generaal.
De procedure is in de Grondwet vastgelegd. Onder de wetten staat de
algemene maatregel van bestuur (AMvB, art. 89 lid 1 Grondwet). Een
AMvB wordt bij koninklijk besluit vastgesteld en het parlement komt er
(behoudens zogeheten voorhangprocedures) alleen als controleur aan te
pas. Hoewel er zelfstandige AMvB’s bestaan, berust een AMvB in veruit
de meeste gevallen op een wet. Er is dan sprake van gedelegeerde regelgeving. Datzelfde geldt voor gedelegeerde ministeriële regelingen. Deze
staan nog een trede lager op de hiërarchische ladder. Ministeriële regelingen worden vastgesteld door een minister of een staatssecretaris en
gepubliceerd in de Staatscourant. Zelfstandige ministeriële regelingen (die
niet op een wet berusten) zijn naar de huidige opvatting niet mogelijk; als
zij zien op de bevoegdheidsuitoefening door de minister, moeten zij als
beleidsregels en overigens als informele ‘richtlijnen’ worden gekarakteriseerd.
Lagere overheden, zoals provincies, gemeenten en waterschappen, hebben
verordenende bevoegdheden. Ook sommige zelfstandige bestuursorganen
hebben de bevoegdheid om op specifieke gebieden bindende regels vast te
stellen. Dit valt echter buiten de context van het onderzoek.
7.1.3

De stappen in het regelgevingsproces

Wetten
De totstandkoming van een wet doorloopt een aantal stappen.
Initiatief: Zowel Tweede Kamerleden als de regering hebben het recht om
een wetsvoorstel in te dienen. Ongeveer 99% van de wetsvoorstellen wordt
ingediend door de regering. Initiatiefvoorstellen door Tweede Kamerleden
komen sporadisch voor: gemiddeld slechts vijf- tot tienmaal per jaar,
zij het dat dit aantal stijgt. De oppositie is goed voor drie kwart van de
voorstellen. Een initiatiefvoorstel heeft overigens een kleine kans om het
Staatsblad te halen: 25% als het afkomstig is van de oppositie en 45% als
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het afkomstig is van de coalitie. 261 Omdat de initiatiefvoorstellen kwantitatief gezien van marginaal belang zijn, gaan wij verder in op de procedure van de regeringsvoorstellen. Het initiatief voor wetsvoorstellen komt
vaak voort uit het regeerakkoord, maar ook uit onvoldoende werkende
bestaande wetgeving, een rechterlijke uitspraak of maatschappelijke
gebeurtenissen.262 Een substantieel deel van de wetgeving komt voort uit
implementatie van Europese regelgeving. 263 In ruim 70% van de gevallen
gaat het om wijziging van bestaande wetten. 264 In de initiatieffase geeft de
minister opdracht aan ambtenaren om een wet voor te bereiden.
(Inter)departementale voorbereiding: De (inter)departementale voorbereiding gebeurt op het eerstverantwoordelijke ministerie. De voorbereiding
van wetgeving gebeurt in principe door ambtenaren van dat ministerie.
Wanneer er meer ministeries verantwoordelijk zijn, vindt interdepartementaal overleg plaats. In een vroeg stadium stellen beleids- en wetgevingsambtenaren een startnotitie op, waarin zij het probleem formuleren
en de instrumentenkeuze maken. Tevens wordt bezien welke ex ante
beoordelingen moeten worden uitgevoerd. In totaal is er keuze uit meer
dan zestig verschillende handleidingen, toetsen en aandachtsvelden,
maar de Bedrijfseffectentoets (BET), de Milieueffectentoets (MET) en
de Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets (U&H-toets) zijn de
belangrijkste. De departementen maken de wetsontwerpen en moeten
daarbij de gevolgen voor de administratieve lasten zelf in kaart brengen.
Actal toetst vervolgens of dit correct is gebeurd en vervolgens gaat het
wetsvoorstel naar de ministerraad. Verder vindt binnen en buiten het
ministerie overleg plaats met deskundigen en belanghebbenden. Het
ministerie van Justitie toetst het wetsvoorstel aan de geldende kwaliteitseisen.265 De voorbereiding van het wetsvoorstel mondt uit in behandeling
in de ambtelijke voorportalen van de onderraden/ministerraad. Daarna
biedt de eerstverantwoordelijke minister zijn wetsvoorstel aan aan de
betrokken onderraad. Na accordering in de onderraad volgt automatisch
doorgeleiding naar de ministerraad. 266

261 G. Visscher, Parlementaire invloed op wetgeving, Den Haag: SDU 1994, aangehaald in: G.J. Veerman, De
wet als zinsbegoochelingstoestel. Over de kwaliteit van wetgeving, Maastricht: Universiteit van Maastricht
2007.
262 G.J. Veerman, De wet als zinsbegoochelingstoestel. Over de kwaliteit van wetgeving, Maastricht:
Universiteit van Maastricht 2007, p. 72.
263 P.O. de Jong & M. Herweijer, Alle regels tellen. De ontwikkeling van het aantal wetten, AMvB’s en
ministeriële regelingen in Nederland (Onderzoek en beleid 225), Den Haag: WODC 2004; Bovens &
Yesilkagit, 2004.
264 Ph. Eijlander, R.C.M. van Meer & W.J.M. Voermans, Tempo van de wetgevingsprocedure 1994-1999, Den
Haag: WODC 2001; P.O. de Jong & M. Herweijer, Alle regels tellen. De ontwikkeling van het aantal wetten,
AMvB’s en ministeriële regelingen in Nederland (Onderzoek en beleid 225), Den Haag: WODC 2004;
Bovens & Yesilkagit, 2004.
265 Zie nota Zicht op Wetgeving: Kamerstukken II 1990/91, 22 008, nrs. 1-2.
266 G.J. Veerman, De wet als zinsbegoochelingstoestel. Over de kwaliteit van wetgeving, Maastricht:
Universiteit van Maastricht 2007, p. 74.
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Advisering door de Raad van State: De Nederlandse Raad van State is
wetgevingsadviseur en zijn Afdeling bestuursrechtspraak is een van
de hoogste bestuursrechters. Als de ministerraad heeft ingestemd met
het wetsvoorstel, dient de verantwoordelijke minister het voorstel met
machtiging van de Koning(in) in bij de Raad van State. In zijn rol als
wetgevingsadviseur voert de Raad van State drie toetsen uit: een beleidsanalytische (BAT), een juridische en een wetstechnische toets. In paragraaf 7.3.2 wordt inhoudelijk ingegaan op de wijze van toetsen door de
Raad van State. Nadat de Raad advies heeft uitgebracht, wordt dit naar
het desbetreffende ministerie gezonden. Op dat moment is het advies
nog niet openbaar en krijgt de minister de mogelijkheid zijn mening over
het advies te geven in het ‘nader rapport’ aan de Koning(in). Wanneer het
oordeel van de Raad van State negatief is, moet het wetsvoorstel opnieuw
in de ministerraad worden behandeld. Na het advies van de Raad van
State heeft de minister de keuze om het wetsvoorstel al dan niet bij de
Tweede Kamer in te dienen.
Behandeling door de Tweede Kamer: Een wetsvoorstel wordt tezamen met
het advies van de Raad van State, het nader rapport en de memorie van
toelichting ingediend bij de Tweede Kamer. Het advies van de Raad van
State wordt op dat moment openbaar. Het presidium deelt het wetsvoorstel toe aan een vaste of een algemene Kamercommissie. Deze commissie
beraadslaagt en stelt een verslag op. Het verslag wordt beantwoord door
de regering via een nota naar aanleiding van het verslag. Daarna volgen
de algemene beraadslagingen in de Tweede Kamer. Ieder Kamerlid kan
amendementen indienen. Vervolgens vindt stemming plaats, waarna de
tekst van het wetsvoorstel vaststaat.
Behandeling door de Eerste Kamer: Na de stemming in de Tweede Kamer
stuurt de voorzitter van de Tweede Kamer het wetsvoorstel naar de voorzitter van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer heeft niet het recht van
amendement, en in principe stemt zij dus over het wetsvoorstel als geheel.
Het komt in de praktijk weinig voor dat de Eerste Kamer een wetsvoorstel
verwerpt. De Eerste Kamer heeft een aantal instrumenten om toch wijziging van een wetsvoorstel af te dwingen:267
– Bij een wetsvoorstel waartegen de Eerste Kamer bedenkingen heeft,
kan zij aandringen op wijziging via een zogenoemde ‘novelle’. De
minister dient dan een voorstel tot wijziging van het bij de Eerste
Kamer aanhangige wetsvoorstel in bij de Tweede Kamer. Nadat de
Tweede Kamer het voorstel heeft aangenomen, wordt het samen met
het oorspronkelijke wetsvoorstel behandeld in de Eerste Kamer.

267 G.J. Veerman, De wet als zinsbegoochelingstoestel. Over de kwaliteit van wetgeving, Maastricht:
Universiteit van Maastricht 2007, p. 79.
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– De Eerste Kamer kan een wetsvoorstel aanvaarden onder de toezegging
van de minister dat deze over zal gaan tot een wetswijziging.
– De Eerste Kamer kan een motie aannemen waarin het gewenste beleid
uiteen wordt gezet en wordt gevraagd de inwerkingtreding van de wet
op te schorten.
Bekrachtiging en publicatie in het Staatsblad: Nadat het wetsvoorstel door
de Eerste Kamer is aangenomen, wordt het door de Koning(in) bekrachtigd, met contraseign van de verantwoordelijke minister(s). Vervolgens
wordt de wet gepubliceerd in het Staatsblad. De wet voorziet meestal zelf
in haar inwerkingtreding, ofwel direct, ofwel via een koninklijk besluit;
ontbreekt zo’n voorziening, dan geldt een vangnetregeling in de Bekendmakingswet.
AMvB’s
AMvB’s worden volgens artikel 89 Grondwet vastgesteld bij koninklijk
besluit. In grote lijnen komt de voorbereiding van een AMvB overeen
met de voorbereiding van een wet. De parlementaire behandeling wordt
echter overgeslagen. Dit resulteert in de volgende stappen. De AMvB
wordt voorbereid op het betreffende departement en getoetst door Justitie.
Vervolgens wordt de AMvB behandeld in het ambtelijke voorportaal, de
onderraad en de ministerraad. Daarna geeft de Raad van State advies.
De eventueel aangepaste AMvB wordt ondertekend door de Koning(in)
en gecontrasigneerd door de verantwoordelijke minister(s); daarna volgt
publicatie in het Staatsblad. AMvB’s voorzien als regel zelf in hun inwerkingtreding (direct of via KB); ook hier geldt de vangnetregeling van de
Bekendmakingswet.
Ministeriële regelingen
Een ministeriële regeling wordt door middel van een zeer eenvoudige
procedure door een minister uitgevaardigd. De bevoegdheid tot het
maken van ministeriële regelingen wordt gegeven door de regering en de
Staten-Generaal (bij wet), of krachtens de wet (bij AMvB). De voorbereiding gebeurt op het departement. Wanneer de verantwoordelijke minister
de regeling vaststelt, wordt zij gepubliceerd (meestal in de Staatscourant)
en treedt zij in werking. Bij de totstandkoming van een ministeriële regeling hoeft de regeling niet te worden goedgekeurd door de ministerraad of
het parlement. Ook vindt geen toetsing door Justitie of de Raad van State
plaats.

7.2 Het wetgevingskwaliteitsbeleid in vogelvlucht
Sinds het eind van de jaren zeventig bekommert de overheid zich om de
regeldichtheid. Men constateerde diverse problemen: ondoorzichtigheid
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van de regelgeving, tegenstrijdige regels, regels die het goed f unctioneren
van markten belemmerden en eerlijke concurrentie in de weg stonden,
regels die niet te handhaven waren of niet uitgevoerd konden worden,
regels die een effectief of efficiënt optreden van de overheid in de weg
stonden.268 In Nederland wordt sinds 1980 een dereguleringsbeleid
gevoerd. Sinds die tijd hebben alle kabinetten acties ondernomen om
de bovenstaande problemen op te lossen. Vanaf de jaren tachtig van de
vorige eeuw kunnen vier fasen in het dereguleringsbeleid worden onderscheiden.269
In de eerste fase, die duurde tot begin jaren negentig, ging het vooral om
het terugdringen en vereenvoudigen van overheidsregulering met het
oog op de versterking van de aanbodzijde van de economie. Deregulering heeft in Nederland haar oorsprong in bezuinigingsbeleid, namelijk
in het heroverwegingsbeleid zoals dat in de jaren tachtig gestalte kreeg
onder het tweede kabinet-Van Agt en het eerste kabinet-Lubbers. De
Heroverwegingswerkgroep die in dat kader functioneerde, droeg een
aantal economische argumenten aan voor deregulering. 270 Het ging in
dit beleid vooral om liberalisering van de economie, wat overigens niet
altijd inhield dat er minder regels kwamen. Kort gezegd, zouden minder
beperkingen door regels meer economische groei opleveren. Onder het
eerste kabinet-Lubbers werden de uitgangspunten voor deregulering
bepaald door de commissie-Geelhoed.271 In 1984 kwam het eindrapport
van de commissie-Geelhoed uit. De commissie pleitte voor een ‘sober en
terughoudend wetgevingsbeleid’.272 Een van de gevolgen van de activiteiten van de commissie-Geelhoed was de totstandkoming (1984), naast de
al bestaande aanwijzingen voor de wetgevingstechniek, van een tweetal
nieuwe aanwijzingen voor de rijksdienst, te weten de Aanwijzingen inzake
terughoudendheid met regelgeving 273 en de Aanwijzingen inzake de toetsing van ontwerpen van wet en van algemene maatregel van bestuur.
Deze aanwijzingen bevatten een inhoudelijke en een procedurele toets
inzake de noodzaak van de regeling en op de bedrijfseffecten.
In 1985 kwam de commissie-Grapperhaus (Commissie tot verlichting
van administratieve verplichtingen voor het bedrijfsleven, 1985) met
haar eindrapport, getiteld Heerendiensten. De commissie beoordeelde de
nalevingskosten van wet- en regelgeving en stelde hervormingen voor.
De overheid zou volgens de commissie administratieve verplichtingen
268 Nota Bruikbare rechtsorde, Kamerstukken II 2003/03, 29 279, nr. 9; p. 2-3.
269 Vgl. D.P. van den Bosch, Bruikbare rechtsorde. Hoger onderwijs als proeftuin (Preadviezen
jaarvergadering NVOR 2005), Den Haag: Sdu Uitgevers 2005.
270 Heroverwegingswerkgroep ‘Wettelijke voorschriften in verband met de economische ontwikkeling’,
deelrapport 31 – Regulering en deregulering. Kamerstukken II 1981, 16 625, nr. 39.
271 Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen.
272 J. Struiksma, Deregulering met behoud van ellende, Amsterdam: VU 2003.
273 Kamerstukken II 1984/85, 17 931, nr. 46, Stcrt. 27 november 1984.
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niet langer aan het bedrijfsleven moeten uitbesteden, maar de betrokken
werkzaamheden zelf weer ter hand moeten nemen. De reactie van het
kabinet op de voorstellen van de commissie-Grapperhaus was terug
houdend en afwachtend en werd door de meest betrokken partijen als
teleurstellend ervaren.274
In 1987 werd de Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten
(CTW) opgericht, onder voorzitterschap van een regeringscommissaris.
De commissie had tot taak wetten en wetgevingscomplexen door te lichten en voorstellen voor verbetering te doen. De Commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten voerde 56 projecten uit. Het duurde echter
soms lang voordat er kabinetsstandpunten werden vastgesteld en in ongeveer de helft van de gevallen werden de voorstellen van de CTW in nieuw
beleid of wetgeving omgezet. 275 De CTW werd in 1993 – bij het aantreden
van het eerste ‘paarse’ kabinet – vervangen door de ambtelijke en ministeriële Commissie marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit
(MDW).
De tweede fase begon met het aantreden van E.M.H. Hirsch Ballin als
Minister van Justitie (1989), en het verschijnen van de nota Zicht op
wetgeving en de nieuwe Aanwijzingen voor de regelgeving, begin jaren
negentig. In de nota Zicht op wetgeving werd het wetgevingsbeleid in een
breed kader geplaatst en werden kwaliteitseisen voor wetgeving gegeven. Daarbij veranderde het perspectief van de economische invalshoek
naar een principiëler doordenking van de verhouding tussen overheid
en samenleving. De nota benadrukte een goede samenwerking tussen
beleidsmedewerkers en wetgevingsjuristen en het belang van consultatie.
Het ministerie van Justitie werd expliciet verantwoordelijk voor wetgevingskwaliteit. Een afdeling Algemeen wetgevingskwaliteitsbeleid werd
opgericht, die wetsvoorstellen op hun juridische kwaliteit toetst.
Sinds 1991 zijn de Bedrijfseffectentoets (BET), de Milieueffectentoets en
de Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets (U&H-toets) ingevoerd.
De pendule zwaaide enigszins terug bij het optreden van het eerste
‘paarse’ kabinet (1994). De invalshoek verschoof naar de economische
kant van de wetgevingsvraagstukken in het programma Marktwerking,
deregulering en wetgevingskwaliteit (MDW).276 De CTW werd opgeheven.
Binnen het MDW-programma waren drie stromingen waar te nemen. Er
274 A.F.M. Nijsen, Dansen met de Octopus. Een bestuurskundige visie op informatieverplichtingen van het
bedrijfsleven in de sociale rechtsstaat, Delft: Eburon 2003.
275 www.justitie.nl/images/Artikel%20Lief%20zijn%20voor%20de%20Bruikbare%20rechtsorde_tcm3412144.doc.
276 Kamerstukken II 1994/95, 24 036, nr. 1, Plan van aanpak Operatie Marktwerking, deregulering en
wetgevingskwaliteit; zie D.P. van den Bosch, Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit.
60 projecten en verder, in te zien op: www.dvandenbosch.nl/mijn_documenten/marktwerking.doc.
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waren projecten die marktwerking centraal stellen, er waren projecten
waarbij het gaat om terugdringing van administratieve lasten, en projecten die betrekking hebben op verbetering van wetgevingskwaliteit. Het
programma bevatte onder meer een mechanisme om bestaande wetgeving te herzien, RIA-verplichtingen en een administratieve lastenreductieprogramma. De hoofdgedachte achter het MDW-programma was echter
om regels te vervangen door marktprikkels. Het programma is een bron
van privatisering en verzelfstandiging geworden. 277 In 1998 is het MDWprogramma voortgezet onder het tweede paarse kabinet.
Voortbouwend op de economische invalshoek van het MDW-programma
is eind 1998 de Commissie administratieve lasten (CAL, ook wel commissie-Slechte) aan de slag gegaan, welke in 1999 rapporteerde. De commissie
deed veel aanbevelingen voor concrete projecten, maar adviseerde ook
een meer structurele verankering. De CAL adviseerde voor invoering van
een structurele toets op administratieve lasten in het voorbereidingsproces van wet- en regelgeving. Verder zou volgens de commissie een
onafhankelijk orgaan moeten worden opgericht dat hierop toezicht moest
houden. Verder moesten alle departementen een actieprogramma opstellen met nulmetingen en de monitoring van ontwikkelingen. 278 Dit heeft
uiteindelijk geleid tot de oprichting van Actal in 2000, die de gevolgen voor
de administratieve lasten voor het bedrijfsleven (en later ook voor burgers)
van voorgenomen regelgeving toetst. Daarmee is een beleid ter reductie
van administratieve lasten voor bedrijven en burgers ingezet.
Ter versterking van de kwaliteit van wetgeving is direct na het begin van
het nieuwe millennium een drietal instanties opgericht. In 2001 zag het
Kenniscentrum Wetgeving het levenslicht teneinde kennisuitwisseling
over wetgeving te bevorderen. In 2001 startte de Academie voor Wetgeving, bedoeld voor opleiding en selectie van wetgevingsjuristen. In 2003 is
een Expertisecentrum Europees recht opgericht.
De derde fase, met als ijkpunt de nota Rechtsstaat en rechtsorde 279 en het
daaropvolgende programma Bruikbare rechtsorde, kan worden beschouwd
als een integratie van de benaderingen uit de eerste en tweede fase. De
sterke nadruk op het verminderen van kwantitatieve regeldruk werd in
een bredere context geplaatst. De nadruk lag in deze nota op het verminderen van regels en regeldruk voor zowel burger als bedrijfsleven en overheid. Daarbij werd het administratieve lastenbeleid verder uitgebouwd. In
2003 is de administratieve latenvermindering voor bedrijven aangevuld
met administratieve lastenvermindering voor burgers, en vanaf 2007

277 Noordhoek, Een nieuwe strategie voor deregulering? Staatscourant 2003-50.
278 CAL, Regels zonder overlast (eindrapport), Den Haag: CAL 1999.
279 Kamerstukken II 2003/04, 29 279, nr. 1.
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bovendien met die voor overheden (interbestuurlijke lasten) en professionals (agenten, verplegers, enzovoort). Daarnaast werd het beleid aan
de bedrijvenkant verbreed met naast administratieve lasten ook de
nalevingskosten, toezichtslasten, verkrijgingskosten voor subsidies en
dergelijke. Deze invalshoek werd voortgezet onder het recentelijk gestarte
programma Integraal wetgevingsbeleid.280

7.3 Bij wetgevingskwaliteit betrokken actoren
7.3.1 Beheersing binnen de ministeries
Departementen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun wetgeving. Zij hebben zich geconformeerd aan een taakstelling met betrekking tot administratieve lastenverlichting. Elk departement heeft een
coördinatiepunt voor administratieve lastenvermindering. Daarnaast
hebben verschillende ministeries interne mechanismen voor de toetsing
van eigen wetgeving op kwaliteit (bijvoorbeeld toetspools) en voor interne
effecttoetsen (bijvoorbeeld uitvoeringstoetsen).
7.3.2 Centrale beheersing
Ministerie van Justitie
De wetgevingskwaliteit in den brede is een verantwoordelijkheid van
het hele kabinet. Het ministerie van Justitie heeft de centrale verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de wetgevingskwaliteit van
de rijksoverheid. In het kader van deze verantwoordelijkheid heeft het
ministerie van Justitie een aantal taken, zoals toetsing van voorgenomen
regelgeving, doorlichting van bestaande regelgeving, het ontwikkelen
en beschikbaar stellen van instrumenten, het in stand houden van en
bijdragen aan interdepartementale overlegstructuren rond wetgevingsaangelegenheden, alsmede het in stand houden van een Kenniscentrum
Wetgeving. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk geconcentreerd bij de
sector Wetgevingskwaliteitsbeleid van de Directie Wetgeving. 281
Binnen het primaire proces van de wetgeving voert Justitie een wetgevingstoets uit. De wetgevingstoets wordt door de sector Wetgevingskwaliteitsbeleid verricht aan de hand van kwaliteitscriteria uit de nota Zicht
op wetgeving. Deze criteria zijn geoperationaliseerd in verschillende
documenten, zoals de Aanwijzingen voor de regelgeving, maar ook in
verscheidene handleidingen en checklists. Een van de aspecten waarop de
sector Wetgevingskwaliteitsbeleid controleert is of bij ontwerpregelgeving
280 Kamerstukken II 2008/09, 31 731, nr. 1.
281 www.justitie.nl.
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de RIA-toetsen juist zijn toegepast. Justitie zet de BET en/of MET en U&Htoets uit bij EZ respectievelijk VROM en beoordeelt zelf de uitgevoerde
U&H-toets. Uiteindelijk stelt Justitie – indien geen overeenstemming is
bereikt – een wetgevingsrapport op waarin is aangegeven op welke gronden niet akkoord is gegeven. 282
Bij Justitie wordt ondersteuning verleend bij het uitvoeren van de U&Htoets, met name door de Directie Handhaving en de Directie Strategie
Rechtspleging. Indien de voorgenomen wetgeving gevolgen heeft voor
de rechterlijke macht, dient de Raad voor de Rechtspraak om advies te
worden gevraagd.
Regiegroep Regeldruk
De Interdepartementale Projectgroep Administratieve Lasten (IPAL)
voerde onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën
de ambtelijke regie over het project ter reductie van de administratieve
lasten. Vanaf april 2007 is IPAL samengevoegd met een aantal onder
delen van EZ, en wordt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
Financiën en EZ het verbrede programma (zie boven) voor vermindering
van regeldruk bedrijven uitgevoerd. De nieuwe, samengestelde organisatie heeft de naam Regiegroep Regeldruk. De doelstellingen van de
Regiegroep Regeldruk zijn volgens het oprichtingsbesluit:
1 het realiseren van de ambities van het kabinet, zoals geformuleerd in
het programma Reductie regeldruk voor het bedrijfsleven, en daartoe
noodzakelijke politieke interventies en besluitvormingsprocessen;
2 faciliteren dat alle betrokken partijen in het programma in de gelegenheid worden gesteld om hun taken en verantwoordelijkheden in te
v ullen;
3 adequate besturing (richting geven) en beheersing (op koers houden)
van het totale programma;
4 er zorg voor dragen dat de Staatssecretarissen van Economische Zaken
en Financiën optimaal worden ondersteund in hun politieke verantwoordelijkheid;
5 adequate vertegenwoordiging in relevante nationale en internationale
gremia.
De hoofdtaken van de Regiegroep Regeldruk zijn:
1 het adviseren van de Staatssecretarissen van Economische Zaken en
Financiën over (voortgang van) de reductie van de regeldruk voor het
bedrijfsleven;
2 het vormgeven van het beleid voor het terugdringen van de regeldruk
voor het bedrijfsleven;
282 Meldpunt Voorgenomen Regelgeving, Effectbeoordeling Voorgenomen Regelgeving, Den Haag: Ministerie
van Economische Zaken 2003; p. 13.
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3 het kritisch beoordelen van door departementen periodiek aan te leveren informatie over de vooruitgang van maatregelen op hun beleidsterrein;
4 het vormgeven van hulpmiddelen, instrumenten en methoden (zoals
bijvoorbeeld nulmetingen) en het bevorderen van het gebruik van deze
hulpmiddelen;
5 het door gebruik van toetsingsprocedures zoals de bedrijfseffectentoets
bij het Meldpunt Voorgenomen Regelgeving, de uitkomsten van de toetsing door het onafhankelijke Adviescollege Toetsing Administratieve
Lasten (Actal) en BNC-fiches (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) zo veel mogelijk voorkomen van aanwas van nieuwe regeldruk in
nationale respectievelijk Europese regels.
Het Meldpunt Voorgenomen Regelgeving, ondergebracht bij de Regiegroep
Regeldruk, ziet toe op het uitvoeren van de BET en MET door de departementen en de opname van de resultaten van deze toets in de memorie of
nota van toelichting bij ontwerpregelingen.
Regiegroep Regeldruk en departementen (behalve Defensie, BuZa en AZ)
stemmen regeldrukkwesties af tijdens het maandelijkse, interdepartementale Coördinatoren Overleg Regeldruk Bedrijven (COR). Ook vindt nu
en dan een ‘thema-COR’ plaats om dieper in te gaan op specifieke onderwerpen. Voorstellen voor het verminderen van regeldruk kunnen via de
COR en de (Onder)raad voor Economie, Kennis en Innovatie (REKI) bij de
ministerraad terechtkomen.
Er is verder een Ministeriële Stuurgroep Regeldruk (MSR), waar onder
leiding van de minister-president de voortgang van de respectievelijke
regeldrukprogramma’s283 aan de orde komt.
Tabel 27 Functies van de Regiegroep Regeldruk
Functies Regiegroep Regeldruk
Wordt geconsulteerd tijdens de wetgevingsprocedure
Rapporteert over voortgang die de verschillende ministeries maken
met hun hervormingsbeleid
Heeft bevoegdheden om RIA’s te monitoren en beoordelen
Voert zelf RIA’s uit
Stimuleert wetgevingskwaliteit en hervormingen

Aanwezig?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 62

Meldpunt Voorgenomen Wetgeving
Het Meldpunt valt onder het ministerie van EZ en is bemand met ambtenaren van zowel EZ als VROM, in nauwe samenwerking met Justitie.
283 Regeldruk Bedrijven, Regeldruk Burgers e.d., Vernieuwing Toezicht en het Wetgevingskwaliteitbeleid.
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Het Meldpunt Voorgenomen Regelgeving toetst de quickscans en bekijkt
daarin of de instrumentenkeuze voldoende is onderbouwd en of het voorstel van het ministerie over het al dan niet uitvoeren van een BET wordt
gedeeld. De uitkomst wordt vastgelegd in een afspraak tussen Meldpunt
en ministerie. Dit systeem van de quickscans is echter in onbruik geraakt
nadat een evaluatie de effectiviteit ervan onvoldoende aantoonde en in
afwachting van invoering van het Integraal afwegingskader.
Ministeries van VROM en EZ
Het ministerie van EZ geeft een inhoudelijke beoordeling van de BET en
het ministerie van VROM geeft een inhoudelijke beoordeling van de MET
in het kader van de wetgevingstoets van het ministerie van Justitie. Beide
ministeries rapporteren aan Justitie.
Actal
Het Adviescollege Toetsing Administratieve Lasten (Actal) bestaat vanaf
2000 en is een onafhankelijk adviescollege dat een cultuuromslag bij
regelgevers probeert te bewerkstelligen. Het heeft tot taak de regering
of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over administratieve
lasten voor het bedrijfsleven en (sinds 2005) burgers als gevolg van voorgenomen wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen, en over programma’s en maatregelen op het gebied van de reductie
van administratieve lasten voor bedrijfsleven en burgers als gevolg van
bestaande regelgeving en op het terrein van regeldruk. Het college heeft
verder tot taak op schriftelijk verzoek van medeoverheden hen te adviseren op het terrein van regeldruk.
Een Actal-advies over de gevolgen van voorgenomen wet- en regelgeving
op de administratieve lasten wordt uitgebracht vóór de behandeling van
een regeling in de ministerraad of publicatie in de Staatscourant. Actal
toetst voorgenomen regelgeving op de door de ministeries ingeschatte
gevolgen voor de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en burgers.
Naast wetten en AMvB’s toetst Actal ook ministeriële regelingen en regelgeving die gebonden EU-implementatie inhouden, typen regelgeving
waarvoor geen BET hoeft te worden gemaakt. Uitgaande van de cijfers in
de BET maakt het een inschatting van de te verwachten administratieve
lasten. Actal toetst of de administratieve lasten correct zijn berekend en of
naar het minst belastende alternatief is gekeken. Indien dat onvoldoende
het geval is geweest, kan Actal negatief adviseren. Uit het jaarverslag 2008
blijkt dat het in ongeveer 20% van de gevallen negatief adviseert.
Naast ex ante toetsen kan Actal verder ex post advies uitbrengen over de
gevolgen van bestaande regelgeving voor de administratieve lasten voor
bedrijven en burgers. Daarnaast brengt het strategische adviezen uit op
het terrein van regeldruk en adviseert het overheden.
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Raad van State
De Raad van State is binnen de wetgevingsprocedure het laatste adviescollege. Hij adviseert over wetsvoorstellen voordat deze aan het parlement
worden aangeboden en over AMvB’s voordat deze worden uitgevaardigd.
Het toetsingskader van de Raad van State bestaat uit drie onderdelen, te
weten een beleidsanalytische toets, een juridische toets en een wetstechnische toets.
In de beleidsanalytische toets onderzoekt de Raad van State eerst wat
de aard en de context van het probleem is. Vervolgens zet hij de beleidskeuzes in een breder kader. Hierbij wordt onder meer de vraag gesteld
of wetgeving de meest geschikte weg is om het probleem op te lossen,
of andere typen regels zoals zelfregulering niet meer geschikt zijn en of
er geen sprake is van een eenmalig probleem waarvoor geen wetgeving
nodig is. Vervolgens beoordeelt de Raad van State of de wet een oplossing
kan bieden voor het gedefinieerde probleem. Hij beoordeelt de beleidstheorie van de wetgeving. Verder kijkt de Raad naar eventuele ongewenste
neveneffecten van de wet, waaronder de administratieve lasten. Ten slotte
beoordeelt hij de naleefbaarheid, de uitvoerbaarheid en de handhaafbaarheid van het voorstel.
In de juridische toets beoordeelt de Raad van State de juridische kwaliteit
van het voorstel. Hij beoordeelt in de eerste plaats of de regeling niet in
strijd is met het hoger geschreven recht (internationale verdragen, Statuut,
Grondwet) en ongeschreven rechtsbeginselen. In de tweede plaats beoordeelt de Raad van State of het voorstel inpasbaar is in het bestaande recht.
In de wetstechnische toets geeft de Raad van State een oordeel over de
technische kwaliteit van het voorstel. Hij toetst het voorstel op logische en
systematische opbouw, innerlijke consistentie en de gebruikte terminologie. Daarbij toetst de Raad van State ook aan de Aanwijzingen voor de
regelgeving.
De adviezen van de Raad van State hadden in 2008 in 4% van de gevallen
een negatief dictum.284 Nadat de Raad advies heeft uitgebracht, wordt dit
aan het betreffende ministerie toegezonden. De minister heeft vervolgens
de mogelijkheid om zijn mening over het advies te geven in een nader
rapport. Zodra een wetsvoorstel bij het parlement is ingediend, of zodra
een AMvB door de Koning(in) is ondertekend, zijn alle documenten, het
voorstel, het advies van de Raad van State en het nader rapport openbaar.
Wanneer een advies wordt besloten door een ‘zwaar dictum’, moet het
voorstel opnieuw in de ministerraad worden behandeld. De ministerraad

284 Raad van State, Jaarverslag 2008, Den Haag: Raad van State 2008, p. 183.
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kan besluiten af te zien van verdere behandeling, maar kan ook besluiten
het voorstel alsnog ter besluitvorming in het parlement te brengen.

7.4 Reflectieve stappen in het wetgevingsproces
In deze paragraaf zetten wij de belangrijkste reflectieve stappen binnen
de wetgevingsprocedure op een rij. Steeds gaan we in op in welke gevallen
de toets moet worden uitgevoerd, welke actor verantwoordelijk is, hoe de
kwaliteitsbewaking is geregeld en wat de inhoud van de toets is, en geven
we aan op welke wijze de toets in het wetgevingsproces geïntegreerd is.
7.4.1

Regulatory Impact Assessment

In welke gevallen toetsen
Alle wetten en besluiten die ter goedkeuring aan de regering worden
voorgelegd, worden getoetst. Dat betekent dat de ministeriële regelingen
buiten de RIA-plicht vallen. De verplichte toetsen hoeven niet te worden
uitgevoerd voor begrotingswetten, initiatiefwetten en internationale wetgeving zonder beleidsruimte en regelgeving op het gebied van belastingen,
heffingen, premies, leges en dergelijke als deze alleen een tariefaanpassing i nhouden. Alleen de Actal-toets wordt ook op ministeriële regelingen
en gebonden EU-implementatie toegepast.
Verantwoordelijke actor
Het voor het voorstel eerstverantwoordelijke ministerie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de RIA. In sommige gevallen moet het
ministerie een externe deskundige of ondersteuning inschakelen, zoals
het CBS voor bedrijfseffecten of het RIVM voor milieueffecten, het
Expertisecentrum rechtshandhaving of de Raad voor de Rechtspraak voor
de belasting van de rechterlijke macht.
De inhoud van de RIA
De RIA wordt in Nederland de Effectenmeting Voorgenomen Regelgeving
genoemd. De belangrijkste toetsen die in principe altijd moeten worden
uitgevoerd, zijn:
1 quickscan;
2 bedrijfseffectentoets (BET);
3 milieutoets (MET);
4 uitvoerbaarheids- en handhaafbaarheidstoets (U&H-toets).
Daarnaast is er een groot aantal toetsen die tijdens de voorbereiding van
wetgeving uitgevoerd kunnen worden. Per geval moet worden beoordeeld
welke toets van toepassing is.
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Het principe van de Nederlandse Effectmeting Voorgenomen Regelgeving gaat als volgt. In eerste instantie wordt de quickscan uitgevoerd.
De quickscan geeft antwoord op de vraag of regelgeving wel het juiste
beleidsinstrument is, alsmede op de vraag op welke gebieden (neven)
effecten te verwachten zijn.
Tabel 28 Rechtvaardiging van regelgevende acties
Rechtvaardiging van regelgevende acties
Van wetgevers wordt verwacht dat zij de noodzaak van nieuwe
regelgeving schriftelijk rechtvaardigen
Expliciete besliscriteria gehanteerd bij rechtvaardiging van nieuwe
regelgeving
Van wetgevers wordt verwacht dat zij alternatieve beleidsinstrumenten
identificeren en beoordelen voordat zij een nieuwe regeling aannemen
Richtlijnen over gebruik van alternatieve beleidsinstrumenten

Verplicht
Altijd
Altijd
Altijd
Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 76

De quickscan bestaat uit een kort invulformulier dat een zestal basale
vragen over het wetsvoorstel bevat. Het (1) beleidsterrein en de doelstelling moeten worden aangegeven en er moet (2) een korte beschrijving
van het voorstel voor regelgeving worden gegeven. Vervolgens moet (3)
de noodzaak van de regelgeving worden afgezet tegen de alternatieve
instrumenten en deze instrumenten moeten (4) tegen elkaar worden afgewogen. Daarna moet (5) een inschatting worden gemaakt of het voorstel
substantiële gevolgen heeft voor het bedrijfsleven, voor het milieu en voor
uitvoerings- en handhavingsinstanties, inclusief de rechterlijke macht. Ten
slotte wordt (6) geconcludeerd welke toetsen moeten worden uitgevoerd,
de BET, de MET, de U&H-toets of een kosten-batenanalyse (KBA). Een KBA
ligt voor de hand als een voornemen overwegend financieel kwantificeerbare maatschappelijke gevolgen heeft, terwijl de aard en omvang daarvan
onduidelijk zijn.285 Zoals ook al in paragraaf 7.3.2 aan de orde is geweest, is
het systeem van quickscans in afwachting van invoering van het Integraal
Afwegingskader losgelaten nadat een evaluatie de doelbereiking ervan
onvoldoende aantoonde. De overige drie toetsen worden wel uitgevoerd.
De drie vervolgtoetsen lijken qua methode sterk op elkaar. Het zijn lijsten waarop een beperkt aantal vragen moet worden beantwoord. De BET
bestaat uit een achttal vragen, te weten:
1 Voor welke categorieën bedrijven heeft de ontwerpregelgeving mogelijk
bedrijfseffecten?
2 Hoeveel bedrijven worden daadwerkelijk met de ontwerpregelgeving
geconfronteerd?
285 Meldpunt Voorgenomen Regelgeving, Effectbeoordeling Voorgenomen Regelgeving, Den Haag: Ministerie
van Economische Zaken 2003, p. 7.
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3 Wat zijn voor de betrokken bedrijven de meest waarschijnlijke aard en
omvang van de kosten en baten van de ontwerpregelgeving?
4 Hoe verhouden de kosten en baten van de ontwerpregelgeving zich tot
de draagkracht van het betrokken bedrijfsleven?
5 Wat is de stand van zaken ten aanzien van regelgeving op het onder
havige beleidsterrein in die landen die voor het betrokken bedrijfsleven
in Nederland als de meest relevante concurrerende landen kunnen
worden beschouwd (buitenlandtoets)?
6 Zijn er regels in de ontwerpregelgeving die bewerkstelligen dat:
a voor de toegang tot (of de uitoefening van) een beroep of bedrijf
meer of strengere eisen worden gesteld dan een EG-richtlijn vereist?
b aan bedrijven bij het verrichten van bepaalde activiteiten meer
lasten worden opgelegd dan waarin krachtens een EG-richtlijn
wordt voorzien?
7 Wat is de motivering hiervoor?
8 Wat zijn de gevolgen van de ontwerpregelgeving voor de marktwerking?
9 Wat zijn de sociaaleconomische effecten van de ontwerpregelgeving
(werkgelegenheid, loonkosten en dergelijke)?
Bij het invullen van de MET moeten de volgende vier vragen worden
beantwoord:
1 Wat zijn de gevolgen van de ontwerpregelgeving voor het energiegebruik en de mobiliteit?
2 Wat zijn de gevolgen van de ontwerpregelgeving voor het verbruik en
beheer van de voorraden grondstoffen?
3 Wat zijn de gevolgen van de ontwerpregelgeving voor afvalstromen en
voor emissies naar de lucht, bodem en het oppervlaktewater?
4 Wat zijn de gevolgen van de ontwerpregelgeving voor het gebruik van
de beschikbare fysieke ruimte?
In de U&H-toets worden vier vragen gesteld:
1 Welke doelgroep(en) word(t)(en) met de effecten van de ontwerpregeling geconfronteerd en wat is hun omvang?
2 Wat zijn de gevolgen van de ontwerpregeling voor de handhavingsinzet
en handhavingsbehoefte?
3 Welke organisaties zullen de ontwerpregeling uitvoeren en handhaven;
wat is hun oordeel over de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, alsmede de kosten ervan?
4 Wat zijn de gevolgen voor de belasting van de rechterlijke macht (zowel
zittende als OM)?
De vooronderstellingen die aan de inschattingen ten grondslag liggen,
moeten worden aangegeven. Naarmate de te verwachten gevolgen groter
zijn, worden ook zwaardere eisen aan de toets gesteld. Kwantificering van
de antwoorden wordt bijvoorbeeld van belang geacht, maar is niet altijd
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noodzakelijk. Dit hangt af van de omvang van de te verwachten gevolgen
en de beschikbaarheid van gegevens. De keus om te kwantificeren zal
van geval tot geval bekeken moeten worden. Het Meldpunt ondersteunt in
deze keuze.
De vragen in de toetsen geven een breed, maar geen volledig beeld van de
maatschappelijke gevolgen van een ontwerpregeling. Effecten op burgers
en sociaaleconomische aspecten komen bijvoorbeeld nauwelijks aan bod.
Het is dus zeker geen integrale afweging van voors en tegens. Opvallend
is ook dat de instrumentenkeuze voor in het proces (tijdens de quickscan)
wordt gemaakt, zonder dat de gevolgen van die instrumenten (bijvoorbeeld in scenario’s) tegen elkaar worden afgewogen. Er wordt niet expliciet
een bepaalde beoordelingsmethode voorgeschreven.
Tabel 29 De soorten gevolgen die in een RIA dienen te worden
beoordeeld
Soort gevolgen in RIA
Begroting
Concurrentie
Openheid markten
Kleine bedrijven
Specifieke regio’s
Specifieke sociale groepen
Andere groepen (liefdadigheid, non-profit)
Publieke sector

Verplicht
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Nee
Nee
Nee
Nee

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 82

Integratie van de RIA in het wetgevingsproces
In Aanwijzing 254 van de geldende Aanwijzingen voor de regelgeving 286
is vastgelegd dat voorstellen van wet en concept-AMvB’s voor een wetgevingstoets moeten worden voorgelegd aan het ministerie van Justitie,
alvorens te worden verzonden naar de ministerraad. In Aanwijzing 256
is ook het toetsingsproces neergelegd. Het toetsingsproces verloopt in
twee fasen. In de eerste fase wordt de quickscan uitgevoerd waarin wordt
bepaald welke vervolgtoetsen (BET, MET of U&H) moeten worden uitgevoerd. De keuze voor de toets wordt beoordeeld door het Meldpunt
Voorgenomen Regelgeving en de afspraken worden vastgelegd in een
schriftelijke overeenkomst tussen het Meldpunt en het ministerie. In
de tweede fase wordt vervolgens de effectentoetsing zelf uitgevoerd.
De conceptregelgeving wordt vervolgens met een memorie of nota van
toelichting aan het ministerie van Justitie aangeboden ten behoeve van
een wetgevingstoets. Justitie stuurt de effectenbeoordeling door aan de
ministeries van EZ en VROM. EZ beoordeelt de BET, VROM de MET en
286 Stcrt. 2000, 191.
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Justitie de U&H-toets. De ontwerpregelgeving gaat tevens ter advisering
naar Actal als er sprake is van gevolgen voor de administratieve lasten van
burgers of bedrijven. Doorgaans zijn de administratieve lasten in de BET
gekwantificeerd en Actal geeft een advies op basis van die cijfers. Als de
gevolgen in de toetsen niet goed zijn weergegeven, volgt overleg met het
betrokken ministerie. Vervolgens maakt Justitie – indien geen akkoord is
bereikt – een wetgevingsrapport op waarin Justitie aangeeft waarom het
niet akkoord gaat met de ontwerpregelgeving en de bijbehorende toetsen.
Wanneer Justitie niet akkoord is, voegt de verantwoordelijke minister het
rapport bij de stukken van de onderraad en de ministerraad. Bij een AMvB
vindt uiteraard geen parlementaire behandeling plaats. De regering kan
daardoor besluiten de voorgenomen regeling te accepteren. Bij wetsvoorstellen is de effectenbeoordeling onderdeel van het dossier dat de regering
en het parlement krijgen ten behoeve van de parlementaire behandeling
van een wetsvoorstel.
Tabel 30 Belangrijkste procedurele aspecten in de RIA
Procedurele aspecten RIA
RIA voor het aannemen van nieuwe regelgeving
Externe kwaliteitsbeoordeling
Ondergrens voor het uitvoeren van RIA
RIA wettelijk verplicht
RIA nodig voor wetten
RIA nodig voor lagere regelgeving
Wetgevers moeten kosten van nieuwe regelgeving identificeren
Kwantificeren van de kosten van nieuwe regelgeving
Wetgevers moeten de baten van nieuwe regelgeving identificeren
Kwantificeren van de baten van nieuwe regelgeving
De baten moeten de kosten rechtvaardigen

Aanwezigheid
Altijd
Nee
Altijd
Altijd
Voor AMvB’s
In sommige gevallen
In sommige gevallen
In sommige gevallen
In sommige gevallen
In sommige gevallen

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 81

Inhoudelijke ondersteuning
Het Meldpunt Voorgenomen Regelgeving ondersteunt het RIA-proces. Het
Meldpunt heeft in 2003 een viertal handleidingen over de bovengenoemde
effectentoetsen uitgegeven. De vragen die in de handleidingen worden
gesteld zijn betrekkelijk open geformuleerd.
Er is geen systematische training van ambtenaren over de manier waarop
de formulieren moeten worden uitgewerkt.
Kwaliteitscontrole
Vooraf wordt het wetsvoorstel gecontroleerd door het Meldpunt
Voorgenomen Regelgeving. Het ministerie van Justitie voert een toets op
de kwaliteitseisen voor wetgeving uit. Die betreft, net als bij de Raad van
State, beleidsanalytische, juridische en wetgevingstechnische aspecten.

189

190

Wikken, wegen en (toch) wetgeven

Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan uitvoerbaarheids- en
handhaafbaarheidsaspecten. VROM en EZ controleren of de weergave
van de gevolgen in respectievelijk de MET en de BET juist zijn. Actal toetst
of bij nieuwe regelgeving de administratieve lasten goed zijn gekwanti
ficeerd en of de mogelijkheden van minder belastende alternatieven
voldoende zijn onderzocht en afgewogen.
7.4.2 Consultatie
In welke gevallen consulteren
Er is geen algemene verplichting tot consultatie. Het is wel staande praktijk dat er in principe bij alle voorstellen voor wetten, AMvB’s en minis
teriële regelingen wordt geconsulteerd.
Verantwoordelijke actor
Consultatie wordt gedaan door het ministerie dat verantwoordelijk is voor
de betreffende regelgeving.
De inhoud van het consultatiebeleid
Sinds de totstandkoming van de Wet afschaffing adviesverplichtingen in
1995 bestaan er in beginsel geen wettelijke verplichtingen meer om advies
te vragen. In veel gevallen is er geen plicht tot ‘formele’ consultatie van
een adviesorgaan of belangenvertegenwoordiger. De Aanwijzingen voor
de regelgeving geven richtlijnen voor formele adviezen. Formele adviezen
komen in de praktijk echter nauwelijks meer voor.
In alle overige gevallen is de consultatie ‘informeel’. Informele consultaties zijn doorgaans niet geïnstitutionaliseerd in de vorm van een op
schrift gesteld consultatiebeleid en vormen in elk geval geen wettelijk
verplicht onderdeel van de formele besluitvormingsprocedure, maar
worden uitgevoerd op facultatieve basis. Zij kunnen wel formele consultaties aanvullen of voorgaan. 287 Voor de uitvoering van die consultaties
bestaan geen draaiboeken, procedures of handleidingen. In sommige
gevallen wordt wel met een startnotitie gewerkt, waarin vermeld staat wie
in welke gevallen moet worden geconsulteerd. 288Hoewel er in de meeste
gevallen dus geen vastgesteld consultatiebeleid is, vindt consultatie in de
meeste gevallen wel plaats. Consultatie gebeurt niet volgens vaststaande
procedures, hoewel de departementen vaak wel een praktijk hebben
ontwikkeld. Consultatie geschiedt vooral schriftelijk, soms mondeling. 289
287 P. Popelier, R. van Gestel, K. van Aeken, V. Verlinden & P. van Humbeeck, Consulteren over ontwerpregelgeving: alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot actie? Een inventarisatie van de Nederlandse
consultatiepraktijk, Den Haag: WODC 2007, p. 47-48.
288 P. Popelier, R. van Gestel, K. van Aeken, V. Verlinden & P. van Humbeeck, Consulteren over ontwerpregelgeving: alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot actie? Een inventarisatie van de Nederlandse
consultatiepraktijk, Den Haag: WODC 2007, p. 114.
289 Idem, p. 113.
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De selectie van te consulteren partijen vindt vooral op ad hoc basis plaats.
In de praktijk blijken vaak dezelfde groepen te worden uitgenodigd om
hun mening te geven. Meestal gaat het om specialisten, eventueel georga
niseerd in geïnstitutionaliseerde adviesorganen, uitvoeringsorganisaties en georganiseerde belangenverenigingen. Consultatie van burgers
komt maar zelden voor.290 Consultaties nemen gemiddeld één tot twee
maanden in beslag. De meeste departementen maken gebruik van steeds
dezelfde consultatievorm.
In 2007 is een rapport uitgebracht over internetconsultatie, dat geresulteerd heeft in een pilot waarmee in juni 2009 van start is gegaan. Het
rapport Naar een responsieve overheid bevat beginselen en minimumnormen voor consultatie. Inmiddels is de website www.internetconsultatie.
nl online. Tijdens het twee jaar lopende rijksbrede experiment met internetconsultatie bieden alle ministeries ten minste 10% van hun voorstellen
voor nieuwe wet- en regelgeving ter consultatie aan op deze website.
Tabel 31 Voorgeschreven consultatievormen
Consultatievorm
Informele consultatie met geselecteerde groepen
Brede circulatie van voorstellen voor opmerkingen
Publieke aandacht en opmerkingen
Publieke bijeenkomsten
Internet
Adviesgroep
Voorbereidende publieke commissie

Wetten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

AMvB’s
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007

Integratie van de consultatie in het wetgevingsproces
Over de manier waarop de consultatie moet worden uitgevoerd en welke
plaats zij in het wetgevingsproces heeft, is weinig centraal vastgelegd.
Zo is het moment waarop consultaties moeten plaatsvinden veelal niet
vastgelegd. Consultaties vinden in de praktijk vaak plaats nadat de (politieke) beslissing om regelgeving te maken al is genomen. 291 Vooral de
geïnstitutionaliseerde adviesorganen zoals de SER, grote belangengroeperingen en uitvoerende instanties blijken invloed te hebben. In sommige
gevallen worden alternatieve voorstellen van deze instituties overgenomen. In de andere gevallen gaat het vaak om technische wijzigingen, die
zelden beleidsinhoudelijk van aard zijn. Zelden of nooit leiden consultaties tot het schrappen van de regeling of de keuze voor een alternatief
290 Idem, p. 114.
291 P. Popelier, R. van Gestel, K. van Aeken, V. Verlinden & P. van Humbeeck, Consulteren over ontwerpregelgeving: alibi voor vrijblijvendheid of prikkel tot actie? Een inventarisatie van de Nederlandse
consultatiepraktijk, Den Haag: WODC 2007, p. 119.
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 eleidsinstrument. De beleidsmatige verankering van de consultatie in
b
het wetgevingsproces is derhalve niet erg sterk.
Inhoudelijke ondersteuning
Er wordt centraal geen inhoudelijke ondersteuning met betrekking tot
consultatie gegeven. Ook zijn er geen consultatierichtlijnen of draaiboeken vastgesteld.
Kwaliteitscontrole
Er is geen externe kwaliteitscontrole op het consultatiebeleid.

7.5 Ex post beleid
Het Nederlandse ex post beleid richt zich vanaf de jaren tachtig op
reductie van de administratieve lasten. Vanaf deze periode hebben verscheidene commissies aanbevelingen gedaan, waaronder de commissieGrapperhaus (1985) en de commissie-Van Lunteren (1994). In 1994 heeft
deze politieke aandacht geresulteerd in het MDW-beleid. De overheid
legde zichzelf op om in de periode 1994-1998 de administratieve lasten
met 10% te verminderen. Daarvoor kreeg ieder ministerie de opdracht
zichzelf te evalueren. Verder vonden consultaties plaats met een panel
bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om hervormingsopties te identificeren. Ook werden talloze projecten uitgevoerd om
administratieve formaliteiten voor bedrijven te vereenvoudigen, zoals
eenloketmaatregelen en het beter gebruikmaken van ICT-technieken.
In 2003 heeft de regering vastgelegd dat zij voor het jaar 2007 per saldo
25% administratieve lastenverlichting nastreefde. Departementen moesten zich committeren aan dit percentage. Omdat het onwenselijk was om
ieder departement met eenzelfde reductiedoelstelling op te zadelen, is
gekozen voor een per departement of domein gedifferentieerde aanpak. In
2003 werden in alle ministeries die administratieve lasten veroorzaakten
projectbureaus ingesteld. Deze zijn later ingebed in de ‘normale’ structuren. Het ministerie van Financiën kreeg de taak toezicht te houden op
de voortgang van het proces. Daartoe werd IPAL opgericht, wiens taken
later zouden worden overgenomen door de Regiegroep Regeldruk. Omdat
Financiën een belangrijke rol speelt in de begrotingscyclus, ontstond een
behoorlijk effectief afrekenmechanisme.292
Iedere minister bleef verantwoordelijk voor het halen van de voor zijn
ministerie opgelegde administratieve lastenverlichting. Omdat dit een
292 C.M. Radaelli, Desperately seeking regulatory impact assessments. Diary of a reflective researcher (paper
submitted for evaluation), Exeter: University of Exeter 2007, p. 15.
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forse inspanning vereiste, vergde dit continue aandacht en het samen met
burgers en het bedrijfsleven zoeken naar oplossingen voor administratieve
lasten. Er werd onder meer een website opgericht waarop iedereen zijn
klachten over regelgeving kon indienen. Via deze website (www.strijdigeregels.nl) zijn vooral veel meldingen over strijdige uitleg van de regels
binnengekomen. De vereenvoudigingsvoorstellen zijn in het algemeen in
nauw overleg met het bedrijfsleven opgesteld. De belangrijkste maatregelen
zijn:293
1 vereenvoudiging of afschaffen van informatieverplichtingen; bepaalde
informatie hoefde niet meer of in eenvoudiger vorm te worden aangeleverd;
2 het verkleinen van de doelgroep van de regelgeving (bijvoorbeeld minder bedrijven die er onder vallen, verlicht regime voor kleine bedrijven,
en dergelijke);
3 het verminderen van de frequentie waarmee de overheid bedrijven
informatie vraagt;
4 het vereenvoudigen van methoden van aangifte, bijvoorbeeld door
ICT-oplossingen, elektronisch contact met de overheid en het taxo
nomieproject;
5 ministeries beter laten samenwerken, zodat gegevens nog maar één
keer hoeven worden doorgegeven;
6 door over te gaan op minder lastenverhogende vormen van alternatieve
regelgeving, zoals coregulering en zelfregulering.
De eerste maatregel heeft betrekking op het werkelijk wegnemen van
administratieve verplichtingen. Maatregel 2 en 3 hebben betrekking op het
gemakkelijker maken om de administratieve verplichtingen te vervullen.
Deze dienstverlenende operatie concentreert zich op het wegnemen van
de gevoelde last, onder meer door service te bieden. Hiertoe zijn verscheidene projecten uitgevoerd. De vierde maatregel heeft betrekking op iets wat
Van der Steen en Van Twist administratieve lastenverlegging noemen. Door
administratieve lastenverlegging worden andere organisaties verantwoordelijk voor regulering die voorheen door de overheid werd gedaan. Daarbij kan
men denken aan het opnemen van zorgplichten en zelfregulering. ‘De overheid is niet langer primair zelf verantwoordelijk voor regeldruk, maar brengt
deze elders onder. Brancheverenigingen en koepelorganisaties uit de sector
krijgen dan bijvoorbeeld zelf de verantwoordelijkheid (geheel of gedeeltelijk)
voor het regelen van het verkeer in hun sector.’294

293 D. Swagerman & A. Lasance, Controller en administratieve lasten. Wie is aan zet? Deventer: Kluwer BV
2008.
294 M. van der Steen & M. van Twist, Repertoires voor regelreductie. De goede bedoelingen voorbij, Den
Haag: InAxis 2008, p. 16 e.v.
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Daarnaast zijn er veel regelingen ingetrokken zonder dat dit een duidelijk
effect had op de administratieve lasten. De nota Bruikbare rechtsorde 295
van de Minister van Justitie kondigde een interdepartementaal project
‘Doorlichting ministeriële regelingen’ aan. Als gevolg daarvan hebben in
de periode na 2004 vrijwel alle ministeries één of meer acties ‘kappen dor
hout’ uitgevoerd. In deze acties wordt het regelbestand doorgenomen en
opgeschoond. Overbodige en materieel uitgewerkte regelgeving wordt in
deze acties ingetrokken. Deze acties kunnen het regelbestand flink uitdunnen, met name bij ministeries die een grote voorraad regels beheren. Het
ministerie van LNV heeft bijvoorbeeld in de LNV-intrekkingsregeling
2004296 604 miniseriële regelingen ingetrokken die uitgewerkt waren, maar
formeel nog bestonden. In 2004 heeft het ministerie van OCW door middel
van de OCW-intrekregeling ruim 600 algemeen verbindende voorschriften
ingetrokken. In 2008 is gebleken dat 20% van de 520 ministeriële regelingen van OCW zijn uitgewerkt, waarna ze zijn ingetrokken (OCW-intrekkingsregeling 2008). Het effect van deze intrekkingsronden is duidelijk
waar te nemen als tijdelijke teruggang in het bestand van geldende ministeriële regelingen (zie figuur 17 op p. 196). Een dergelijke actie vergroot de
transparantie van het regelbestand, maar omdat de ingetrokken regels
grotendeels zijn uitgewerkt, heeft het geen invloed op de ervaren administratieve lasten of (breder) regeldruk.297 Daarnaast zijn er vanaf 2005 twee
veegacties vereenvoudiging vergunningen gehouden, waarin de circa 1.000
vergunningen die Nederland rijk is zijn doorgenomen.
In een evaluatie van de Algemene Rekenkamer uit 2006 – een jaar voordat
de voorgenomen 25% administratieve lastenvermindering gehaald moest
worden – is gebleken dat de voorgenomen administratieve lastenverlichting van 25% grotendeels gehaald was. Er bleek een lastenreductie van
zo’n 20% te zijn gerealiseerd zonder dat echt pijnlijke maatregelen waren
genomen. Toch voelde het bedrijfsleven nog geen duidelijke verbetering.
Daarvoor waren verschillende oorzaken, onder meer dat veel regels niet
werden nageleefd omdat administratieve lastenverschuiving had plaatsgevonden of omdat bedrijven ondanks het wegvallen van de verplichtingen
bepaalde handelingen bleven uitvoeren. Daarom stelde de regering in 2006
opnieuw een doelstelling om vóór 2011 de voelbare administratieve lasten
voor het bedrijfsleven en burgers nogmaals met een kwart te verminderen.
Er is daarnaast besloten om naast de administratieve lasten ook andere
zaken aan te pakken, zoals nalevingskosten, toezichtlasten en dergelijke (zie
paragraaf 7.2). Deze doelstelling was ambitieuzer dan de vorige, omdat het
laaghangende fruit reeds was weggeplukt en ook ‘trucs’ waarin lastenverschuivingen plaatsvonden niet meer als lastenverlichting konden worden
aangemerkt. In 2007 is een nieuwe administratieve lastenmeting uitgevoerd
295 Kamerstukken II 2002-2003, 29 279, nr. 9.
296 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 januari (Stcrt 2004, 14).
297 M. van der Steen & M. van Twist, Repertoires voor regelreductie. De goede bedoelingen voorbij, Den
Haag: InAxis 2008.
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om de nieuwe doelstellingen tegen af te kunnen meten. De termijn van
Actal werd daarbij ook verlengd tot 2011.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is verantwoordelijk voor de aanpak voor burgers, professionals en instellingen. Het
project ‘Last van de overheid’, dat wordt getrokken door het ministerie van
BZK, richt zich op de tien grootste knelpunten van regelgeving.

7.6 Trends in regelproductie
In 2004 hebben De Jong en Herweijer voor het eerst een historisch overzicht van de regelproductie in Nederland gegeven over de afgelopen dertig
jaar. Daaruit bleek dat de productie van wetten en AMvB’s over de jaren
betrekkelijk constant is geweest. Figuur 16 laat de cijfers uit deze studie
zien, waarbij volgens dezelfde methode de cijfers zijn aangevuld tot het
jaar 2008. De verticale stippellijnen geven de verkiezingsjaren weer. In
de grafiek zijn de nieuwe zelfstandige regelingen en de regelwijzigingen
geaggregeerd weergegeven. Uit de grafiek blijkt dat de constante lijn voor
wetten en AMvB’s ook na 2003 wordt doorgetrokken. Er is niet duidelijk
sprake van stijging of daling van de productie. Wel lijkt vanaf 2003 het
aantal gewijzigde wetten en AMvB’s iets te zijn toegenomen ten opzichte
van het aantal nieuwe wetten en AMvB’s. In het algemeen geldt dat er
vanaf 1999 een sterkere voorkeur lijkt te ontstaan voor regelgeving in
lagere regels (het percentage wetten ten opzichte van het totaal daalt plotseling van zo’n 25 naar 15-20). Er is geen duidelijke relatie tussen de regelproductie en de verkiezingsjaren.
Figuur 16 Regelproductie in Nederland over de jaren 1995-2008
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Bron 1995-2003: P.O. de Jong & M. Herweijer, Alle regels tellen; de ontwikkeling van het aantal wetten,
AMvB’s en ministeriële regelingen in Nederland, Den Haag: WODC 2004: 2004 en verder: www.overheid.
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De gelijkblijvende regelproductie is niet te vinden bij de ministeriële regelingen. Deze groep laat vanaf 1995 van jaar tot jaar een gestage stijging
zien. De productie van ministeriële regelingen in het topjaar 2007 was
meer dan driemaal zo hoog als in 1995. Bij de ministeriële regelingen is
er derhalve beslist geen sprake van een teruggang in regelproductie. Over
het aantal ingetrokken regels is weinig bekend.
Ondanks de continue productie van wetten en AMvB’s en de productiestijging van ministeriële regelingen, blijft het bestand van deze regelingen
over de afgelopen vijf jaar redelijk constant (zie figuur 17). Het aantal
geldende wetten stijgt licht, het aantal AMvB’s daalt licht. Het bestand aan
ministeriële regelingen laat na 2004 een plotselinge daling zien, waarna
het aantal weer licht lijkt te stijgen. De daling lijkt samen te vallen met de
‘snijoperaties’ naar aanleiding van de nota Bruikbare rechtsorde uit 2003,
waarin veel overbodige en materieel uitgewerkte ministeriële regelingen
zijn ingetrokken (het kappen van dor hout).
Figuur 17 Bestand van geldende regelingen
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7.7 Doelbereiking van het beleid
RIA’s
In Nederland moet voor iedere wet en AMvB die naar verwachting substantiële gevolgen zal hebben voor bedrijven, milieu of uitvoerbaarheid
of handhaafbaarheid, een effectenanalyse worden uitgevoerd, die men
als RIA zou kunnen bestempelen. In een quickscan wordt bepaald welke
verdere toetsen nodig zijn voor het bepalen van de gevolgen van de in te
voeren regeling. RIA heeft geen betrekking op ministeriële regelingen,
waardoor binnen deze groep geen positieve gevolgen te verwachten zijn.

Nederland

Nederland wordt in de internationale literatuur beschouwd als een van
de koplopers op het gebied van administratieve lastenmetingen en het
Standaardkostenmodel blijkt een succesvol exportproduct te zijn. 298 De
administratieve lasten worden goed uitgewerkt, terwijl de overige kosten
en de baten van de regelgeving veel minder grondig worden uitgewerkt. 299
Deze aspecten worden zelden gekwantificeerd. De keuze voor een beleidsoptie moet worden gerechtvaardigd, maar wanneer dit is gebeurd is
de RIA uitsluitend bedoeld om de gevolgen van de voorgenomen regelgeving transparant te maken, niet om een afweging te maken tussen
beleidsopties.
Consultatie leidt zelden tot de keuze voor alternatieve regelgeving of het
terugtrekken van het wetsvoorstel. Consultatie kan wel leiden tot verhoging van de regeldruk. 300
Voor zover ons bekend zijn er geen onderzoeken gedaan naar de kwantitatieve gevolgen van de RIA op de regelproductie in Nederland. Een
opvallend verschijnsel is dat de productie van de enige onderzochte
vorm van rijkswetgeving waarop geen RIA hoeft te worden uitgevoerd,
namelijk de ministeriële regelingen, continue toeneemt. Dat terwijl de
productie van formele wetten en AMvB’s betrekkelijk constant blijft. Een
causaal verband tussen het gebruik van RIA en de groei van de productie
van ministeriële regelingen kan op basis van een dergelijke constatering
echter niet gelegd worden. Mogelijk worden om andere redenen steeds
meer zaken gedelegeerd. De oorzaken van de groeiende ministeriële regelingenproductie zouden daarvoor uitvoeriger onderzocht moeten worden.
De doelbereiking van het dereguleringsprogramma
Nederland heeft vanaf de jaren tachtig een beleid gevoerd dat was gericht
op deregulering. Aanvankelijk was er een sterk kwantitatieve belangstelling (het aantal regels), maar halverwege de jaren negentig verschoof de
belangstelling naar de reductie van een bepaald soort kosten binnen die
regels, namelijk de administratieve lasten. Toch hebben in de periode
na het uitkomen van de nota Bruikbare rechtsorde alle ministeries de
opdracht gekregen een veegactie te houden om alle onbruikbare ministeriële regelingen af te schaffen. Dit heeft geleid tot het intrekken van een
zeer groot aantal ministeriële regelingen. Deze actie is duidelijk terug te
vinden in het verloop van het bestand van geldende ministeriële regelingen. Een probleem is echter dat op de instroom van nieuwe ministeriële

298 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004.
299 C.M. Radaelli, Desperately seeking regulatory impact assessments. Diary of a reflective researcher (paper
submitted for evaluation), Exeter: University of Exeter 2007, p. 13 en 15.
300 W.S.R. Stoter & N.J.H. Huls, Wie draagvlak zoekt die regeldruk ontmoet, Den Haag: WODC 2006.
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regelingen geen rem lijkt te zitten. De productie van ministeriële regelingen neemt ieder jaar nog toe, waardoor het schrappen van regels dweilen
met de kraan open lijkt. De acties gericht op het intrekken van formele
wetten en AMvB’s lijken veel minder succesvol te zijn, gezien de geringe
schommelingen in de voorraadcijfers.
Reductie van administratieve lasten
De Nederlandse regering zet al lange tijd in op reductie van administratieve lasten voor bedrijven (en wat later voor burgers). In de periode
2003-2007 is een lastenreductie van 25% gerealiseerd. De Algemene
Rekenkamer concludeert in 2006 dan ook: ‘Het kabinet is de afspraken
met de Tweede Kamer grotendeels nagekomen. Het kabinetsbeleid heeft
echter minder merkbaar effect voor het bedrijfsleven dan uit de kabinetsrapportages valt op te maken. Dit komt onder meer doordat geschrapte
informatieverplichtingen (die een administratieve last betekenden) voorheen niet altijd voor 100% door ondernemers werden nageleefd (waardoor
het schrappen van de verplichting niet altijd effect had op de lasten). Ook
blijken bedrijven voor eigen doeleinden bepaalde administratieve processen te handhaven (inclusief de lasten daarvan), ook al bestaat daartoe
geen wettelijke verplichting meer. Verder worden sommige informatieverplichtingen, nadat ze door de overheid zijn geschrapt, alsnog opgelegd
door de sector zelf (waardoor de lasten blijven bestaan).’301 In de nieuwe
kabinetsperiode is opnieuw als doel gesteld de administratieve lasten met
een kwart te verminderen en volgens de eigen voortgangsrapportages
van het kabinet ligt dit programma goed op schema. Het lijkt er derhalve
op dat het de Nederlandse regering de laatste jaren lukt om bij een gelijkblijvend tot licht stijgend regelbestand wetgeving minder zwaar op het
bedrijfsleven te laten drukken, althans waar het de administratieve lasten
betreft.

7.8 Conclusies
De regelhiërarchie in Nederland is betrekkelijk complex. Als hoogste
regels gelden internationale verdragen, gevolgd door het Statuut van het
Koninkrijk der Nederlanden. De Grondwet staat hiërarchisch gezien onder
het Statuut. Formele (rijks)wetten vormen het skelet van de Nederlandse
rechtsorde. Aan de regering kunnen bevoegdheden voor het uitvaardigen van algemene maatregelen van (rijks)bestuur worden toegekend om
(raam)wetgeving inhoudelijk in te vullen. Daarnaast kan bij of krachtens
de wet aan individuele ministers de bevoegdheid om ministeriële regelingen uit te vaardigen worden toegekend. Zelfstandige AMvB’s (die niet
301 Algemene Rekenkamer, Reductie administratieve lasten voor het bedrijfsleven, Den Haag: Algemene
Rekenkamer 2006.
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op een wet terug zijn te voeren) komen zelden voor. Nederland kent geen
constitutioneel hof. De rechter mag wetten in formele zin niet aan de
Grondwet toetsen.
Deregulering is een onderwerp dat al vanaf de jaren tachtig speelt in
Nederland. Aanvankelijk lag de nadruk op het aantal regels, maar al
gauw werd in het MDW-programma voor een economisch uitgangspunt
gekozen. Dit leidde onder meer tot privatisering van verschillende overheidsbedrijven. Reductie van administratieve lasten werd speerpunt
van het beleid. Nederland heeft zich door een systematische aanpak van
administratieve lasten goed van andere landen weten te onderscheiden.
Met name de oprichting van Actal, het ontwikkelen van het Standaardkostenmodel en de kwantitatieve reductiedoelstellingen zijn sterke punten
op het gebied van administratieve lastenverlichting, die inmiddels door
veel landen zijn overgenomen. In de nota Zicht op wetgeving wordt het
wetgevingsbeleid in een breed kader geplaatst en worden kwaliteitseisen
voor wetgeving gegeven. Het perspectief veranderde van de economische
invalshoek naar een principiëler doordenking van de verhouding tussen
overheid en samenleving. Dit leidde tot kwaliteitseisen voor wetgeving.
Om de wetgevingskwaliteit te waarborgen zijn vervolgens verschillende
instituties opgericht. Uiteindelijk is getracht beide stromingen te integreren en te komen tot een betere rechtsorde.
In het wetgevingsproces is een aantal reflectieve momenten ingebracht.
Bij iedere wet of AMvB moet een quickscan worden uitgevoerd waarin
de wetgevingsambtenaar een overweging van alternatieve instrumenten
maakt en beoordeelt in hoeverre extra toetsen noodzakelijk zijn. Deze
afweging wordt getoetst door het Meldpunt Voorgenomen Regelgeving.
Vervolgens kan een Bedrijfseffectentoets (BET), een Milieueffectentoets
(MET) en/of een Uitvoerbaarheids- en Handhaafbaarheidstoets (U&Htoets) worden uitgevoerd. Deze RIA beslaat echter niet het volledige spectrum van potentiële gevolgen van een regeling. Het ministerie van Justitie
heeft een verantwoordelijkheid voor de wetgevingskwaliteit, en de uitvoering van bovengenoemde toetsen is een van de toetsingscriteria. Daarbij
zet het de beoordeling van de BET en de MET uit bij respectievelijk het
ministerie van EZ en het ministerie van VROM. Daarnaast geeft Actal een
advies over de gevolgen voor de administratieve lasten. De Raad van State
geeft het laatste advies over de kwaliteit van de wet alvorens deze in het
parlement wordt behandeld.
De RIA zoals die in Nederland wordt uitgevoerd, beslaat slechts een deel
van de te verwachten gevolgen van wet- en regelgeving. Bovendien hoeven
ministeriële regelingen niet aan een RIA te worden onderworpen. Kwantificering van de administratieve lasten is vaak goed, maar de overige lasten
en de batenkant van de regelgeving zijn vaak onvoldoende gekwantifi-
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ceerd. De Nederlandse RIA is niet sterk gericht op het vinden en afwegen
van alternatieven voor regelgeving. Zo hoeven bijvoorbeeld geen scenario’s van alternatieven tegen elkaar te worden uitgewerkt en afgewogen.
Het zwaartepunt van de RIA vindt plaats op het moment dat de keuze voor
het type regeling is gemaakt. RIA wordt in Nederland vooral gezien als
een instrument waarmee de wetgevingskwaliteit gebaat is, maar niet als
instrument waarmee de regelproductie kan worden beteugeld.
Ook consultatie wordt vooral gezien als een instrument om de wetstechnische kwaliteit te verbeteren en minder als manier om ondeugdelijke
wetten terug te trekken. Over de manier waarop de consultatie moet
worden uitgevoerd en welke plaats zij in het wetgevingsproces heeft,
is weinig vastgelegd. Zo is het moment waarop consultaties moeten
plaatsvinden en wie moeten worden uitgenodigd, niet vastgelegd; er is
geen consultatieplicht, geen ondersteuning en er zijn geen consultatiehandleidingen. Consultaties vinden in de praktijk vaak plaats nadat de
(politieke) beslissing om regelgeving te maken al is genomen. Consultatie
heeft daarmee een zwakke beleidsmatige verankering. Hoewel consultatie
regelmatig leidt tot amendementen in het wetsvoorstel, leidt het zelden tot
schrappen van een regel of de keuze voor een alternatief instrument. Uit
onderzoek blijkt verder dat de inbreng van belanghebbenden de regeldruk
van ontwerpregelingen vaak doet toenemen.
Een effectief middel om regels te reduceren is het intrekken van
u itgewerkte regelingen. Vooral de doorlichtingsactie van de ministeriële
regelingen heeft tot een enorm aantal ingetrokken regelgevingen geleid.
Het succes van een dergelijke operatie toont aan dat een periodiek,
geïnstitut ionaliseerd doorlichtingsmechanisme voor uitgewerkte regelgeving wordt gemist.
De productie van wetten en AMvB’s is in de afgelopen jaren steeds redelijk constant gebleven. De productie van ministeriële regelingen neemt
ieder jaar nog flink toe. Het is onduidelijk of dit is toe te schrijven aan het
ontbreken van de RIA-plicht voor ministeriële regelingen.
De sterke en jarenlange aandacht van de Nederlandse regering voor administratieve lasten begint zijn vruchten af te werpen. Hoewel het totaal
aantal wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen in de afgelopen jaren
redelijk constant is gebleven, is het de regering gelukt de administratieve
lasten voor het bedrijfsleven flink terug te brengen. Helaas wordt dat nog
niet altijd door het bedrijfsleven gevoeld. Naast de administratieve lasten
zijn nog vele andere zaken voor bedrijven van belang en om die reden is
het beleid verbreed naar onder meer nalevingskosten, verwervingskosten
voor subsidies en toezichtslasten.

Nederland

Al met al voert Nederland een sterk administratieve lastenbeleid en
bestaat er – althans op papier – een aantal instituties die de wetgevingskwaliteit controleren. De RIA kan echter nog worden versterkt door meer
aspecten mee te nemen en de RIA meer een rol in de instrumentenkeuze
te laten vervullen.
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8 Remmen op regelgeving in vijf landen
In dit hoofdstuk vergelijken wij de landenstudies met elkaar om er achter
te komen welke omstandigheden en instrumenten een effect hebben op
de productie van regels. Daarbij is het lastig om causale relaties te leggen
tussen enerzijds de context en de beleidsinstrumenten en anderzijds de
productie van regels. Toch zal worden getracht meer inzicht in deze relatie
te krijgen.
In paragraaf 8.1 geven wij een beschrijving van de beleidscontext. Hier
zullen de staatsinrichting, de regelhiërarchie en het wetgevingskwaliteitsbeleid van de onderzochte landen worden vergeleken. Daarna volgt
in paragraaf 8.2 een korte beschrijving van de departementale voorbereiding van regelgeving. Deze departementale voorbereiding wordt in
paragraaf 8.3 en 8.4 nader uitgewerkt. In paragraaf 8.3 bespreken wij een
aantal belangrijke instrumenten die tot een betere wetgevingskwaliteit
kunnen leiden, zoals Impact Assessment, consultatie en vereenvoudigingsprogramma’s. Daarna bespreken wij in paragraaf 8.4 welke instituties het
beleid ondersteunen en controleren. Vervolgens komt in paragraaf 8.5 de
rol van het parlement aan de orde. In paragraaf 8.6 wordt een vergelijking
gemaakt van de trends in regelgeving in de onderzochte landen, teneinde
een indicatie te hebben van de doelbereiking van het beleid. In paragraaf
8.7 wordt – hoe lastig dat ook is – getracht te bepalen welke omstandigheden en welke instrumenten succesvol zijn in het reduceren van regelgeving en het terugdringen van de lasten. Ten slotte worden in paragraaf 8.8
de belangrijkste bevindingen nog eens op een rijtje gezet.

8.1 Beleidscontext
Staatsinrichting
De staatsinrichting van de vijf landen die in het onderzoek zijn betrokken,
verschillen op verscheidene onderdelen van elkaar. Zo zijn het Verenigd
Koninkrijk, Zweden en Nederland constitutionele monarchieën en
Finland en Oostenrijk zijn een republiek. Het parlement van het Verenigd
Koninkrijk, Oostenrijk en Nederland bestaat uit twee Kamers, terwijl
Zweden en Finland het met één Kamer doen. De gevolgen van een een- of
tweekamerstelsel op de regelproductie zijn bij voorbaat niet duidelijk en
lijken samen te hangen met de bevoegdheden van die Kamers. 302
Er is variatie in eenheidsstaten en federale staten. Dit onderscheid is
van belang, omdat de regelhiërarchie in federale staten in het algemeen
complexer is dan in eenheidsstaten. Nederland, Zweden en Finland
zijn (gedecentraliseerde) eenheidsstaten. In alle drie de landen zijn
302 J.R. Rogers, ‘The impact of bicameralism on legislative production’, Legislative Studies Quarterly (28)
2003-4, p. 509-528.
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r egionale en lokale overheden. Ondanks deze gelijkenis zijn er binnen
deze eenheidsstaten ook grote onderlinge verschillen. Een voor een wetgevingsonderzoek belangrijk kenmerk van de Zweedse staatsinrichting is
dat veel overheidstaken worden uitgevoerd door onafhankelijke uitvoeringsorganisaties, ook wel agencies genoemd. Als gevolg daarvan vervullen de Zweedse ministeries betrekkelijk weinig uitvoerende taken en zijn
ze derhalve klein. Veel agencies hebben wetgevende bevoegdheden. In
Finland – een land dat historisch gezien sterk door Zweden is beïnvloed –
spelen dergelijke wetgevende agencies een bescheiden rol. De Nederlandse ZBO’s lijken een tussenpositie in te nemen.
Aan de andere kant van het spectrum staat Oostenrijk. Oostenrijk is een
federale staat, bestaande uit een federatie en 9 deelstaten. De taakverdeling tussen de federatie en de deelstaten is grondwettelijk vastgelegd. Het
Verenigd Koninkrijk neemt een tussenpositie in. Formeel is het Verenigd
Koninkrijk een eenheidsstaat. Het Westminster Parliament heeft echter
bevoegdheden overgedragen (devolved) aan parlementen in Schotland,
Wales en Noord-Ierland. Deze hebben op een groot aantal terreinen
wetgevende bevoegdheden. Deze taakverdeling is neergelegd in een
constitutional convention, een niet-wettelijk bindende praktijk. Daardoor
worden de bevoegdheden van het Westminster Parliament niet aangetast
en is er geen sprake van een echte federatie. Dit neemt niet weg dat de
regelhiërarchie in het Verenigd Koninkrijk de complexiteit van die van een
federale staat heeft.
Regelhiërarchie
De complexiteit van de regelhiërarchie is mede afhankelijk van de staatsinrichting van een land. De regelhiërarchie in de gedecentraliseerde eenheidsstaten is relatief eenvoudig ten opzichte van de federatie(achtigen).
In Zweden, Nederland en Finland geldt dat hogere regelgeving voorrang
heeft op lagere regelgeving. Bijzondere regelgeving heeft voorrang op
algemene regelgeving, en nieuwe regelgeving heeft voorrang op oude
regelgeving. De regelgeving die het hoogst in rang is, moet doorgaans een
zwaardere procedure doorlopen dan lagere regelgeving.
Met name de regelhiërarchie in het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk is
complex. In federaal getinte staten moet er een afstemming zijn tussen de
regels van het federale en het deelstaatniveau. In het Verenigd Koninkrijk
kunnen zowel het Westminster Parliament als de parlementen in de ‘deelstaten’ primaire en secundaire wetgeving vaststellen. Deze wetgeving is
nevengeschikt aan elkaar. Het systeem wordt geordend door afspraken die
zijn gemaakt over de verdeling van de bevoegdheden tussen het Westminster Parliament en de deelstaatparlementen. Deze afspraken zijn echter
niet bindend. In de praktijk staan de verschillende rechtsstelsels hiërarchisch gezien naast elkaar.
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In Oostenrijk is het onderscheid tussen grondwettelijke regels en
‘normale’ wetten zeer complex. Behalve de grondwet zijn er ook specifieke
grondwetten en zijn er in ‘normale’ wetten artikelen te vinden die een
grondwettelijke status hebben. In Oostenrijk wordt de regel aangehouden
dat grondwetbepalingen van de deelstaten niet in strijd mogen zijn met
die van de federale grondwet. De ‘normale’ wettelijke bepalingen van
de deelstaten zijn echter nevengeschikt aan de federale wetten. Bij strijd
tussen de federale en de deelstaatwetgeving zal de rechter van geval tot
geval moeten bepalen welke bestuurslaag de wetgevende bevoegdheid
heeft.
De ontwikkeling van het beleid
Bij de ontwikkeling van het deregulerings- en wetgevingskwaliteitsbeleid
zien we in de onderzochte landen sterke overeenkomsten en enkele opvallende verschillen. Vanaf de jaren tachtig waaide er een wind door Europa
waarin nadruk werd gelegd op de versterking van de aanbodzijde van
de economie. Het was de periode waarin het new public management
een belangrijke politieke ideologie werd. Deregulering en marktwerking
waren de sleutelbegrippen in deze periode. Een gevolg van deze stroming
is dat in vrijwel alle onderzochte landen vanaf deze periode deregulering
op de agenda stond. De aandacht werd daarbij vooral gericht op zwaar
gereguleerde sectoren zoals telecommunicatie, transport en elektriciteit.
In deze periode zijn de ministeries van Economische Zaken belangrijke
aanjagers van het beleid. Later zien we dat in veel landen ook de kwaliteit
van wetgeving een belangrijk issue werd. In Zweden bleef het ministerie
van EZ de trekker van het beleid. Een gevolg was dat tot op de dag van
vandaag het Zweedse wetgevingskwaliteitsbeleid een sterk economisch
karakter heeft. RIA’s draaien bijvoorbeeld nog steeds vooral om adminis
tratieve lasten voor het bedrijfsleven. Omdat het Verenigd Koninkrijk een
breder perspectief op wetgevingskwaliteit wilde realiseren, heeft het de
verantwoordelijkheid voor dit beleid overgeheveld naar het Cabinet Office,
het bureau van de premier. Een soortgelijk bureau is ook in Oostenrijk
sinds 1979 de belangrijkste coördinator van het wetgevingskwaliteitsbeleid. In Nederland wordt het dereguleringsbeleid gecoördineerd door het
ministerie van EZ, maar Justitie is verantwoordelijk voor het wetgevingskwaliteitsbeleid. In Finland is Justitie ook de belangrijkste coördinator
van dit beleid.
Hoewel zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Oostenrijk het bureau
van de premier het coördinerend ministerie is, is de invulling die aan
het beleid wordt gegeven zeer verschillend. In het Verenigd Koninkrijk
is het beleid overgeheveld van Economische Zaken naar het Cabinet
Office. Hierdoor werd de reikwijdte van het beleid verbreed van economische aspecten als administratieve lasten naar een veel breder terrein.
De economische aspecten bleven echter een belangrijke rol spelen. Nu
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is het beleid in het Verenigd Koninkrijk vooral gericht op risicogestuurd
regelgeven, inspecteren en handhaven. In Oostenrijk speelde de economie een veel bescheidener rol. Tot 1999 was het beleid vooral gericht op
de consequenties van wetgeving op de begrotingen van de verschillende
overheidslichamen. Het beleid had vooral een interne focus. Pas vanaf
1999, toen de werkeloosheid in Oostenrijk steeg, kwam het perspectief
mede op werkgelegenheid en economie te liggen. Deze gevolgen moesten
vervolgens in Impact Assessments worden meegenomen, maar de aandacht
voor de financiële gevolgen voor overheden bleef (en blijft) groot. Tevens is
een beleid ingezet gericht op het vereenvoudigen en intrekken van regelgeving. Dit intrekkingsbeleid is overigens vooral een technisch-juridische
operatie. Het hele wetgevingskwaliteitsbeleid in Oostenrijk blijft overigens
sterk gericht op juridische kwaliteitsverbetering.
In Finland en Nederland coördineert het ministerie van Justitie het
wetgevingskwaliteitsbeleid. In Nederland is eind jaren tachtig het strikt
economische spoor voor het wetgevingskwaliteitsbeleid losgelaten en zijn
door Justitie onder meer kwaliteitseisen voor wetgeving opgesteld. Vanaf
2003 werden onder de noemer van het programma Bruikbare rechtsorde
het economische en het juridische spoor geïntegreerd. In Finland heeft
deze integratie nog niet of nauwelijks plaatsgevonden. In dat land legt
het beleid nog sterke nadruk op de juridische aspecten van wetgevings
kwaliteit en minder op de economische aspecten. Pas in 2009 heeft
Finland bijvoorbeeld een administratieve lastenbeleid met expliciete
doelstellingen vastgesteld.

8.2 De voorbereiding van regelgeving
Initiatieven voor regelgeving
In alle onderzochte landen kunnen de regering en/of individuele ministers wetsvoorstellen indienen. Maar parlementsleden hebben in alle
onderzochte landen ook het recht op initiatief. In Nederland is het recht
op initiatief aan Tweede Kamerleden voorbehouden en hebben Eerste
Kamerleden dat recht niet. In Oostenrijk kunnen vijf leden van de
Nationalrat én de Bundesrat een wetsvoorstel indienen, en in het Verenigd
Koninkrijk kunnen individuele leden van zowel het Hogerhuis als het
Lagerhuis wetten initiëren. In Oostenrijk bestaat ook nog het bevolkingsinitiatief, waarbij minimaal 100.000 burgers moeten hebben getekend. In
kwantitatief opzicht zijn in alle onderzochte landen regeringsvoorstellen
veruit het belangrijkst. Bovendien hebben initiatiefvoorstellen, met name
als ze afkomstig zijn van de oppositie, een grote kans om afgewezen te
worden.

Remmen op regelgeving in vijf landen

Departementale voorbereiding
Wetsvoorstellen worden – met uitzondering van initiatiefvoorstellen –
doorgaans departementaal voorbereid. De voorbereiding van regelgeving
kan, zelfs binnen één land, op zeer uiteenlopende manieren worden
uitgevoerd. In de meeste gevallen is dit een ambtelijk proces, zoals in
Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Oostenrijk. Tijdens dit
proces wordt een werkgroep opgezet die de ambtelijke voorbereiding op
het departement verricht. Zweden vormt hierop echter een uitzondering.
In Zweden worden de meeste wetsvoorstellen voorbereid door onafhankelijke Committees of Inquiry, bestaande uit ambtenaren, onafhankelijke deskundigen en politici. Deze Committees of Inquiry krijgen een
onderzoeksvraag van het betreffende ministerie met instructies voor het
onderzoek. Binnen het kader van deze instructies voeren de Committees
of Inquiry een uitgebreid onafhankelijk onderzoek uit en rapporteren hun
bevindingen in een onderzoeksrapport.
Tijdens de departementale voorbereiding vindt in alle onderzochte landen
onderzoek plaats naar de doelstellingen, de uitwerking en de gevolgen
van de op te stellen regelgeving. Wanneer de voorgenomen regelgeving
gevolgen heeft voor andere ministeries, lagere overheden, uitvoerings
instellingen en de rechterlijke macht, worden die in het proces betrokken.
In Zweden is hiervoor een gedetailleerde procedure en in Oostenrijk is
dwingend geregeld dat andere overheidslichamen waarop het voorstel
financiële gevolgen heeft toestemming moeten geven. Ook worden tijdens
de departementale fase externe belanghebbenden geconsulteerd. Tevens
worden de gevolgen van de wetgeving beoordeeld en vinden door speciale
organen controles op de ambtelijke voorbereiding plaats. Hoe de departementale voorbereiding is vormgegeven, is in ieder land anders. Een uitgebreidere analyse hiervan vinden we in de volgende paragrafen.

8.3 Instrumenten
In deze paragraaf bespreken we enkele belangrijke instrumenten die een
kwalitatief of kwantitatief effect (kunnen) hebben op de totstandkoming
van regels of het bestand aan regels. In paragraaf 8.3.1 gaan we in op
limitering van de capaciteit zoals dat in het Verenigd Koninkrijk gebeurt.
Vervolgens wordt in paragraaf 8.3.2 de RIA onder de loep genomen en
vindt in paragraaf 8.3.3 een beoordeling van het consultatieproces plaats.
Vorengenoemde instrumenten hebben vooral betrekking op de totstandkoming van regelgeving. In paragraaf 8.3.4 behandelen we ten slotte de
kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen van de beoordeling van bestaande
regels.
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8.3.1 Limitering van de capaciteit
In het Verenigd Koninkrijk bestaat een bijzonder regelmechanisme voor
de hoeveelheid formele wetgeving die tot stand komt. Alle formele wetten
worden in het Verenigd Koninkrijk geconcipieerd door de OPC. De capaciteit van de OPC om wetgeving op te stellen is schaars. Er moet derhalve
een verdeelsysteem tussen ministeries zijn hoe deze schaarse capaciteit
kan worden ingezet. Eens per jaar dienen alle ministeries een programma
in met de formele wetten die zij in het betreffende jaar willen doorvoeren.
Er zijn afspraken dat de totale wettenproductie niet groter mag zijn dan
een bepaald maximum, mede afhankelijk van de zwaarte van de wetten.
Vervolgens worden afspraken gemaakt welke wetten mogen worden opgesteld. Daarbij wordt capaciteit van de OPC vrijgehouden voor eventueel in
te voeren spoedwetgeving. Deze bewuste ‘bottleneck’ in de wetgevingsorganisatie heeft tot gevolg dat jaarlijks een gelimiteerd aantal formele
wetten in de planning kunnen worden opgenomen. Of dit systeem leidt tot
een verschuiving naar een grotere productie van secundaire regelgeving
in het Verenigd Koninkrijk is niet bekend. Een dergelijk systeem komt niet
in de overige onderzochte landen voor.
8.3.2 Impact Assessment
Impact Assessment wordt in alle onderzochte landen gebruikt als een
instrument om wetgevingskwaliteit te bevorderen. Daarnaast kan RIA
– mits goed uitgevoerd – bevorderen dat de wetgever afziet van regelgeving en voor alternatieve instrumenten kiest. Hoewel het principe van
RIA overal hetzelfde is, zijn er grote verschillen tussen de vijf landen in de
wijze waarop zij inhoud geven aan de Impact Assessment en met name in
de manier waarop de systemen zijn geïmplementeerd in de wetgevings
organisatie.
De inhoud van de RIA
Tabel 32 geeft de gevolgen weer die in een RIA dienen te worden beoordeeld. Deze informatie is afkomstig van de OECD en deze legt nadruk op
economische aspecten. Uit de tabel blijkt dat de RIA’s in de onderzochte
landen op hun economische kenmerken niet sterk verschillen. In Zweden
zijn er sterke verschillen tussen de soorten RIA’s, waardoor er weinig algemeens over de RIA kan worden gezegd. In Oostenrijk zien we dat de RIA
‘smaller’ is dan in de overige onderzochte landen.
In een RIA kunnen echter meer dan alleen economische aspecten worden
meegenomen. Zoals ook al uit tabel 32 blijkt, is de reikwijdte in Oostenrijk
gering. Naast een aantal formeel-juridische aspecten heeft de Oostenrijkse RIA vooral betrekking op de kosten voor burgers en bedrijven, de
kosten voor het bestuur en de verdelingseffecten voor lagere overheden.
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Tabel 32 De soorten gevolgen die in een RIA dienen te worden beoordeeld
Soorten gevolgen in de RIA
Begroting
Concurrentie
Openheid markten
Kleine bedrijven
Specifieke regio’s
Specifieke sociale groepen
Andere groepen (liefdadigheid, non-profit)
Publieke sector

UK
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd

S
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen
In specifieke gevallen

FI
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd

AT
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Nee
Nee
Nee
Altijd*

NL
Altijd
Altijd
Altijd
Altijd
Nee
Nee
Nee
Nee

* Aanvulling op OECD-informatie. Effecten op andere bestuurslagen moet verplicht worden beoordeeld. Dit wordt gecontroleerd
door het ministerie van Financiën. Indien de gevolgen voor de begroting van andere overheden niet zijn beoordeeld, moet het
ministerie dat verantwoordelijk is voor de regeling in principe deze kosten vergoeden.
Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 82

Met name de economische gevolgen worden in beeld gebracht. In Zweden
ligt er een sterke nadruk op administratieve lasten. Hier maken met name
agencies zeer eenvoudige tot zeer gedetailleerde RIA’s. Committees of
Inquiry die regelgeving voorbereiden maken doorgaans geen RIA, omdat
dit te zeer een herhaling van zetten zou zijn. In Finland moeten wetgevers in vier verschillende Assessments een zeer brede effectenbeoordeling
uitvoeren. De economische gevolgen, de gevolgen op de ambtelijke organisatie, de milieueffecten en de sociale gevolgen van de wetgeving moeten
worden beoordeeld. In Nederland is de effectenbeoordeling ook wat
smaller dan in Finland en Zweden. Er wordt een beoordeling gegeven van
de gevolgen voor het bedrijfsleven en het milieu. Verder wordt de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid beoordeeld. Daarnaast bestaan er nog
ruim 60 specifieke effectentoetsen. Het Verenigd Koninkrijk voert eveneens een brede toetsing uit, waarin gevolgen voor de economie, het milieu
en sociale gevolgen aan bod komen. In alle landen is speciale aandacht
voor de gevolgen voor de administratieve lasten.
Instructies voor RIA
In bijna alle landen uit de selectie is een richtsnoer met instructies voor
het uitvoeren van RIA uitgewerkt. Zweden vormt hierop de uitzondering. In Zweden zijn er verschillende handreikingen en verordeningen,
die de opsteller van de RIA qua methodologische aanpak weinig houvast
bieden. Wel hebben enkele agencies voor hun eigen regelgevingsproces
volledig uitgewerkte handleidingen opgesteld, maar een centraal beleidsdocument of handboek ontbreekt. In Oostenrijk is een centraal document voor Bessere Rechtssetzung opgesteld. Dit beleidsdocument heeft
een sterk juridisch karakter, verbindt de bestaande regelgeving over RIA
en wetgevingskwaliteitsbeleid, maar geeft weinig inhoudelijke sturing.
Wel zijn er op sommige deelgebieden uitgebreidere handreikingen voor
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 ffectenbeoordeling gemaakt, zoals voor klimaatveranderingen en de
e
financiële gevolgen van regelgeving op overheden. Met name de financiële
gevolgen worden goed gestuurd door methoden en financiële consequenties indien verzuimd wordt deze gevolgen in te schatten. Een gevolg is dat
in Oostenrijk met name de financiële aspecten die betrekking hebben
op overheden, uitvoerig worden berekend, terwijl de overige gevolgen
worden afgedaan met vuistregels en schattingen. Het RIA-handboek in
Finland geeft inzicht in de wijze waarop een RIA uitgevoerd zou kunnen
worden. Het geeft veel goede suggesties, maar schrijft geen methoden
voor. Mogelijk staat dit beter omschreven in deelinstructies van enkele
ministeries, maar dit was niet goed na te gaan omdat deze uitsluitend in
het Fins zijn opgesteld. Nederland maakt gebruik van een viertal toetsen
(de quickscan, de U&H-toets, de BET en de MET), die zijn neergelegd in
vier checklists die door wetgevingsambtenaren moeten worden ingevuld. Deze checklists geven weinig methodologische sturing. Er wordt
waarde gehecht aan het zo veel mogelijk kwantificeren van de gevolgen,
maar concrete instrumenten hiervoor worden niet aangereikt. Wel maakt
Nederland gebruik van het Standaardkostenmodel voor het inschatten
van de administratieve lasten, dat wordt uitgevoerd door Actal. Dit betreft
echter slechts één aspect van de gevolgen van wetgeving. Het meest uitgewerkt is het RIA-systeem van het Verenigd Koninkrijk. Hier beschikt men
over een volledig web based RIA-guide en een bijbehorende toolkit die een
groot aantal gedetailleerde vragen bevatten die moeten worden beantwoord. Daarnaast is de indeling en lay-out van RIA’s neergelegd in een
template die iedere wetgevingsambtenaar dient te gebruiken.
Het is opvallend dat in vrijwel alle RIA-handleidingen nadruk wordt
gelegd op het belang van het kwantificeren en/of monetariseren van
beleidseffecten, terwijl de regering in slechts weinig gevallen methoden
heeft uitgewerkt waarmee een dergelijke kwantificering kan worden
uitgevoerd. Daar waar wel methoden worden aangereikt, gaat het om
deelaspecten. In Oostenrijk is de werkwijze voor het vaststellen van de
financiële gevolgen op de begrotingen van andere overheden goed vastgelegd. Een voorbeeld van een andere methode die goed is uitgewerkt en die
inmiddels door alle onderzochte landen wordt gebruikt is het Standaardkostenmodel, waarin de directe gevolgen op de administratieve lasten
worden gekwantificeerd. Uit het voorbeeld van het Standaardkostenmodel en Actal in Nederland blijkt dat wanneer een methode wordt aangereikt en hierop wordt gecontroleerd, deze methode ook werkelijk gebruikt
wordt. De aangereikte methoden betreffen allemaal methoden om betrekkelijk eenvoudig op geld te waarderen gevolgen in te schatten. Methoden
voor het kwantificeren van zachte belangen zijn zeldzaam. In Finland,
waar een zeer brede RIA moet worden gemaakt, is hiervoor niet zozeer
een methode uitgewerkt, maar kunnen wetgevingsambtenaren advies
vragen bij gespecialiseerde agencies. Alleen in het Verenigd Koninkrijk

Remmen op regelgeving in vijf landen

geven de RIA-guide en toolkit enkele methoden voor het vaststellen van
een monetaire waarde. Overigens blijkt dat in de praktijk ook de monetarisering van zachte belangen in het Verenigd Koninkrijk nog niet erg van
de grond komt. Een gevolg van het methodologisch tekort is dat in het
algemeen de financiële gevolgen op het bedrijfsleven en medeoverheden
goed en gedetailleerd in beeld worden gebracht, maar dat met name de
batenkant van wetgeving onvoldoende wordt gekwantificeerd. Daarmee
komt in de meeste onderzochte landen een sterke nadruk te liggen op de
(administratieve) lastenkant van de voorgenomen wetten.
Alternatievenafweging
Een belangrijk aspect van RIA is de afweging van alternatieven en de
rechtvaardiging van regelgevende acties. Dit betekent enerzijds dat een
RIA niet te vroeg moet worden uitgevoerd, omdat er dan nog onvoldoende
details over het onderwerp en de vorm van de regelgeving bekend zijn.
Anderzijds moet een RIA ook niet te laat worden uitgevoerd, omdat anders
de keuze voor de instrumenten al is gemaakt. In de meeste onderzochte
landen is het gebruikelijk dat verantwoordelijken voor de regelgeving hun
keuze schriftelijk rechtvaardigen. In het Verenigd Koninkrijk moet de verantwoordelijke minister een verklaring tekenen waarin hij stelt dat hij de
baten tegen de kosten vindt opwegen. In veel gevallen worden expliciete
besliscriteria voor de rechtvaardiging van regelgeving gehanteerd. In alle
landen wordt van wetgevers verwacht dat zij alternatieve instrumenten
onderzoeken. In het Verenigd Koninkrijk, Finland en Nederland zijn daartoe handreikingen opgesteld.
Tabel 33 Rechtvaardiging van regelgevende acties
Soort rechtvaardiging
Van wetgevers wordt verwacht dat zij
de noodzaak van nieuwe regelgeving
schriftelijk rechtvaardigen
Expliciete besliscriteria gehanteerd bij
rechtvaardiging van nieuwe regelgeving
Van wetgevers wordt verwacht dat
zij alternatieve beleidsinstrumenten
identificeren en beoordelen voordat zij
een nieuwe regeling aannemen
Richtlijnen over gebruik van alternatieve
beleidsinstrumenten

UK

S

FI

AT

NL

Soms

Soms

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Soms

Altijd

Nee

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 76

In de onderzochte landen vindt alternatievenafweging plaats voordat er
een diepgaande analyse van de gevolgen is uitgevoerd. Alternatieven
afweging vindt dus nooit plaats op basis van de vergelijking van
een aantal volledig uitgewerkte scenario’s. In Nederland vindt de
alternatievena fweging in principe plaats tijdens de quickscan, maar deze
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quickscan is in afwachting van het Integraal Afwegingskader inmiddels in
onbruik geraakt. In het Verenigd Koninkrijk vindt alternatievenafweging
plaats in de initial RIA, in Finland vóór de verdiepende onderzoeken in de
RIA, en in Oostenrijk is alternatievenafweging geen onderdeel van de RIA,
maar vindt ze voorafgaand aan de RIA plaats. Het Verenigd Koninkrijk is
het verst met de scenariobenadering. De gevolgen van de gekozen regelgeving moeten worden afgezet tegen de status-quo of een ‘do minimum’-
scenario.
Veel landen blijken moeite te hebben met het vinden van de juiste timing
van de RIA. In Zweden blijkt dat RIA’s voorbereid door een ministerie of
een Committee of Inquiry vaak in een zeer vroeg stadium van het wetgevingsproces plaatsvinden. Hierdoor zijn er nog weinig details bekend en
er kan nog veel in het wetsontwerp veranderen. RIA’s uitgevoerd door
agencies vinden vaak in een laat stadium plaats, waardoor deze documenten een hoog detailniveau hebben, maar weinig meer bijdragen aan
de besluitvorming. Een goede timing is dus belangrijk. Het Oostenrijkse
beleid is niet helder over de timing van de RIA en levert geen instrumenten om alternatieve instrumenten af te wegen. Het is ons niet bekend hoe
dit in de praktijk uitpakt.
Tabel 34 Belangrijke procedurele aspecten in de RIA
Procedurele aspecten

UK

RIA voor het aannemen van nieuwe
regelgeving
Externe kwaliteitsbeoordeling

In sommige
gevallen
Ja

Ondergrens voor het uitvoeren van
RIA
RIA wettelijk verplicht

Ja

RIA nodig voor wetten
RIA nodig voor lagere regelgeving
Wetgevers moeten kosten van
nieuwe regelgeving identificeren
Kwantificeren van de kosten van
nieuwe regelgeving
Wetgevers moeten de baten van
nieuwe regelgeving identificeren
Kwantificeren van de baten van
nieuwe regelgeving
De baten moeten de kosten
rechtvaardigen

S

FI

AT

NL

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Gefragmenteerd,
niet dekkend*
Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

-

Nee

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Voor AMvB’s

Altijd

Alleen
belangrijke
Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

Altijd

In specifieke
gevallen
In specifieke
gevallen
In specifieke
gevallen
In specifieke
gevallen
In specifieke
gevallen
In specifieke
gevallen
Nee

Altijd

Altijd

Altijd

Nee

Altijd

In specifieke
gevallen
In specifieke
gevallen
In specifieke
gevallen
Altijd
Altijd
Altijd

* Aanvulling op de OECD-informatie.
Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 81

In sommige
gevallen
In sommige
gevallen
In sommige
gevallen
In sommige
gevallen
In sommige
gevallen
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Enkele van de onderzochte landen, zoals Nederland, Finland en het
Verenigd Koninkrijk, hebben ervoor gekozen om de RIA gefaseerd uit te
voeren. In Nederland geschiedde een RIA in twee fasen. Eerst werd een
quickscan uitgevoerd waarin de instrumentenkeuze plaatsvindt en waarin wordt bepaald welke toetsen moeten worden uitgevoerd. De eerste fase
is echter in onbruik geraakt. In Finland worden eerst de doelen en alternatieve oplossingen geïdentificeerd, geïnventariseerd en tegen elkaar afgewogen. Wanneer de keuze voor een alternatief vaststaat, wordt gekozen
voor de ‘zwaarte’, de methoden en de uitvoerigheid van de RIA. Daarna
wordt een diepgaande analyse van de gevolgen gemaakt. Met name het
Verenigd Koninkrijk gaat ver in de fasering van de RIA. De RIA doorloopt
gedurende het wetgevingsproces vier stadia, initial, partial, full en final,
waarin steeds nieuwe en gedetailleerdere informatie wordt toegevoegd.
RIA is in het Verenigd Koninkrijk dan ook niet zozeer een document dat
op één moment wordt vastgesteld, maar een informatieverwerkingsproces
dat gelijk oploopt met het wetgevingsproces. Tijdens dat proces worden
in een vroeg stadium (op basis van voorlopige informatie) alternatieven
afgewogen. Stapsgewijs wordt steeds meer informatie verzameld over de
toekomstige gevolgen van het wetsvoorstel en worden de vorm en inhoud
van de op te stellen regelgeving steeds verder ingevuld. In het Verenigd
Koninkrijk moet de opsteller meerdere malen verantwoording afleggen.
De integratie van RIA in het wetgevingsproces is in het Verenigd Koninkrijk beter dan in de overige landen.
Sturing en controle op de RIA
Hoewel er in alle onderzochte landen al gedurende vele jaren een
( beperkte) RIA-verplichting geldt, bestaat er met name in Finland en
Oostenrijk nog maar kort een RIA-beleid dat is uitgewerkt in beleidsnota’s en handleidingen. In Zweden is er nog steeds geen sprake van een
uniform RIA-beleid. In dat land moeten de individuele ministeries en
agencies hun eigen werkwijzen ontwikkelen, hetgeen leidt tot een onduidelijke lappendeken aan verordeningen, handboeken en werkwijzen. In
Zweden is de controle op RIA’s verdeeld over verscheidene instituties en
vindt er geen inhoudelijke beoordeling van de RIA plaats. Alleen op de
administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf vindt een inhoudelijke controle plaats. In Oostenrijk vindt vooral een juridische check op
het wetsvoorstel door het Bundeskanzleramt plaats, en een controle op de
gevolgen voor de overheidsfinanciën door het ministerie van Financiën. In
Finland toetst het ministerie van Justitie de juridische en taaltechnische
kwaliteit van het voorstel, maar er wordt slechts marginaal naar de inhoudelijke aspecten van de effectenbeoordeling gekeken. Al met al is in deze
landen een gebrekkige uitvoeringsstructuur van de RIA te vinden, wat
blijkt uit het ontbreken van ondersteunende en controlerende instituties.
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Tabel 35 Functies verantwoordelijk orgaan RIA
Functies verantwoordelijk orgaan
Wordt geconsulteerd tijdens de
wetgevingsprocedure
Rapporteert over voortgang die de
verschillende ministeries maken met hun
hervormingsbeleid
Heeft bevoegdheden om RIA’s te
monitoren en beoordelen
Voert zelf RIA’s uit
Stimuleert wetgevingskwaliteit
en hervormingen

UK

S

FI

AT

NL

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja*
Nee

Nee
Nee

Nee
Nee

Ja
Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

* Aanvulling op OECD-informatie.
Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 62

Het lijkt erop dat het jarenlange serieuze aandacht vergt om de implementatie van RIA in een land gestalte te geven. Met name het Verenigd
Koninkrijk is hier al vroeg mee begonnen. Na veel structuurwijzigingen
is er nu een duidelijk en behoorlijk sterk sturings- en controlesysteem
ontstaan. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van beleid ligt bij
de ministeries. Binnen ieder ministerie is een Better Regulation Minister
aangesteld, die verantwoordelijk is voor het better regulation-beleid van
het ministerie. Deze ministers worden op het ministerie ondersteund door
senior ambtenaren. De inhoudelijke begeleiding en interne controle van
wetsvoorstellen vinden plaats door de Departmental Better Regulation
Unit (DBRE). Deze units begeleiden en coördineren het wetgevingsproces en dragen op die manier bij aan de kwaliteit van de regelgeving. De
DBRE’s worden centraal ondersteund door de Better Regulation Executive
(BRE). Deze BRE heeft tevens verschillende beleidsnotities, handleidingen
en onlinecursussen opgesteld. Daarnaast beoordeelt de BRE alle
voorstellen voor primaire en secundaire wetgeving, waarbij hij tevens de
k waliteit van de RIA beoordeelt. Bij wetsvoorstellen met grote (financiële)
gevolgen vindt daarnaast nog een (politieke) beoordeling plaats door de
Panel for Regulatory Accountability alvorens het voorstel bij het parlement
wordt ingediend. Het Panel wordt op korte termijn opgevolgd door een
subcommittee voor better regulation van de National Economic Committee.
De kwaliteit en doeltreffendheid van RIA
RIA is een instrument dat in veel landen nog in ontwikkeling is. Veel van
de onderzochte landen kampen met kwaliteitsproblemen rondom de RIA.
Empirische wetenschappers en vertegenwoordigers van bedrijfsbelangen
die de RIA-kwaliteit monitoren, uiten in de meeste landen kritiek op de
inhoud van de RIA. De problemen die zij signaleren zijn in grote mate
vergelijkbaar en spelen ook in landen waarin de RIA in een sterke structuur is geïmplementeerd, zoals in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
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Deze problemen lijken daarmee inherent te zijn aan het instrument. RIA’s
hebben de volgende kwaliteitsproblemen:
1 Zij worden zelden op het juiste moment uitgevoerd. Vaak worden RIA’s
uitgevoerd op het moment dat de instrumentenkeuze al is gemaakt.
2 Er worden niet vaak alternatieven afgewogen. Daarvoor is een tweetal
oorzaken aan te wijzen. In de eerste plaats voeren de ministeries die
verantwoordelijk zijn voor de regelgeving zelf de RIA uit. Omdat zij in
principe voorstander van de regelgeving zijn, nemen zij alternatieve
instrumenten onvoldoende in overweging. In de tweede plaats blijkt
de RIA in de onderzochte landen niet goed te zijn geïnternaliseerd bij
de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de wetgeving. Uit eigen
onderzoek van het Finse ministerie van Justitie blijkt dat wetgevingsambtenaren op de ministeries RIA nog te veel zien als een administratieve verplichting. Dit heeft tot een aantal verbeteringen in informatievoorziening over RIA geleid, maar het is onbekend hoe effectief dit
middel is. Want ook binnen de sterke structuur in het Verenigd Koninkrijk, waar veel aandacht is voor communicatie, standaardisering en
ondersteuning en controle, blijft de kritiek op de uitvoering van de RIA
aanhouden. In het Verenigd Koninkrijk en waarschijnlijk ook in andere
landen leidt dit tot het pro forma of informatief uitvoeren van RIA’s,
maar niet tot RIA’s die invloed hebben op de instrumentenkeuze.
3 Het kwantificeren van gevolgen gebeurt nog te weinig. De zwakke
ondersteuning, het ontbreken van instrumenten voor kwantificering
en ontbrekende inhoudelijke controle op de RIA geven ambtenaren en
politici weinig prikkels om werkelijk werk te maken van kwantificering.
4 Er is een bias naar (bedrijfs)economische gevolgen. Met name in het
Verenigd Koninkrijk, Nederland, Oostenrijk en Zweden ligt sterke
nadruk op bedrijfseconomische gevolgen, administratieve lasten en
gevolgen voor overheidsfinanciën. Deze aspecten worden doorgaans
wel goed gekwantificeerd door de ministeries. Het zijn ook de aspecten
die in de meeste landen het meest diepgaand worden gecontroleerd
(bijvoorbeeld door het ministerie van Financiën, Economische Zaken of
Actal).
5 De doeltreffendheid van RIA’s is wetenschappelijk onbewezen.
K ritische onderzoekers in de geselecteerde landen nemen geen reductie
in de regelproductie, toename van de wetgevingskwaliteit of een teruggang van de administratieve lasten waar als gevolg van RIA. Effecten
van RIA worden in ieder geval niet waargenomen in het Verenigd
Koninkrijk, Oostenrijk en Zweden. In Finland zijn geen publicaties op
dit gebied aangetroffen.
Niet zozeer een kwaliteitsprobleem, maar een algemene beperking van
de toepasbaarheid van RIA lijkt de oorzaak te zijn dat het instrument
zich minder goed leent in wetgevingsprocessen waarin onderhandelingen met andere ministeries (Zweden) of sociale partners (Oostenrijk) een
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belangrijke rol spelen. Het verantwoordelijke ministerie zal immers niet
snel geneigd zijn om alternatieven naar voren te brengen als er een zwaar
bevochten consensus over een wetsvoorstel op tafel ligt. In landen met
een neo-corporatistisch karakter is RIA volgens sommige respondenten
in zijn klassieke vorm daarom wellicht minder goed toepasbaar. Deze
redenering gaat ervan uit dat de RIA pas wordt uitgevoerd als een keuze
voor een instrument is gemaakt. Het zou echter zo moeten zijn dat de
analyses van verschillende alternatieven tijdens het beleidsproces tot een
evenwicht iger keuze leiden. Dan zijn de analyses input voor de onderhandelingen en hebben ze mogelijk wel effect. Dit is uitgangspunt in het Integraal Afwegingskader in Nederland.
8.3.3 Consultatie
Tijdens het wetgevingsproces vindt in alle onderzochte landen consultatie plaats. Consultatie wordt uitgevoerd door het voor de wetgeving
eerstverantwoordelijke ministerie. Het doel van consultatie is om meer
informatie van deskundigen en belanghebbenden te vergaren teneinde
de wetgevingskwaliteit te verbeteren. In het Verenigd Koninkrijk is
consultatie expliciet een integraal onderdeel van de RIA. Dat houdt in
dat de uitkomst van de consultatieronde wordt verwerkt in het full RIA-
document. Consultatie wordt beschouwd als een methode van informatieverzameling in het R IA-proces (zie paragraaf 3.4.3). In Finland is ze ook
onderdeel van de RIA, maar is het verkrijgen van feitelijke informatie van
kleiner belang. Daar is consultatie met name gericht op het verkrijgen van
consensus tussen de belanghebbende partijen. In Zweden is ze primair
gericht op het verbeteren van de technische kwaliteit van regelgeving. In
Nederland en Oostenrijk wordt consultatie los gezien van de RIA, maar
informatie uit de consultatieronde kan wel doorwerken in de RIA.
In veel landen, waaronder Nederland, zien we een zwakke implementatie van consultatie in het wetgevingsproces. De ondersteuning van
wetgevingsambtenaren laat in de onderzochte landen bijvoorbeeld een
wisselend beeld zien. In Oostenrijk en Nederland zijn geen consultatiehandleidingen. In Zweden zijn minimumnormen vastgesteld en er
zijn enkele gefragmenteerde handleidingen. Het Verenigd Koninkrijk en
Finland hebben een handleiding over consultatie opgesteld. Alleen in het
Verenigd Koninkrijk is een consultation coordinator in het leven geroepen
om het consultatieproces te ondersteunen en de kwaliteit ervan te bewaken. In de overige landen is geen sprake van inhoudelijke ondersteuning
en kwaliteitsbewaking. In het Verenigd Koninkrijk en Zweden moet het
verantwoordelijke ministerie verantwoording afleggen aan de geconsulteerden over de vraag welke belangen zijn gehonoreerd en waarom. In de
overige landen bestaat deze verplichting niet.
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Tabel 36 Kenmerken van consultatie
Kenmerken consultatie
Consultatiecode
Ondersteuning consultatie
Kwaliteitscontrole
Verantwoording aan geconsulteerden?

UK
+
+
+
+

FI
+
-

S
+
+

AT
-

NL
-

Door het ontbreken van handleidingen is consultatie in veel landen (met
uitzondering van het Verenigd Koninkrijk) een informeel proces dat van
bovenaf nauwelijks wordt gestuurd. Wie er wordt uitgenodigd, is cultureel, en in Nederland en Oostenrijk zelfs individueel, bepaald. Oostenrijk,
Finland en in wat mindere mate Nederland hebben een (neo)corporatistische traditie. Met name in Oostenrijk en Finland nemen de sociale
partners een bijzondere positie in. In Oostenrijk worden zij in alle fasen
van de consultatie uitgenodigd, ook al heeft het wetsvoorstel geen sociale
gevolgen. In Finland krijgen de sociale partners (bijvoorbeeld in tripartiete overleggen) extra mogelijkheden om hun stem te laten horen. In het
Verenigd Koninkrijk, dat geen corporatistische traditie heeft, hebben de
sociale partners geen bijzondere positie en ook in Zweden nemen zij geen
bijzondere plaats in.
Met name in Oostenrijk is consultatie een proces dat sterk gericht is op
instituties zoals overheidsinstellingen, universiteiten en andere deskundigen. Wie er wordt uitgenodigd, is niet geregeld en hangt onder meer af
van de ervaringen en voorkeuren van de verantwoordelijke ambtenaar,
maar over het algemeen wordt wel breed geconsulteerd. Ook in Nederland is niet vastgelegd wie voor consultatie moeten worden uitgenodigd.
In Finland geven de HELO en de RIA-richtlijn een globale beschrijving.
In tegenstelling tot de corporatistisch ingestelde landen heeft consultatie
in het Verenigd Koninkrijk en Zweden een erg open karakter. In Zweden
wordt ieder wetsvoorstel (voor verordeningen hoeft niet te worden geconsulteerd) gepubliceerd op de website van het verantwoordelijke ministerie. Eenieder kan hierop reageren. Bij belangrijke wetsvoorstellen komen
soms honderden reacties binnen. De verantwoordelijke ambtenaar moet
in de toelichting bij het wetsvoorstel van iedere reactie beredeneerd
aangeven waarom die wel of niet is overgenomen. Deze verplichting geldt
ook in het Verenigd Koninkrijk. Nederland is net begonnen met een proef
over consultatie via het internet.
Tabel 37 geeft aan welke consultatievormen worden toegepast in de vijf
onderzochte landen.
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Tabel 37 Voorgeschreven consultatievormen
Consultatievorm
Informele consultatie met
geselecteerde groepen
Brede circulatie van voorstellen voor
opmerkingen
Publieke aandacht en opmerkingen
Publieke bijeenkomsten
Internet
Adviesgroep
Voorbereidende publieke commissie

Wet

UK
Verordening

Wet

S
Verordening

Wet

FI
Verordening

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 73

Zowel in Nederland als Oostenrijk en Zweden leidt consultatie regelmatig tot aanpassingen in de wetsvoorstellen. In een enkel geval wordt
wetgeving ingetrokken, maar een groot deregulerend effect lijkt niet van
consultatie uit te gaan. Van het Verenigd Koninkrijk en Finland zijn hierover bij ons geen gegevens bekend. Uit een studie in Nederland blijkt dat
consultatie vaak eerder tot lastenverhoging dan tot lastenverlaging leidt.
Samengevat kan in Nederland het consultatiebeleid door middel van het
ontwikkelen van methoden, handleidingen en het aanstellen van consultatiecoördinatoren gestuurd en ondersteund worden.
8.3.4 Ex post beoordeling van bestaande regels
Het periodiek systematisch doornemen van het wettenbestand om na te
gaan of een wet uitgewerkt is (het kappen van dor hout) kan een manier
zijn om het wettenbestand actueel te houden. In Finland worden tot
op heden weinig problemen ervaren met het aantal wetten en regels.
Dit heeft tot gevolg dat er tot op heden nog geen beleid is gevoerd om
bestaande regels in te trekken. Het digitaliseren en opnemen van wetten in het online wettenbestand (Finlex) heeft in Finland als neveneffect
een reinigende werking op het wettenbestand gehad. Veel uitgewerkte en
onnodige regelingen zijn in deze operatie ingetrokken. De andere onderzochte landen zijn wel actief met het intrekken van regels. In Oostenrijk
hebben de drie Rechtsbereinigungsgesetze het karakter gehad van het kappen van dor hout. In de eerste Rechtsbereinigungsgesetz werden in principe
alle regelingen van voor 1946 ingetrokken, tenzij er een reden was om dat
niet te doen. Een dergelijke guillotineregeling is ook in de jaren tachtig in
Zweden beproefd. Daarnaast heeft ieder Oostenrijks ministerie de wettelijke opdracht gekregen om zijn regelbestand door te nemen en na te gaan
welke regelingen niet meer actueel of uitgewerkt waren. Dit heeft tot het
intrekken van vele wetten en verordeningen geleid. In de laatste 

Remmen op regelgeving in vijf landen

Tabel 37 (Vervolg)
Consultatievorm
Informele consultatie met
geselecteerde groepen
Brede circulatie van voorstellen voor
opmerkingen
Publieke aandacht en opmerkingen
Publieke bijeenkomsten
Internet
Adviesgroep
Voorbereidende publieke commissie

AT

NL

Wet

Verordening

Wet

Verordening

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Nee
Ja
Ja
Nee
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee

Bron: OECD, Indicators of Regulatory Management Systems, Parijs: OECD 2007, p. 73

Rechtsbereinigungsgesetz waren de grondwettelijke artikelen aan de beurt
en dit leidde tot intrekking van meer dan 1.000 artikelen met grondwettelijke status. Nederland heeft vanaf 2003 met het interdepartementaal
project Doorlichting ministeriële regelingen het bestand ministeriële
regelingen flink uitgedund. De genoemde acties zijn zowel in Finland
als in Oostenrijk en Nederland aan te merken als technisch-juridische
operaties, noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het wettenbestand. Het succes van deze acties in Oostenrijk en Nederland, waarin
soms honderden regelingen werden ingetrokken, duidt op groot ‘achterstallig onderhoud’ en is een aanwijzing dat een systematische periodieke
doorlichting van het regelbestand wordt gemist. Ondanks het kwantitatieve succes van de acties in Oostenrijk en Nederland, hebben zij weinig
werkelijke gevolgen op de hoogte van de ervaren regeldruk voor burgers
en bedrijven. Daarenboven is aan de ontwikkeling van het Nederlandse
ministeriële regelingenbestand te zien dat het effect slechts tijdelijk is
als niet gelijktijdig de productie van ministeriele regelingen aan banden
wordt gelegd.
In het Verenigd Koninkrijk voert de onafhankelijke Law Commission op
een meer systematische manier onderzoek uit naar rechtsgebieden en
doet aanbevelingen over het schrappen of vereenvoudigen van regels.
De indruk bestaat dat deze commissie in kwantitatief opzicht weinig
effectief is.
Van meer fundamentele aard is het wegnemen van de last die burgers
en bedrijven van regelgeving ervaren. Alle onderzochte landen hebben
inmiddels een dergelijk beleid ontwikkeld. Sinds het principebesluit van
de Finse regering op 12 maart 2009 hebben alle onderzochte landen een
kwantitatieve doelstelling geformuleerd om tot administratieve lasten
verlichting van 25% op burgers en/of het bedrijfsleven te komen.
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Tabel 38 Kwantitatieve reductiedoelstellingen administratieve lasten
Land
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Finland
Oostenrijk

Nederland

Reductiepercentage
25
25
25
25

25

Doelstelling gehaald in
2010
2010
2012
2010
(2012 voor EUgebaseerde regelgeving)
2010

Betrekking op
Bedrijven en derde sector
Bedrijven
Bedrijven, vooral MKB
Bedrijven, vooral MKB

Bedrijven en burgers

Deze administratieve lastenverlichting kan worden bereikt door het
bieden van meer service, zoals elektronische dienstverlening, een eenloketgedachte en een klantvriendelijke overheid, maar ook door het
vereenvoudigen van regelgeving en het schrappen van informatieverplichtingen. Het Verenigd Koninkrijk heeft ten behoeve van het versimpelen
van regelgeving de Legislative Reform Act in het leven geroepen, die ervoor
zorgt dat ministers met een relatief eenvoudige procedure in (wettelijke)
regelingen vereenvoudigen kunnen aanbrengen. De Legislative Reform
Act heeft tot ongeveer 50 – in verhouding tot het regelbestand een beperkt
aantal – Regulatory Reform Orders (versimpelingen) geleid. Daarnaast zet
het Verenigd Koninkrijk naar aanleiding van de Hampton Review sterk in
op risicogestuurd inspecteren en handhaven. De regering heeft de fundamentele keuze gemaakt voor ‘risk based’ inspectie en handhaving, waarbij
zij niet meer ieder risico tracht weg te nemen, maar probeert te komen tot
een betere ‘allocatie’ van risico. Naar aanleiding van het Better Regulation
Action Plan hebben 19 ministeries en agencies de opdracht gekregen om
het regelbestand door te lichten en vereenvoudigingsprogramma’s in te
dienen bij de regering.
Zweden heeft ook een actieplan met vele maatregelen om tot lastenverlichting te komen opgesteld, maar kiest in tegenstelling tot het Verenigd
Koninkrijk meer voor een bottom-upbenadering. Naast de voorstellen die
door de ministeries zelf zijn aangedragen, is ook op grote schaal met het
bedrijfsleven geconsulteerd. Het bedrijfsleven heeft vervolgens vele verbetervoorstellen gedaan. In totaal zijn er ruim 600 voorstellen tot adminis
tratieve lastenverlichting in het actieplan opgenomen. Volgens de OECD
scoort Zweden goed met zijn administratieve lastenverlichting, maar in
de afgelopen drie jaar zijn de lasten weer met 2% toegenomen. Nederland
is het langst bezig met het stellen van doelstellingen voor het verminderen van administratieve lasten. De eerste reductieronde eindigde in 2006.
Hoewel de doelstelling werd gehaald, was de lastenverlichting voor veel
bedrijven niet voelbaar. Het Verenigd Koninkrijk worstelt overigens met
hetzelfde probleem, zo blijkt uit onderzoek van de NAO. Daarom heeft de
Nederlandse regering besloten voor de tweede maal een administratieve
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lastenverlichting door te voeren, waarbij zij zich concentreert op een reële
lastenverlichting voor burgers en bedrijven. Nederland is het enige land in
onze selectie dat zijn administratieve lastenbeleid mede richt op burgers.

8.4 Ondersteuning en kwaliteitsbewaking
Wetgevingskwaliteitsbeleid vergt geïnstitutionaliseerde ondersteuning en
kwaliteitsbewaking. Deze paragraaf geeft een overzicht van de instituties
die zich bezighouden met de kwaliteitsbewaking van wet en regelgeving.
Daarbij volgen we in grote lijnen de gebruikelijke stappen in de wetgevingsprocedure. We behandelen in paragraaf 8.4.1 de controle op de ontwikkeling van wet- en regelgeving binnen de kolom van de ministeries,
vervolgens kijken we in paragraaf 8.4.2 naar de kwaliteitscontrole op een
centraal niveau en daarna beschouwen we de politieke besluitvorming.
Ten slotte vindt in enkele landen een ex post kwaliteitscontrole plaats,
veelal op een geaggregeerd niveau, bijvoorbeeld door een equivalent van
de Nationale Rekenkamer. Dit beschrijven wij in paragraaf 8.4.3.
8.4.1 Ondersteuning en kwaliteitsbewaking binnen de ministeries
De onafhankelijkheid van ministeries in de onderzochte landen verschilt
(zie tabel 39). Met name in Finland, maar ook in Oostenrijk en Nederland
hecht men grote waarde aan de autonomie van ministeries. In Finland
leidt dit tot een sterke verkokering tussen de ministeries. De waarde die
wordt toegekend aan de autonomie van ministeries heeft zijn gevolgen
voor de manier waarop de sturing en kwaliteitsbewaking wordt ingericht.
Wanneer deze autonomie belangrijk is, zal er sprake zijn van minder controle van bovenaf, maar zijn ministeries ook vrijer in het organiseren van
hun eigen interne wetgevingskwaliteitsbewaking. In Finland, Oostenrijk
en Nederland is daarom niet centraal voorgeschreven hoe de kwaliteitsbewaking moet zijn vormgegeven. De ministeries zijn in principe vrij hoe
zij hun wetgevingskwaliteitsbeleid vormgeven. In Nederland is weliswaar
geen algemene wetgevingskwaliteitsbeoordelaar voorgeschreven, maar
ieder ministerie heeft wel een coördinatiepunt administratieve lastenvermindering, dat ondersteuning biedt bij administratieve lastenberekeningen en de voortgang van departementale reductieprogramma's bewaakt.
In Zweden en het Verenigd Koninkrijk is wel een interne controlefunctie
geïnstitutionaliseerd. In Zweden heeft ieder ministerie een ‘legal division’.
Dit zijn tamelijk kleine afdelingen die uitsluitend de juridische kwaliteit
van voorstellen beoordelen. De legal division heeft geen instrumenten om
een inhoudelijke beoordeling van bijvoorbeeld de RIA te maken. In het
Verenigd Koninkrijk is de meest uitgebreide interne controle te vinden.
Deze controle richt zich met name op de better regulation-agenda. De

221

222

Wikken, wegen en (toch) wetgeven

Departmental Better Regulation Unit fungeert als een filter voor wetgeving van slechte kwaliteit en met hoge administratieve lasten. De DBRU
controleert echter niet alleen achteraf, maar heeft ook een adviserende en
coördinerende rol tijdens het wetgevingsproces. Door deze dubbelfunctie zijn de gevolgen moeilijk vast te stellen, maar het beeld is dat zij veel
wetgeving van slechte kwaliteit en met hoge lasten uitfilteren. Board Level
Champions werken op een meer strategisch niveau aan de better regulation-agenda, terwijl de Regulatory Reform Minister de politiek verantwoordelijke is.
Tabel 39 Controlerende organen
Land
Verenigd Koninkrijk

Zweden
Finland
Oostenrijk
Nederland

Interne controlefunctie
Regulatory reform minister
Board Level Champions

Type beoordeling
Better regulation programma
Regeldruk en administratieve lasten

DBRU
Legal division
Geen kwaliteitsbewaker voorgeschreven
Geen kwaliteitsbewaker voorgeschreven
Geen kwaliteitsbewaker voorgeschreven
Coördinatiepunt administratieve
lastenverlichting

Dagelijkse coördinatie regelgeving
Juridische toets
Toets op administratieve lasten

8.4.2 Centrale ondersteuning en kwaliteitsbewaking
In deze paragraaf wordt eerst per land beschreven welke organen betrokken zijn bij de ondersteuning van en de controle op de departementen.
Daarbij wordt steeds een onderverdeling gemaakt in de productie van
nieuwe regels en de regelvoorraad.
De wetgevingskwaliteitsagenda wordt in het Verenigd Koninkrijk (tabel
40) voor een belangrijk deel getrokken door de Better Regulation Execu
tive. Dit is een betrekkelijk grote organisatie die een groot aantal taken en
bevoegdheden heeft met betrekking tot de uitvoering van het wetgevingskwaliteitsbeleid. De BRE stelt beleidskaders op en ondersteunt departementen bij de uitvoering van hun wetgevingskwaliteitsbeleid. Zij werkt
samen met ministeries om nieuwe wetgeving te verbeteren en bestaande
wetgeving te moderniseren. Zij heeft dus taken in de totstandkoming van
regels als in de regelvoorraad. Daarbij heeft zij een ondersteunende taak,
maar ook een controlerende bevoegdheid. Zo worden wetsvoorstellen
inclusief de RIA door de BRE inhoudelijk beoordeeld. Naast de BRE voert
de Panel for Regulatory Accountability een controle uit voor wetsvoorstellen met geschatte kosten hoger dan 20 miljoen pond per jaar. De OCP
waarborgt een goede wetstechnische kwaliteit door de teksten van alle
wetten voor de ministeries te schrijven.
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Tabel 40 Ondersteunende en controlerende organen in het Verenigd
Koninkrijk
Ondersteuning departementen
Productie regels
Regelvoorraad

BRE
OCP
BRE

Controle departementen
BRE
Panel for Regulatory Accountability
BRE

In Zweden (tabel 41) heeft de Better Regulation Unit binnen het ministerie van Enterprise een ondersteunende rol voor ministeries bij wetgevingskwaliteitsbeleid. Daarnaast controleert zij of uitvoering is gegeven
aan de RIA-verordening op het gebied van administratieve lasten. De
verdere controle op nieuwe regelgeving is in Zweden verdeeld over een
groot aantal organen, die niet alle nieuwe regels afdekken. De Lagrådet
voert met name een juridische toets uit. De Regelrådet is pas opgericht en
voert een toetsing op de administratieve lasten van wetsvoorstellen uit.
Tillväxtverket monitort de RIA’s door agencies, maar voert geen controle
uit. Wel ondersteunt deze agency de ministeries met informatie over de
reductie van administratieve lasten.
Tabel 41

Ondersteunende en controlerende organen in Zweden

Productie regels

Regelvoorraad

Ondersteuning departementen

Controle departementen

Better Regulation Unit

Raad van State
Regelrådet

Tillväxtverket (voorheen Nutek)

Better Regulation Unit
Tillväxtverket (voorheen Nutek)
-

De implementatie van het Finse wetgevingskwaliteitsbeleid (tabel 42) is
betrekkelijk zwak. In principe zijn ministeries zelf verantwoordelijk voor
de kwaliteit van hun wetgeving, hetgeen tot een sterk wisselende kwaliteit leidt. Het ministerie van Justitie heeft een ondersteunende rol in de
totstandkoming van regelgeving. Justitie biedt vooral wetstechnische
ondersteuning. Daarnaast voert het Bureau for Legislative Inspection een
toets uit op voorgenomen wet- en regelgeving. Het beoordeelt de taalkundige en juridische aspecten en beoordeelt of de RIA-plicht is nageleefd. Er
wordt op centraal niveau geen inhoudelijke toets uitgevoerd. Er is geen
centrale coördinatie voor de reductie of kwaliteitsverbetering van de
regelvoorraad. Sinds kort monitort het ministerie van Werkgelegenheid en
Economische zaken de ontwikkeling van de administratieve lasten.
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Tabel 42 Ondersteunende en controlerende organen in Finland
Ondersteuning departementen

Controle departementen

Productie regels

Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie (Bureau for
legislative inspection)
Cabinet Finance Committee

Regelvoorraad

-

-

In Oostenrijk (tabel 43) spelen het Bundeskanzleramt en het ministerie
van Financiën een hoofdrol. Het BKA ondersteunt de departementen. Met
name de Verfassungsdienst ontwikkelt veel wetgevingskwaliteitsbeleid.
Daarnaast voert de Verfassungsdienst een juridische toets op nieuwe regelgeving uit, maar zij voert geen inhoudelijke controle uit op de RIA. Het
ministerie van Financiën is de trekker van het beleid omtrent de administratieve lastenvermindering. Daarnaast beoordeelt het de inschatting
van de gevolgen van wetgeving op de begroting van andere overheden.
Tabel 43 Ondersteunende en controlerende organen in Oostenrijk

Productie regels
Regelvoorraad

Ondersteuning departementen

Controle departementen

BKA
Min. van Financiën
Min. van Financiën

BKA Verfassungsdienst
Min. van Financiën

De Regiegroep Regeldruk is in Nederland (tabel 44) een orgaan dat de
verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het programma
Reductie regeldruk voor het bedrijfsleven. Zij adviseert, coördineert en
faciliteert. Daarbij ontwikkelt zij instrumenten en methoden, zoals de
BET-toets, voor het terugdringen van de regeldruk. Zij ziet op zowel de
productie als de voorraad regels. Voor de controle van nieuwe regelgeving is er een groot aantal organen. Het ministerie van Justitie voert een
wetgevingstoets uit, waarin onder meer wordt gekeken of de juiste toetsen
zijn gehanteerd. Daarnaast is Justitie, in samenwerking met het Meldpunt
Voorgenomen Regelgeving en het ministerie van VROM, verantwoordelijk voor een inhoudelijke beoordeling van de toetsen. Actal voert een
administratieve lastentoets uit. De Nederlandse regering heeft zich ten
doel gesteld om naast de administratieve lasten voor het bedrijfsleven
de administratieve lasten voor burgers met 25% ten opzichte van 2002
te reduceren. Om dit streven kracht bij te zetten zijn de taken van Actal
vanaf 1 janurari 2005 uitgebreid naar administratieve lasten voor burgers.
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Tabel 44 Ondersteunende en controlerende organen in Nederland
Ondersteuning departementen

Controle departementen

Productie regels

Regiegroep Regeldruk

Regelvoorraad

Regiegroep Regeldruk

Raad van State
Ministerie van Justitie
(wetgevingstoets)
Meldpunt Voorgenomen Regelgeving
Actal
Actal

De inbedding van het wetgevingskwaliteitsbeleid in een centrale ondersteunende en controlerende organisatie is in veel van de geselecteerde
landen beperkt en in sommige gevallen onvolledig. Wat vooral opvalt, is
dat er in maar weinig landen een inhoudelijke controle plaatsvindt op
de RIA.
8.4.3 Ex post kwaliteitsbewaking
Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden zijn organen die de
u itvoering van het wetgevingskwaliteitsbeleid structureel bewaken.
In twee landen heeft de Rekenkamer een expliciete taak om delen van
het better regulation-beleid te monitoren. In het Verenigd Koninkrijk is
dat met name het National Audit Office (NAO, de Britse equivalent van
de Nationale Rekenkamer). Deze instelling heeft de opdracht gekregen om jaarlijks de technische kwaliteit van een beperkt aantal RIA’s te
beoordelen. Dat heeft in de afgelopen jaren tot kritische oordelen geleid.
Daarnaast heeft de NAO enige malen het beleid omtrent de administratieve lastenverlichting geëvalueerd. In Oostenrijk beoordeelt het
Rechnungshof (de Oostenrijkse Rekenkamer) jaarlijks in hoeverre de
wetgever artikel 14 van de Bundeshaushaltgesetz over de financiële effectenbeoordeling op overheden heeft nageleefd. Dit betreft een smallere
beoordeling dan die van de NAO, maar zij betrekt wel alle RIA’s in haar
analyse. In Zweden monitort de onafhankelijke agency Tilväxtverket het
jaarlijks aantal tot stand gebrachte RIA’s. Deze agency voert echter geen
ex post kwaliteitscontrole op de RIA’s uit, maar geeft slechts een overzicht
van de aantallen. Wel geeft ze ministeries via een internetapplicatie op
ieder gewenst moment de stand van zaken van de administratieve lasten.
In Finland en Oostenrijk en Nederland is geen sprake van een onafhankelijke ex post beoordeling van de uitvoering van het RIA-beleid.
Naast bovengenoemde overheidsorganen zijn er ook belangenvertegenwoordigers (met name voor het bedrijfsleven) die de kwaliteit van RIA en
de reductie van de administratieve lasten op de voet volgen. De British
Chamber of Commerce (Kamer van Koophandel) in het Verenigd Koninkrijk en de NNR in Zweden zijn hiervan voorbeelden. Deze organisaties
hebben echter geen geformaliseerde functie.
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8.5 De filterwerking van het parlement
Het parlement is in ieder onderzocht land het orgaan dat wetten in
formele zin vaststelt. Doorgaans heeft het parlement geen of hooguit controlerende bevoegdheden bij het vaststellen van secundaire regelgeving.
In de parlementen vindt de belangrijkste inhoudelijke behandeling van
wetgeving plaats in vaste Kamercommissies. Tijdens de parlementaire
behandeling worden wetten in veel gevallen geamendeerd. In veruit de
meeste gevallen (in Oostenrijk meer dan 95%) worden wetsvoorstellen
door het parlement aangenomen. Initiatiefvoorstellen hebben – vooral
als ze van de oppositie komen – een minimale kans om te worden aangenomen. Als de regering overeenstemming heeft bereikt over een
wetsvoorstel, is het zeer waarschijnlijk dat een voorstel werkelijk wet
wordt. Parlementen zijn daarmee in kwantitatief opzicht geen effectieve
instrumenten om de instroom van het aantal regels te reduceren. Wel kan
een parlement door kaderstelling de regering dwingen om meer werk te
maken van het wetgevingskwaliteitsbeleid, zo blijkt uit de Zweedse casus.
In die zin kan het parlement toch een effect sorteren.
In Oostenrijk en Nederland heeft de senaat een bescheiden rol in het
tegenhouden van wetgeving. In Nederland stemt de Eerste Kamer vrijwel
nooit tegen een wetsvoorstel, maar bewindslieden maken wel regelmatig
gebruik van een novelle om geamendeerde regelgeving alsnog goedgekeurd door de Eerste Kamer te krijgen. In Oostenrijk stemt de Bundesrat
zelden tegen een wetsvoorstel en kan een negatieve beslissing van de
Bundesrat eenvoudig door de Nationalrat overruled worden. In kwantitatief opzicht speelt in deze landen de senaat een zeer bescheiden rol in de
vermindering van regeldruk.

8.6 Ontwikkelingen in de regelproductie
In deze paragraaf onderzoeken wij de kwantitatieve ontwikkeling van
de regelproductie in de vijf onderzochte landen. Van Zweden zijn geen
vergelijkbare gegevens gevonden. Om die reden is Zweden buiten de
a nalyse gelaten.
Figuur 18 toont de productie van formele wetten in de vier landen waarop
de analyse betrekking heeft. We zien dat er grote verschillen in wetten
productie tussen de betrokken landen zijn. Opvallend – en verklaarbaar –
is dat de eenheidsstaten Nederland en Finland in verhouding tot het
federale Oostenrijk veel wetten in formele zin produceren. Dit is logisch,
omdat de federale staten veel bevoegdheden hebben overgedragen aan de
deelstaten. De wettenproductie van de deelstaten blijft buiten de scope
van dit onderzoek. Finland heeft van oudsher een cultuur die veel waarde
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hecht aan (formele) wetten. In dit land is de wettenproductie dan ook het
hoogst. Nederland haalt als wettenproducent een ‘goede’ tweede plaats.
De hoge wettenproductie van Finland in 1995 is te verklaren uit zijn
toetreding tot de EU in dat jaar. Verder is de wettenproductie in Finland
relatief laag. Het Verenigd Koninkrijk is formeel geen federale staat en
daarom is ook de regelgeving die ‘devolved’ tot stand is gekomen, opgenomen in de grafieken. Des te opvallender is het dat het Verenigd Koninkrijk
jaarlijks het kleinste aantal wetten uitvaardigt. Daarvoor zijn twee mogelijke verklaringen. In de eerste plaats heeft het Verenigd Koninkrijk een
traditie van ‘common law’, waarin relatief weinig zaken in wetten worden
gecodificeerd. In de tweede plaats is de wettenproductie gelimiteerd
vanwege de beperkte capaciteit van de OPC. Alleen het Verenigd Koninkrijk laat sinds 2002 een daling van de wettenproductie zien. Omdat de
productiecijfers nogal schommelen, is het nog te vroeg om te spreken van
een trendbreuk.
Figuur 18 De productie van formele wetten in vier landen
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Figuur 19 laat de jaarlijkse productie van secundaire regelgeving zien.
Om eenvoudige vergelijking met andere landen mogelijk te maken zijn
voor Nederland de AMvB’s en de ministeriële regelingen opgeteld. Opvallend is dat het Verenigd Koninkrijk, het land met de laagste productie van
formele wetten, de hoogste productie van gedelegeerde regelgeving heeft.
Nederland komt op een tweede plaats. Finland en Oostenrijk produceren
het geringste aantal gedelegeerde regels en in Finland daalt de productie
enigszins. In het Verenigd Koninkrijk en met name in Nederland is sprake
van een stijging van het absolute aantal gedelegeerde regels dat jaarlijks
het levenslicht ziet.
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Figuur 19 Productie van gedelegeerde regelgeving (totaal) in vier
landen
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Om verschuivingen in de regelhiërarchie zichtbaar te maken geeft
figuur 20 de verhouding tussen het aantal gedelegeerde regels en wetten
weer. Hiertoe is het aantal gedelegeerde regels gedeeld door het aantal
wetten. Het Verenigd Koninkrijk produceert tussen de 15 en 40 gedelegeerde regels per wet en steekt daarmee ver boven de andere landen uit,
die allemaal beneden de 5 zitten. Finland produceert verhoudingsgewijs
de minste gedelegeerde regels, minder dan 2 per wet. Met name in het
Verenigd Koninkrijk treden grote schommelingen op in deze verhouding.
In de laatste jaren lijken gedelegeerde regels in het Verenigd Koninkrijk
aan belang te hebben gewonnen. Hoewel het niet goed te zien is in de
grafiek, is ook in Nederland een stijgende trend waar te nemen. De Nederlandse trend is te verklaren uit de groei van het aantal ministeriële regelingen. In de andere twee landen is geen sprake van een trend.
Figuur 20 Verhouding tussen gedelegeerde regelgeving en wetten in
vier landen
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8.7 De gevolgen van het beleid
In hoeverre het wetgevingskwaliteitsbeleid doelmatig is, is moeilijk uit de
productiecijfers af te leiden. Er lijken vanaf 1995 geen duidelijke trendbreuken te zijn die een conclusie op basis van deze cijfers rechtvaardigen.
Om uitspraken over de doelbereiking van het beleid te kunnen doen moeten we in meer detail naar de werking van de instrumenten en instituties
kijken. In een aantal landen is het gelukt om hierover uitspraken te doen.
Met betrekking tot een aantal instrumenten zijn op basis van kritisch
onderzoek conclusies over de doelbereiking te trekken. De kwaliteit van
RIA’s laat in de meeste onderzochte landen vaak te wensen over en duidelijk is dat zij hooguit een kleine rol spelen in de uiteindelijke keuze van
een alternatief. Er is in geen van de landen een aanwijzing gevonden dat
het uitvoeren van een RIA heeft geleid tot de keuze voor een alternatief
instrument of het intrekken van wetgeving. Wanneer RIA op dit microniveau niet in staat is om een ombuiging te realiseren, dan kan hij op
macroniveau niet leiden tot een kwantitatieve beteugeling van de regelproductie.
Deze cijfers zijn echter niet zo relevant. Het wil namelijk niet zeggen dat
RIA niet kan leiden tot kwalitatief betere wetgeving die minder lasten
met zich meebrengt. Kwaliteit is een lastig te definiëren begrip en omdat
hierover geen onderzoeken zijn gevonden, kunnen geen uitspraken over
kwaliteitsverbetering door RIA worden gedaan. Op het gebied van het
kwaliteitsaspect ‘administratieve lasten’ blijkt wel degelijk doelmatig
beleid te kunnen worden gevoerd. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland
zijn in staat gebleken de administratieve lasten terug te dringen. Deze
reductie wordt in beide landen overigens niet direct door het bedrijfsleven
ervaren, maar uit metingen blijkt het administratieve lastenbeleid goed
te werken. In het bijzonder de controlerende functie van de BRE in het
Verenigd Koninkrijk en Actal in Nederland is een belangrijke factor. In
Zweden ontbrak een dergelijke waakhond tot voor kort. Het beleid wordt
weliswaar op de voet gevolgd door de NNR, een federatie van het bedrijfsleven, en die constateert dat nieuwe wetsvoorstellen in meerderheid tot
een toename van de administratieve lasten leiden. Maar de NNR heeft
als particuliere organisatie niet de formele positie die Actal heeft en kan
dus geen lastenreductie afdwingen. Recentelijk is in Zweden de Regelrådet
opgericht die bij ieder wetsvoorstel advies uitbrengt, maar het is te vroeg
om de gevolgen van dit instituut te zien. In Finland is het administratieve
lastenbeleid nog te jong en van Oostenrijk zijn geen gegevens bekend. Een
waakhond met sterke bevoegdheden lijkt echter een randvoorwaarde te
zijn bij het consequent doorvoeren van het administratieve lastenbeleid.
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Over het succes van consultatie kan genuanceerd worden gedacht. Het
komt in alle landen hoogst zelden voor dat consultatie leidt tot het terugtrekken van de voorgenomen regelgeving. Maar daar lijkt het instrument
ook niet voor bedoeld. Ook leidt consultatie in geen van de onderzochte
landen vaak tot de keuze voor alternatieve instrumenten. Maar consultatie leidt wel regelmatig tot aanpassingen van het wetsvoorstel aan de
wensen van de geconsulteerden. Er kan worden verwacht dat de voorgenomen regeling daarmee beter op de wensen van de doelgroepen wordt
aangepast en daarmee van hogere kwaliteit is. Toch blijkt uit Nederlands
onderzoek dat door consultatie in de administratieve lasten – één aspect
van kwaliteit – van de voorgenomen regelgeving eerder toeneemt dan
afneemt. Consultatie is vooral een instrument om de inhoudelijke kwaliteit van wetgeving te verbeteren.

8.8 Waar zijn de remmen op de regelgeving?
In deze paragraaf beantwoorden wij de vragen die in de probleemstelling
(zie paragraaf 1.2) zijn geformuleerd. De hoofdvraag van het onderzoek
was:
Wat zijn de (institutionele) mogelijkheden voor het beperken van de aanwas
van nieuwe regelgeving, zodat de dalende trend die zich ten aanzien daar
van sinds enkele jaren voordoet, kan worden bestendigd of uitgebouwd en
een bijdrage kan worden geleverd aan de vermindering van de regeldruk?
Wij zullen een antwoord op de hoofdvraag formuleren nadat wij de deelvragen van het onderzoek hebben beantwoord. Deze antwoorden worden
achtereenvolgens in deze paragraaf uitgewerkt.
1 Hoe is de hiërarchie van jaarlijks tot stand gebrachte regelgeving in een
viertal Europese landen met een met Nederland vergelijkbare context en
aanpak van problemen?
Basiswetten zoals met name grondwetten, staan het hoogst in de hiërarchie en kennen de meest complexe totstandkomingsprocedure. Het
Verenigd Koninkrijk is een land zonder geschreven grondwet. Het grondwettelijk bestel in Oostenrijk is zeer omvangrijk, onoverzichtelijk en
complex omdat naast de eigenlijke grondwet ook ‘gewone’ wetten een
grondwettelijk karakter kunnen hebben of artikelen met een grondwettelijke status kunnen bevatten. In alle onderzochte landen worden de
hoofdlijnen van het beleid neergelegd in wetten en de nadere detaillering in gedelegeerde regelgeving. Soms is er één soort gedelegeerde
regelgeving, zoals de verordeningen in Finland, soms zijn er zeer veel
vormen van gedelegeerde regelgeving, zoals de grote verscheidenheid in
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 tatutory Instruments in het Verenigd Koninkrijk. In Zweden is er naast
S
de gedelegeerde regelgeving die door de regering wordt uitgevaardigd ook
een enorme productie van regelgeving die door onafhankelijke agencies
(enigszins vergelijkbaar met Nederlandse zelfstandige bestuursorganen)
worden geproduceerd. Naarmate een land meer het karakter heeft van
een federale staat, is de regelhiërarchie complexer omdat er afstemming
gevonden moet worden tussen de taken van de federatie en de deelstaten.
Met name in Oostenrijk is deze bevoegdheidsverdeling een complexe zaak.
De kwantitatieve verhouding tussen de formele wetten en de gedelegeerde
regelgeving verschilt sterk. In het Verenigd Koninkrijk wordt zeer weinig
in formele wetten geregeld, maar de productie van (vele vormen van)
gedelegeerde wetgeving is zeer hoog. In Finland wordt traditioneel meer
vertrouwd op formele wetgeving. Hier wordt relatief weinig in verorde
ningen geregeld. Oostenrijk en Nederland nemen een tussenpositie in.
Over Zweden zijn geen vergelijkbare cijfers gevonden.
2 Welke reflectieve stappen zijn in de totstandkomingsprocedures voor
regelgeving ingebouwd in de bovengenoemde vier Europese landen?
Tijdens de departementale voorbereiding vinden veel onderzoeken plaats.
Wat opvalt is dat in de onderzochte landen grofweg dezelfde reflectieve
stappen moeten worden doorlopen. Het gaat om de Regulatory Impact
Assessment (RIA) en consultatie van externe deskundigen en belanghebbenden. Hoewel de labels op deze instrumenten hetzelfde zijn, verschillen
zij enigszins in de invulling en sterk in de institutionele inbedding. Door
specifieke omstandigheden in de wetgevingsprocedure ontstaat in het
Verenigd Koninkrijk een bijzonder regelmechanisme voor formele wetgeving. Hier is de capaciteit voor het schrijven van de wetgeving gelimiteerd
en dient er een strikte planning van deze capaciteit te worden gehanteerd.
3 Leiden deze reflectieve stappen in de totstandkomingsprocedures tot
intrekking van het voorstel tot regelgeving of tot wijziging in de inhoud of
de hiërarchische status van de tot stand gekomen regelgeving?
Bij beantwoording van deze deelvraag zullen de volgende instrumenten
nader worden uitgewerkt:
1 limitering van de wetgevingscapaciteit;
2 Regulatory Impact Assessment (RIA);
3 consultatie.
Limitering van de wetgevingscapaciteit
In het Verenigd Koninkrijk bestaat een bijzonder regelmechanisme met
betrekking tot de hoeveelheid formele wetgeving die tot stand komt. Alle
formele wetten worden in het Verenigd Koninkrijk geconcipieerd door het
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Office of the Parliamentary Counsel (OPC). De capaciteit van de OPC om
wetgeving op te stellen is schaars. De inzet van deze capaciteit dient daarom goed geprogrammeerd te worden. Eens per jaar dienen alle ministeries een programma in met de formele wetten die zij in het betreffende
jaar willen doorvoeren. Er zijn afspraken dat de totale wettenproductie
niet groter mag zijn dan een bepaald maximum. Vervolgens worden
afspraken gemaakt welke wetten mogen worden opgesteld. Deze bewuste
‘bottleneck’ in de wetgevingsorganisatie heeft tot gevolg dat jaarlijks een
gelimiteerd aantal formele wetten in de planning kan worden opgenomen.
Of dit systeem leidt tot een verschuiving naar een grotere productie van
secundaire regelgeving in het Verenigd Koninkrijk, is niet bekend.
RIA
In alle onderzochte landen is een vorm van RIA (de facto) verplicht en
is deze verplichting uitgewerkt in één of meer RIA-handleiding(en). Een
RIA is in theorie een instrument dat – mits het goed wordt toegepast – de
potentie heeft om de wetgevingskwaliteit te verbeteren en volgens de
Zweedse beleidstheorie mogelijk zelfs de productie van wetten te beperken. Deze functies komen tot op heden nog weinig uit de verf. Er blijken
vaak grote verschillen te zijn tussen de norm die in het RIA-beleid is
gesteld en de werkelijke inhoud van RIA’s. De RIA’s kampen in alle onderzochte landen met de volgende kwaliteitsproblemen:
1 Ze worden zelden op het juiste moment uitgevoerd.
2 Er worden niet vaak alternatieve instrumenten afgewogen.
3 Het kwantificeren van gevolgen gebeurt te weinig.
4 Er is een sterke bias naar (bedrijfs)economische gevolgen.
5 De doelmatigheid van RIA’s (in de zin van regelvermindering en kwaliteitsverbetering) is wetenschappelijk nog onbewezen.
Opvallend is dat er in de beleidsnotities veel nadruk wordt gelegd op
alternatievenafweging en kwantificering van gevolgen, maar dat beide
aspecten in de praktijk nog maar moeizaam van de grond komen. Alternatievenafweging vindt niet plaats omdat de timing van de RIA lastig is.
Wordt de RIA te vroeg gemaakt, dan is hij onvoldoende informatief; is de
RIA te laat, dan staan de instrumenten al vast. In het Verenigd Koninkrijk
worden RIA’s gefaseerd uitgevoerd. Stapsgewijs wordt steeds meer nieuwe
informatie toegevoegd en wordt de vorm van de regeling steeds verder
ingevuld. RIA wordt zo de schriftelijke weerslag van een proces en geen op
zichzelf staand document. Voor het tweede aspect, gebrekkige kwantificering, is een verklaring gevonden.
Voor een goede kwantificering van gevolgen, bijvoorbeeld het toekennen
van een monetaire waarde aan ‘zachte belangen’, zijn nog weinig methoden ontwikkeld. De kostenkant (bijvoorbeeld de administratieve lasten en
de nalevingskosten) is nog betrekkelijk eenvoudig te monetariseren. Bij de
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batenkant, die meestal uit de zachte sociale gevolgen bestaat, is die monetarisering lastiger. Een gevolg is dat in veel RIA’s de nadruk komt te liggen
op de kostenkant van de voorgenomen regeling.
Het lijkt er voorts op dat RIA minder goed toepasbaar is in landen met een
sterke onderhandelingsfase in het wetgevingsproces. In Zweden vinden
onderhandelingen tussen ministeries plaats en in Oostenrijk met de
sociale partners. Indien RIA voor de onderhandelingen wordt uitgevoerd,
dan staan nog te veel zaken open over de invulling van de regeling en is
de RIA onvoldoende gericht. Wanneer de RIA na de onderhandelingen
wordt uitgevoerd, liggen de onderhandelingsresultaten vast en vindt geen
heroverweging van de alternatieven plaats. In beide landen komt RIA dan
ook moeilijk van de grond en is de regering huiverig om RIA aan strakke
regels te binden. Zweden experimenteert momenteel met een flexibelere
RIA, maar de werking hiervan moet nog worden geëvalueerd.
Consultatie
Consultatie is in enkele landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Zweden en
Finland, onderdeel van de RIA, terwijl andere landen, zoals Oostenrijk en
Nederland, het daar los van zien. De openheid van consultatie varieert.
In neocorporatistische culturen zoals Oostenrijk en Finland is consultatie voorbehouden aan georganiseerde belangengroepen. Met name de
sociale partners hebben een bevoorrechte positie. In liberalere landen als
het Verenigd Koninkrijk en Zweden staat consultatie open voor iedereen.
Zweden is inmiddels ver met internetconsultatie.
In veel landen, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, wordt
consultatie nauwelijks centraal gestuurd. In het Verenigd Koninkrijk is
het consultatiebeleid relatief stevig verankerd. Het Verenigd Koninkrijk
heeft een consultatiehandleiding vastgesteld en binnen de ministeries is
een consultatiecoördinator aanwezig. In Nederland is de beleidsmatige
verankering van consultatie in het wetgevingsproces zwak. Dat blijkt uit
het volgende:
1 Er is in veel gevallen geen consultatieverplichting.
2 Wie wordt uitgenodigd is niet vastgelegd.
3 Er is geen methodologische uitwerking in bijvoorbeeld een hand
leiding.
4 Er is geen orgaan dat de consultatie inhoudelijk ondersteunt of
controleert.
Een proef in Nederland met internetconsultatie biedt slechts een oplossing voor het tweede probleem.
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Consultatie leidt vaak tot (technische) verbeteringen in wetgeving, maar
zelden tot het intrekken van wetten en vermindering van administratieve
lasten.
4 Welk instrumenteel dereguleringsbeleid wordt er in de vier Europese lan
den gevoerd?
De onderzochte landen hebben alle een wetgevingskwaliteitsbeleid dat
enerzijds bestaat uit versterking van de onder deelvraag 3 genoemde
toetsen, en dat verder bestaat uit de inzet van ex post instrumenten. Dat
ex post beleid bestaat gedeeltelijk uit het kappen van dor hout. Van meer
fundamentele aard is het wegnemen van de last die burgers en bedrijven van wetgeving ervaren. Vrijwel ieder onderzocht land heeft hiervoor
programma’s opgesteld. In alle landen behalve Finland zijn mechanismen
om het wettenbestand door te nemen op overbodige of belastende regelgeving. Dat kan op een aantal manieren gebeuren:
1 Onderzoek en intrekking door een speciale permanente law commis
sion, zoals in het Verenigd Koninkrijk.
2 Via veegacties. Aan ministeries wordt de opdracht gegeven om hun
wettenbestand door te nemen en overbodige of uitgewerkte regelgeving
in te trekken. Dit gebeurt in alle onderzochte landen behalve Finland.
Om intrekking of wijziging van regelgeving te vereenvoudigen bestaat
in het Verenigd Koninkrijk een specifiek instrument (de Regulatory
Reform Order) waarmee wijziging van primaire wetten snel en zonder
tussenkomst van het parlement mogelijk is.
3 Continue doorlichting via een wettelijke verplichting. In Oostenrijk is
wettelijk vastgelegd dat een ministerie bij iedere wijziging van een wet
moet beoordelen of de volledige wet (of onderdelen daarvan) ingetrokken kan worden (Rechtsbereinigung).
4 Via een guillotine-achtige benadering, waarin wordt bepaald dat alle
regelgeving van vóór een bepaalde datum (zoals in Oostenrijk) of die
niet door uitvoeringsorganisaties is aangemeld (zoals in Zweden) wordt
ingetrokken.
5 Via consultatie van burgers. In Oostenrijk, Nederland en het Verenigd
Koninkrijk kunnen burgers via een internetsite aangeven welke regelgeving onnodig, belastend of strijdig is. In Zweden heeft het bedrijfsleven
dergelijke ideeën aan kunnen leveren in speciale consultatieronden.
Inmiddels hebben alle landen een administratieve lastenbeleid ontwikkeld en zich ten doel gesteld om vóór 2010 of 2012 (dit varieert per land)
25% administratieve lastenreductie te realiseren. Alleen Nederland richt
zich ook op lastenverlichting voor burgers, de overige landen betrekken
daarin alleen bedrijven (en het Verenigd Koninkrijk ook de derde sector).
Om de ontwikkeling van de administratieve lasten te monitoren hanteren
alle onderzochte landen inmiddels het Standaardkostenmodel.
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5 Leidt instrumenteel dereguleringsbeleid tot een wijziging in de inhoud
en de hiërarchische status of tot intrekking van bestaande of tot stand te
komen regelgeving?
Ex-post dereguleringsbeleid heeft geen invloed op de regelproductie, maar
op de regelvoorraad. Uit het onderzoek komt naar voren dat de veegacties
zoals die in verschillende onderzochte landen zijn uitgevoerd, effectief
zijn voor wat betreft het intrekken van uitgewerkte en overbodig geworden regelgeving. Met name in Nederland en Oostenrijk is het gelukt om
veel overbodige regelingen in te trekken. Omdat het merendeel van deze
regelgeving is uitgewerkt, leiden deze intrekkingen niet of nauwelijks
tot vermindering van de administratieve lasten. Guillotineregelingen
hebben alleen een tijdelijk effect. Zodra de intrekkingsronde achter de
rug is, groeit het regelbestand weer normaal. De wettelijke verplichting in
Oostenrijk om nut en noodzaak van te wijzigen wetgeving te evalueren,
blijkt in de praktijk niet het gewenste effect te hebben, omdat de ministeries hieraan te weinig prioriteit geven. Ook de Law Commission in het
Verenigd Koninkrijk is in kwantitatief opzicht niet erg doeltreffend. In
Nederland is gebleken dat het door burgers en bedrijven laten aangeven
van strijdige of overbodige regelgeving vooral resultaten oplevert voor
wat betreft de uitleg van de regels, en dat er weinig concrete voorbeelden
van strijdige regels worden genoemd. In Zweden is via consultatie wel een
groot aantal potentiële vereenvoudigingen aangeleverd door het bedrijfsleven. Dit beleid moet echter nog worden geëvalueerd en het is daarom
nog te vroeg om te kunnen vaststellen of dit beleid doelmatig is geweest.
In het terugdringen van de administratieve lasten van regelgeving hebben
vooral Nederland en het Verenigd Koninkrijk successen geboekt. Zweden
heeft hiermee meer moeite; dat heeft tot op heden een lastenreductie van
slechts 4% gerealiseerd. Dit wordt geweten aan de lange wetgevingsprocedures in Zweden, die soms wel drie jaar kunnen duren. Hierdoor werken
beleidswijzigingen langzaam door.
6 Welke trend is in de periode 1995-2008 waarneembaar ten aanzien van
de regelproductie en het verval van regels en welke oorzaak is daarvoor
aan te wijzen?
De productie van primaire wetgeving schommelt in de meeste onderzochte landen, zonder dat er een duidelijke stijgende of dalende trend is
waar te nemen. In het Verenigd Koninkrijk lijkt de – toch al lage – primaire
wettenproductie in de afgelopen jaren licht te zijn gedaald. In Finland en
Oostenrijk blijft de productie van gedelegeerde wetgeving rondom een
gemiddelde van zo’n 800 respectievelijk 500 schommelen. In zowel Nederland als het Verenigd Koninkrijk stijgt de productie van secundaire wetgeving gestaag. Een duidelijke oorzaak hiervoor is niet gevonden.
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Er zijn weinig trends in de productie van wetten gevonden en een duidelijk verband met de inzet van instrumenten hebben wij niet kunnen
ontwaren. Dat wij het verband niet kunnen aantonen, wil niet zeggen dat
het gezochte verband niet bestaat. We weten immers niet hoe hoog de
wettenproductie zou zijn geweest als de instrumenten niet zouden zijn
ingezet. De Better Regulation Executive (BRE) in het Verenigd Koninkrijk
is er bijvoorbeeld van overtuigd dat zij veel slechte wetgeving in een vroeg
stadium uitfiltert, terwijl dat in de trendlijnen niet terug te vinden is. De
oorzaken van schommelingen, (het uitblijven van) trends in de productie
van wetten en de werkzaamheid van de instrumenten blijven daarmee
onduidelijk.
7 Welke inzichten biedt de rechtsvergelijkende studie ten aanzien van de
mogelijkheden op het gebied van deregulering (kwantitatief) en vermin
dering van regeldruk (kwalitatief) in Nederland?
Het vinden van de belangrijkste ‘remmen’ in het systeem is om twee redenen lastig gebleken. In de eerste plaats blijkt dat er in de regelproductie
van de onderzochte landen geen plotselinge trendbreuken zijn waar te
nemen. Regelproductie schommelt doorgaans rond een gemiddelde en
laat geen abrupte veranderingen zien. Een enkele keer is er een stijging
of daling van de productie, maar veelal vindt die geleidelijk plaats en is
die al ingezet vóór 1995. Daarmee valt ze dus buiten de onderzochte periode. In de tweede plaats is het zeer lastig om eventuele veranderingen
toe te schrijven aan de verschillen tussen instituties of de gevolgen van
het beleid in de onderscheiden landen. Anderzijds kan evenmin worden
gezegd dat als de regelproductie constant blijft, er geen effect is. Het
leggen van causale relaties is op basis van de voorhanden zijnde gegevens
in de meeste gevallen niet mogelijk.
Het delegeren van taken aan lagere overheden of lidstaten, zoals dat in de
federale staten gebeurt, heeft het effect dat er op rijks- of federaal niveau
minder wetgeving ontstaat. Geheel duidelijk is dit echter niet: zo wordt
in het Verenigd Koninkrijk weliswaar weinig formele wetgeving geproduceerd, maar dat land is in onze selectie wel de kampioen in het uitvaardigen van secundaire regelgeving. Daarnaast geven de lage productiecijfers
op federaal niveau een vertekend beeld, omdat er waarschijnlijk een
lastenverschuiving plaatsvindt naar de deelstaten.
Het limiteren van de capaciteit om regelgeving op te stellen lijkt in het
Verenigd Koninkrijk goed te werken. Hier is de capaciteit van de OPC
immers beperkt en ministeries moeten onderhandelen over hoe de
schaarse capaciteit van deze institutie kan worden ingezet. Een mogelijk
effect is overigens wel dat er hiërarchische verschuivingen in de regelgeving gaan plaatsvinden. Want hoewel de productie van wetten in het
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Verenigd Koninkrijk laag is, is de productie van secundaire regelgeving, als
gezegd, zowel verhoudingsgewijs als absoluut zeer hoog. Mogelijk komen
de normen die anders in een wet zouden worden gevat, nu in secundaire
regelgeving. Dit kan op basis van onze gegevens echter niet bewezen
worden. Een stringente planning van wetgeving zou mogelijk kunnen
werken als daarin ook de gedelegeerde wetgeving wordt betrokken.
De centrale ondersteuning en kwaliteitsbewaking op de uitvoering van
het wetgevingskwaliteitsbeleid verschillen sterk van land tot land en zijn
onder meer afhankelijk van de waarde die men hecht aan de autonomie
van departementen. In het Verenigd Koninkrijk is er een sterke ondersteunende organisatie, de Better Regulation Executive (BRE), die verantwoordelijk is voor zowel de kwaliteit van de productie als de voorraad van
regels. Deze organisatie is erg proactief in het ‘schaduwen’ en begeleiden
van departementen in het wetgevingsproces. In Finland en Oostenrijk
wordt deze autonomie belangrijk gevonden, en daar is dan weinig centrale
sturing en controle op de departementen. Inhoudelijke controle op de RIA
lijkt lastig te zijn. In Nederland voert Actal een controle op het deelaspect
administratieve lasten uit en in Zweden is dat sinds kort de taak van de
Regelrådet. In alle andere gevallen is de controle meer ‘juridisch’ van aard.
Er wordt afgevinkt of aan de formele RIA-eisen wordt voldaan, maar er
vindt in principe geen inhoudelijke beoordeling plaats. In het Verenigd
Koninkrijk en Oostenrijk hebben de equivalenten van de Nationale Rekenkamer een rol in de (ex post) kwaliteitsbewaking. In het Verenigd Koninkrijk heeft de NAO de expliciete taak om jaarlijks de kwaliteit van RIA’s te
monitoren. In Oostenrijk controleert de Rechnungshof of aan artikel 14 van
de Bundeshaushaltgesetz is voldaan. Dit gaat met name over het schatten
van de budgettaire gevolgen voor mede-overheden. Ondanks het feit dat
in sommige landen de ondersteuning van en controle op de RIA beter is
dan in andere landen, kampen de RIA’s in alle landen met vergelijkbare
kwaliteitsproblemen en blijkt uit enkele evaluatieonderzoeken dat de
doorwerking van RIA niet is wat er van verwacht wordt.
RIA kan een krachtig instrument zijn om veel informatie over de doorwerking van wetgeving te genereren. RIA is een veelbelovend instrument,
maar is (nog) niet aan te merken als een echte rem op de regelproductie.
In veel landen zien we dat de RIA nog onvoldoende door ambtenaren is
geïnternaliseerd. Daarnaast hebben zij doorgaans onvoldoende mogelijkheden om echt werk van RIA te maken, omdat analysemethoden nog
onvoldoende zijn ontwikkeld. Zo wordt in het beleid vaak nadruk gelegd
op het kwantificeren van gevolgen, maar worden hier weinig tot geen
methoden voor aangereikt. Zonder eenduidige effectbeoordelingsmethoden is RIA nog niet tot volle wasdom gekomen. RIA wordt nog te vaak
gezien als een administratieve verplichting en wordt te vaak in een te
laat stadium uitgevoerd. Daardoor speelt de RIA een bescheiden rol in de
instrumentenafweging.
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De administratieve lastentoets werkt goed in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk. Enerzijds zien we dat er een betrekkelijk heldere en eenvoudige methode ontwikkeld is om de administratieve lasten te kwantificeren. Anderzijds zien we dat in Nederland en het Verenigd Koninkrijk een
waakhond is opgezet die toezicht houdt op de uitvoering van de adminis
tratieve lastentoets of deze toets zelf uitvoert. In Zweden ontbrak deze
waakhond tot voor kort en daar is het administratieve lastenbeleid minder
succesvol.
Consultatie is een instrument dat in alle onderzochte landen breed wordt
ingezet om de kwaliteit van de wetgeving te verbeteren. Het blijkt geen
instrument te zijn dat geschikt is om slechte wetgeving te voorkomen,
want, hoewel het soms voorkomt, tot het intrekken van wetsvoorstellen
leidt consultatie zelden. In Nederland blijkt uit onderzoek dat consultatie
ook vaak lastenverhogend werkt. Toch resulteert consultatie in veel landen
regelmatig tot wijzigingen van het voorstel. Aangenomen moet worden dat
het vooral om wetstechnische wijzigingen gaat.
Het parlement van de onderzochte landen stemt niet vaak tegen wetsvoorstellen die zijn ingediend door de regering. Ook de gevolgen van
(indien aanwezig) een senaat zijn in kwantitatief opzicht beperkt en leiden
nauwelijks tot het wegstemmen van regelgeving. Wel dienen veel parlementen amendementen in. Of die amendementen tot lastenverlichting
leiden, is nog maar zeer de vraag.
Slotbeschouwing
Het lijkt er niet op dat de onderzochte ex ante wetgevingskwaliteitsinstrumenten in staat zijn de kwantitatieve regeldruk te beteugelen. Er wordt
gewikt, er wordt gewogen en vervolgens wordt er toch wetgegeven. Met het
(ex post) intrekken van uitgewerkte wetgeving realiseren enkele landen
in kwantitatief opzicht soms goede resultaten, maar deze operaties hebben weinig gevolgen op de feitelijke regeldruk. Waarmee in enkele landen
successen worden geboekt, in het bijzonder in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk, is het reduceren van de administratieve lasten. Dit gebeurt
met zowel aandacht in het wetgevingsproces als met het intrekken en vereenvoudigen van bestaande regels.
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Estimate, weigh and legislate
Deregulation and Better Regulation policy
Since the nineteen eighties the Dutch Government aims at the reduction
of legislation. Initially the governments focused on the strengthening of
the supply side of the economy, but later they emphasised on the legislative
quality. Despite these efforts the number of laws in the Netherlands
increased approximately 2% per year over the past 30 years. This growth
seemed to have ended during the last few years, but in 2008 the production
of laws was back to its old level. The Dutch attention to the growing number
of rules and the problems business has with the (administrative) burden
is not a unique phenomenon, since many European countries face similar
problems. In many countries we find parallels with the Dutch policy. In
the 1980s the emergence of the monetarist economic ideology and New
Public Management resulted in a growing attention for deregulation
and the removal of barriers for a free market. At a later stage, many
countries introduced an integral better regulation policy. The European
better regulation policy and the attention of the OECD for regulatory
reform increased the attention for regulatory quality and its institutional
implementation in many countries. The question is how the Dutch policy
and the legislative production compare with that of other European
countries. It is a question whether, and if so, how the other countries are
able to decrease their legislative production and administrative burdens.
The aim of the research was to investigate the way in which better
regulation policy reflects on legislation. In this research we were interested
in both the quantitative legislation (number of laws) as the factual burden
of legislation (in this research we took only administrative burdens into
account). The research looks into the effects of ex ante assessments like
regulatory impact assessment (RIA), as well as explanations within the
institutional framework of the legislative process. It also contains an
assessment of the effects of ex post instruments, such as regular reviews of
existing laws. For a proper comparison it was necessary to gain an insight
in the hierarchy of laws, so shifts in legislation to for example delegated
legislation could be determined. The above resulted in the following
question, which was broken down into seven sub questions.
What are the (institutional) opportunities for limiting the growth of new laws,
so that the downward trend in the Netherlands that seems to occur since a few
years can be consolidated or expanded and a contribution can be delivered to
the reduction of the burden of legislation?
1 What is the hierarchy of rules in the legislation that are made annually
in four European countries with a similar context and approach to
problems as the Netherlands?
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2 What reflective steps have been built in the law drafting procedures in
the above mentioned four European countries?
3 Do these reflective steps in the law drafting procedures result in
repealing of legislative proposals, amendments or the hierarchical
status of the established rules in force?
4 Is there an instrumental deregulation policy in the four European
countries?
5 Does the instrumental deregulation policy result in a change in the
contents, the hierarchical status or the repeal of existing or future
legislation?
6 Which trend is visible in the period 1995-2008 in respect of the
production and the repeal of laws and what is the cause of this trend?
7 What insights offers the comparative law study with regards to the
possibilities of deregulation (quantitative) and reduction of regulatory
burdens (qualitative) in the Netherlands?
Research design
The research is carried out in three stages. In the first stage, the selection
of countries was made. In the eight countries a quickscan was carried
out. We scored a number of instruments and facilities in the countries.
We selected five leading countries; the United Kingdom, Sweden,
Finland, Austria and the Netherlands. These leading countries continued
to the second stage of the research. In the second stage the better
regulation policy in each country was more fully investigated. We have
systematically listed how the legislative process is carried out, what the
legislative hierarchy looks like, what policy instruments are applied and
what role institutions play. The production of laws in the period 1995-2008
is also listed. In the third stage of the research a comparison of the five
countries has been made to explain trends in law production.
Results
During the departmental preparation of a law many investigations take
place. In all countries in our selection roughly the same reflective steps
must be carried out. The following ex ante instruments are described:
1 limitation of the legislative capacity;
2 Regulatory Impact Assessment (RIA);
3 consultation.
In addition to these ex ante instruments we discussed also two ex post
instruments, namely:
4 different forms of the withdrawal of rules;
5 administrative burdens reduction policies.
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Limitation of the legislative capacity
All formal laws in the United Kingdom are drafted by the Office of the
Parliamentary Counsel (OPC). The capacity of the OPC is scarce. Once a
year, all ministries send in a programme with their legislative wishes. It
has been agreed that the total production of laws will not exceed a certain
limit. Then, a legislative programme is drawn up which contains an
agreement on the laws that will be send to the Parliament. The procedure
results in a limited production of primary laws. Whether this system
results in an increased production of secondary laws is not known.
Regulatory Impact Assessment
In all countries in our selection a form of RIA is (de facto) required. This
obligation is in every country laid down in one or more RIA-manual(s). In
theory, a RIA is an instrument that, when properly implemented, has the
potential to improve the legislative quality and possibly even limits the
production of laws. In practice, the effects of RIA appear to be limited. RIA
in all countries faces similar quality problems:
1 RIA is rarely carried out at the right time.
2 Alternative instruments are not often considered.
3 The quantification of effects is problematic.
4 There is a bias towards corporate and economic impacts.
5 The effectivity of RIA (by means of reduction of law production and
improvement of legislative quality) is scientifically still unproven.
In the policy documents the consideration of alternatives and
quantification of effects are often emphasised, but in reality these two
aspects are still underdeveloped. Consideration of alternatives does
hardly take place because the timing of RIA appears to be problematic.
If the RIA is carried out too early, it suffers insufficient information. If
the RIA is carried out in a late stage, the choice for the instruments has
already been made. In the United Kingdom RIA is implemented in phases.
Gradually more and more information is added and the RIA is ever further
completed. In this way RIA is the outcome of a process and not an isolated
document.
For a proper quantification of effects, for example the monetary validation
of soft interests, methods are still underdeveloped. The costs (for example
the administrative burdens and compliance costs) are relatively easy to
quantify. The benefits however, which consist mostly from soft social
consequences, are often much harder to valuate financially. The result is
that many RIA’s emphasise on the costs of the planned policy.
In countries with a negotiation phase in the legislative process RIA is hard
to apply. In Sweden for example the negotiations takes place between
the departments and in Austria with the social partners. If RIA is carried
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out before the negotiations, there are still too many issues open about
the details. When RIA is executed after the negotiations the results of
negotiations are fixed and there is no reconsideration of alternatives
possible any more. Therefore both countries have been experimenting
with more flexible forms of RIA.
Consultation
The openness of consultation varies. In neo-corporatist cultures such
as Austria and Finland consultation is reserved for organized interest
groups. In particular the social partners have a privileged position.
In more liberal countries such as the United Kingdom and Sweden
consultation is open to everyone.
In many countries, with the exception of the United Kingdom,
consultation is hardly centrally managed. The United Kingdom has a
relatively strong consultation policy. The United Kingdom has established
a consultation guidance and within the departments there is consultation
coordinator. In the Netherlands the anchoring of the consultation policy
in the legislative process is weak. That becomes clear from the following:
1 In many cases consultation is not mandatory.
2 It is not laid down who has to be consulted.
3 There is no methodology developed in – for example – a consultation
guidance.
4 No institution supports or challenges the consultation process.
The trial in the Netherlands with internet consultation offers only a
solution to the second problem.
Repeal of laws
The ex post policy consists partly of ‘cutting dead wood’. Of more
fundamental nature is the removal or simplification of burdensome
legislation. Almost every country has such a programme. In all countries
(except Finland) are mechanisms in order to review the stock of laws and
to repeal unnecessary or burdensome laws. This happens in a number of
ways:
1 Research by a special permanent Law Commission as in the United
Kingdom. This Law Commission is in terms of quantity not very
effective.
2 Through ad hoc action. Departments are ordered to review their stock
of legislation and to withdraw unnecessary or elaborate legislation.
This is what happens in all countries examined except Finland. For
the repeal or simplification of legislation there exists in the United
Kingdom a specific instrument (the Regulatory Reform Order). This
RRO enables a minister to change or repeal primary laws quickly and
without the intervention of the Parliament. Ad hoc policies are effective
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as regards the withdrawal of unnecessary or elaborate legislation. In
particular the Netherlands and Austria have succeeded in repealing a
lot of unnecessary legislation. Because the majority of this legislation
has been elaborated these actions result hardly in a reduction of the
administrative burdens.
3 Continuous screening through a legal obligation. In Austria is laid
down by law that a Ministry for any amendment of a law has to
assess whether the full law (or parts of it) may be repealed. This legal
obligation does not have the desired effect in practice, because the
ministries give a too low priority to the better regulation agenda.
4 By a guillotine-style approach, which provides that all rules before
a certain date (as in Austria) or which have not been notified by
the responsible agency (as in Sweden) are automatically repealed.
Guillotine-style approaches only have a temporary impact.
5 By consultation of citizens. In Austria, the Netherlands and the United
Kingdom citizens may indicate via an Internet site which regulations
are unnecessary, burdensome or inconsistent. In Sweden the industry
was given the opportunity to notify bad legislation in a special
consultation action. The internet consultation in the Netherlands
has shown that citizens and firms mainly have problems with the
inconsistency of explanation of laws and not with inconsistency of
laws itself. By consultation in Sweden a large number of potential
simplifications have been supplied by the industry. This policy will
be evaluated at the end of this year and it is therefore too early to
determine whether this policy has been effective.
Administrative burden policies
All countries in our selection have developed a policy that sets a target
to reduce 25% of the administrative burdens before 2010 or 2012 (this
varies per country). Only the Netherlands also focuses on a reduction of
burdens for citizens, the other countries involve only companies (and the
United Kingdom also the third sector). For monitoring the development
of the administrative burdens all countries use the Standard Cost Model.
In terms of reducing the administrative burden of laws in particular the
Netherlands and the United Kingdom have succeeded. Sweden is less
successful. This is attributed to the long legislative procedures which
take up to 3 years. This is why policy changes usually progress slowly in
Sweden.
Final consideration
It has proved to be difficult to find the main ‘brakes’ on the legislation for
two reasons. In the first place, it appears that the legislative production
of the countries showed no abrupt changes. Legislative production
usually fluctuates around an average. A few times we found an increase
or decrease of the production, but this change often took place gradually,
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and had already started before 1995. In the second place it turned out to
be very difficult to relate any trends to institutional differences or policy
impact in the respective countries. On the other hand, it cannot be said
that if the production of laws remains constant there is no effect, because
noone knows what would happen if there was no better regulation policy.
On the basis of the available information it was often not possible to
determine causal relationships. In some cases we could determine
probable causality. In other cases, a clear relation was expected, but there
was no scientific proof found. These (expected) relations are discussed
below:
1 Delegation of tasks to local authorities or Member States, such as
happens in the federal states, results in a low production of laws at the
federal level. There may be a shift of law production to the Member
States.
2 The limitation of the law drafting capacity in the United Kingdom
seems to work well. Although on the basis of our information we have
no real proof, the information suggests a shift to secondary legislation
occures. A strict legislative planning might work if the secondary
legislation will be included.
3 Regulatory Impact Assessment is a promising tool, but is (still) not to
be regarded as a serious brake on the legislative production. RIA faces
in all countries similar quality problems. Law making officials often
consider RIA as an administrative obligation and they often carry it
out late. As a result RIA plays a modest role in the consideration of
instruments.
4 Analytical methods for RIA are still not sufficiently developed.
Moreover, policy documents often stress the quantification of effects,
but provide very little or no quantification tools.
5 The administrative burden policy works well in the Netherlands
and the United Kingdom. A relatively clear and simple method to
quantify the administrative burdens has been developed. On the
other hand in the Netherlands and the United Kingdom a watchdog
has been established, which is monitoring the implementation of the
administrative burden policy. In Sweden until recently this watchdog
was missing and there the administrative burden policy is less
successful.
6 Consultation appears not to be an instrument to withdraw bad law
proposals. Consultation rarely results in the repeal of legislative
proposals, but it must be assumed that it mainly results in technical
amendments of the law texts.
7 The Parliament of the countries examined does not often vote against
law proposals submitted by the government. Also the Senate (if
applicable) in quantitative terms is a negligible player in the blocking of
bad legislation.

Summary

Ex ante better regulation instruments don’t seem to be able to constrain
the number of laws produced. Legislators consider a lot of aspects, but
finally they will legislate. With the (ex post) withdrawal of legislation some
countries achieve quantitatively good results, but these operations have
little impact on the actual burden of legislation. In some countries success
is achieved with the reduction of the administrative burden, in particular
in the Netherlands and the United Kingdom. This is done by both ex ante
instruments as well as by repealing and simplifying existing rules.
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Bijlage 3
Een quickscan van acht Europese landen
Inleiding
In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de resultaten van de
quickscan naar acht Europese landen. In deze quickscan zijn de volgende
vragen aan de orde gekomen:
1 Zijn er binnen de onderzoeksperiode in het regelgevingsproces interessante institutionele aspecten toegevoegd, of wordt er een instrumenteel
beleid gevoerd dat kan leiden tot een andere hiërarchie in regelgeving
of tot deregulering?
2 Zijn er voldoende gegevens beschikbaar die voor de onderzoeksperiode
inzicht geven in de trends in de productie en het verval van regelingen?
3 Is er binnen de onderzoeksperiode een sterke daling van de regelproductie gerealiseerd?
De acht onderzochte landen komen achtereenvolgens aan bod. Steeds is
per land gekeken naar de staatsinrichting, de soorten regels die het land
kent en de instrumenten die het land hanteert om het wetgevingsproces
te moderniseren en te dereguleren. Bij elk land komen ook de interessante
institutionele aspecten die onder vraag 1 zijn genoemd aan bod. Ten slotte
is een eerste inschatting gegeven van de ontwikkeling in regelproductie.
In verband met de vergelijkbaarheid van landen is er is steeds een overzicht gegeven over de jaren 1995 (het jaar waarop de OECD het onderwerp
deregulering op de agenda zette) tot heden. Voor enkele landen was het
slechts mogelijk om voor een beperktere periode cijfers te vinden. In ieder
geval wordt een overzicht gegeven van de wetten in formele zin; waar
mogelijk wordt ook een overzicht van de lagere regelgeving gegeven.
In het gedeelte ‘Overzicht en landenkeuze’ wordt een overzicht gegeven
van de kwaliteitsindicatoren waaraan de acht landen worden getoetst. Per
item zijn punten toegekend, zodat per land een totaalscore is ontstaan.
Vervolgens worden de beste vier landen geselecteerd voor een verdiepend
onderzoek.
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Denemarken
Staatsinrichting
Denemarken is een constitutionele monarchie. Het parlement, de
Folketing, heeft één Kamer met 179 leden met een termijn van vier jaar.
Bestuurlijk was Denemarken tot 2007 verdeeld in 13 provincies en 1 autonome stad, Kopenhagen. Er waren 270 gemeenten. Lokale en regionale
overheden hadden een grote mate van autonomie, die reeds was gegarandeerd in de grondwet van 1849. Door de Denen wordt de lokale autonomie
als een van de meest verregaande in de wereld beschouwd. Sinds 1 januari
2007 bestaat Denemarken uit 5 regio’s (regioner) en 98 gemeenten.

Typen regels 303
In Denemarken gelden de volgende regels:
– grondwet;
– love (wetten);
– bekendtgørelser (regelend recht voor burgers);
– cirkulærer (regelend recht voor lagere overheden);
– vejledninger (regelend recht voor lagere overheden).

Institutionele voorzieningen
Beleidscontext
Denemarken heeft al lang een sterk en planmatig dereguleringsbeleid.
Deregulering en administratieve lastenverlichting staan al vanaf de jaren
tachtig op de agenda. In 1982 is er een programma gestart met de slogan
‘It shall be easier to be a Dane’, dat de reductie van ‘red tape’ als belangrijkste doelstelling had. Dit programma had maar een beperkt succes.
Vanaf 1993 verschoof – zoals in veel OECD-landen – de aandacht van deregulering naar het bredere begrip wetgevingskwaliteit. Vanaf 1998 wordt
een beleid gevoerd met vier speerpunten, te weten:
1 versterking van het wetgevingsproces;
2 stimuleren van alternatieven voor wetgeving;
3 versterking van de RIA;
4 administratieve lastenverlichting.
In 1998 is er een regulation committee opgericht met het mandaat om de
implementatie van het wetgevingskwaliteitsbeleid te bewaken. In het
wetgevingsproces is het regulation committee het hoogste coördinerend
303 www.nyulawglobal.org/globalex/Denmark.htm#_4.1_Written_Law.
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orgaan. Het bestaat uit de permanente secretarissen van de Prime Minis
ter’s Office en die van de ministeries van Justitie, Financiën, Business
and Industry, en Economische Zaken. Dit regulation committee heeft
verschillende taken en bevoegdheden. Zo beheert het de wetgevingsagenda. Verder is het verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het beleid
ter verbetering van de wetgevingskwaliteit. Daarnaast beoordeelt het
committee voorstellen voor opname van wetgeving in het wetgevingsprogramma. Het beoordeelt de voorstellen aan de hand van criteria als noodzaak en uitvoerbaarheid en of de voorstellen de meest effectieve optie zijn.
Zo controleert het committee in een vroeg stadium in het wetgevingsproces of alternatieven voor wet- en regelgeving zijn afgewogen. 304 De OECD
schat dat door interventie van het regulation committee de wetgevingsagenda in 1998 en in 1999-2000 met circa 25% is gereduceerd. 305 Aan de
hand van de tot op heden door ons gevonden cijfers (zie figuur 1) kan dat
niet worden geverifieerd. Daarnaast heeft het committee het effect dat het
parlement eerder bij de wetgeving wordt betrokken, waardoor er meer
debat over de voorstellen plaatsvindt.
RIA
Het ministerie van EZ is verantwoordelijk voor monitoring en vermindering van de administratieve lasten. Binnen het wetgevingsproces wordt
regelmatig een RIA uitgevoerd. Dit is niet verplicht, maar ministeries worden geadviseerd een RIA uit te voeren als er grote economische gevolgen
te verwachten zijn. Deze RIA wordt uitgevoerd door de vakministeries en
gecontroleerd door het ministerie van Financiën op financiële aspecten.
In de praktijk kijken het ministerie van EZ en het ministerie van Milieu
er ook naar, maar dat is niet geformaliseerd. Hoewel Denemarken relatief
laat werk heeft gemaakt van de implementatie van RIA, voert het thans
een ex ante effectenstudie uit naar een breed scala aan onderwerpen. De
volgende aspecten komen in de RIA’s aan bod:
– financiële gevolgen voor de nationale en lokale overheid;
– administratieve gevolgen voor de nationale en lokale overheid;
– economische en administratieve gevolgen voor bedrijven en industrie;
– administratieve gevolgen voor burgers;
– milieueffecten;
– gevolgen in relatie tot EU-regelgeving. 306
RIA geldt nog niet voor lagere regelgeving. Er is geen eenduidige
methode. De RIA’s zijn verder nogal gefragmenteerd; de verschillende
deelanalyses worden niet ‘opgeteld’. Effecten worden nog onvoldoende
304 OECD, Regulatory Reform in Denmark. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs:
OECD 2000, p. 18.
305 OECD, Regulatory Reform in Denmark. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs:
OECD 2000, p. 18.
306 Idem, p. 39.
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 ekwantificeerd. Denemarken maakt relatief vaak gebruik van alternatieg
ven voor regelgeving.
Jaarlijks stelt het ministerie van EZ een rapport op voor het parlement
over de impact van nieuwe regelgeving op het bedrijfsleven (cumulatief;
alle nieuwe regels in een jaar opgeteld).
Toets op administratieve lasten
Het Standaardkostenmodel wordt sinds 2004 in Denemarken gebruikt.
Systematische raadpleging/inspraak van belanghebbenden
Raadpleging van belanghebbenden vindt gewoonlijk plaats voordat het
wetsvoorstel naar het parlement gaat, maar het is geen verplichte stap.
Het wordt toegepast op vrijwel alle regelgeving. Vertegenwoordigers van
normadressaten en overheden die met de regelgeving te maken krijgen,
worden meestal benaderd om hun mening te geven. Ook wordt gebruikgemaakt van bedrijventestpanels. Burgers kunnen vaak opmerkingen
maken omdat de wetsvoorstellen op internet worden gepubliceerd. 307
Alternatievenafweging
Er worden meerdere alternatieven afgewogen, maar er zijn geen criteria
waarmee alternatieven worden geselecteerd. Er is geen algemene regel dat
de baten hoger moeten zijn dan de kosten, en de baten worden over het
algemeen onvoldoende gekwantificeerd.308 Voor primaire wetgeving moet
in een vroeg stadium een checklist worden doorlopen waarin alternatieven
worden afgewogen, maar dit geldt niet voor lagere regelgeving. Denemarken
maakt relatief frequent gebruik van alternatieve regelgeving.309
Beleid tot schrappen van bestaande regels
In Denemarken is veel aandacht voor deregulering door het schrappen
van bestaande regels.
Beleid ter reductie van administratieve lasten
Een van de maatregelen die in 1993 is genomen, is dat er een commissie
is opgericht ter vermindering van de administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf. Vanaf 1995 is er een programma voor administratieve lastenverlichting. Dit programma wordt getrokken door de commissie
met permanente werkgroepen.

307 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 25.
308 Idem, p. 24.
309 OECD, Regulatory Reform in Denmark. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs:
OECD 2000.
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Succesvol bij het verminderen van regelproductie?
De gevolgen van het dereguleringsbeleid zijn over een periode van de
afgelopen tien jaar niet erg duidelijk waar te nemen. Het aantal wetsvoorstellen dat in het parlement wordt behandeld, laat schommelingen zien,
maar geen duidelijke daling.
Figuur 1

Aantal wetsvoorstellen dat het parlement heeft aangenomen
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Bron: The Danish Folketing, The Folketing Administration, executitve summery, Kopenhagen: Danish
Folketing 2000-2007. Zie: www.folketinget.dk/
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Verenigd Koninkrijk
Staatsinrichting
Het Verenigd Koninkrijk is een constitutionele monarchie. De uitvoerende
macht is namens de koningin in handen van de premier en de overige
ministers in het kabinet. Het parlement bestaat uit twee Kamers, het
Lagerhuis (House of Commons) en het Hogerhuis (House of Lords). De
ministers zijn lid van het Lagerhuis of het Hogerhuis.

Typen regels
In het Verenigd Koninkrijk zijn veel verschillende soorten regels.
Gedeeltelijk komt dat doordat de deelstaten (Noord-Ierland, Schotland en
Wales) ieder hun eigen wetgeving kunnen uitvaardigen.
Primaire wetgeving:310
– Act (UK public general);
– Act (Local UK);
– Act (Scottish Parliament);
– Measure (Welsh Assembly);
– Act (N.I. Assembly);
– Order in Council (N.I. Assembly);
– Measure (N.I. Assembly 1974);
– Act (N.I. Parliament 1921-1972);
– Act (Old English Parliament);
– Act (Old GB Parliament);
– Act (Old Scottish Parliament);
– Act (Old Irish Parliament);
– Church of England measure.
Secundaire wetgeving:
– Statutory Instruments;
– Scottish Statutory Instruments;
– Welsh Statutory Instruments;
– Statutory Rules (N.I.);
– Church Instruments;
– Order.

310 www.statutelaw.gov.uk/AdvancedSearch.aspx.
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Institutionele voorzieningen
Beleidscontext
Het Verenigd Koninkrijk heeft al lang aandacht voor deregulering. De
aandacht voor deregulering en wetgevingskwaliteit is een onderdeel van
een breder ‘better regulation’-programma. In 1999 heeft de white paper
Modernising Government een groot aantal prioriteiten voor hervormingen
vastgelegd. Deze white paper leidde een ontwikkeling in waarin meer aandacht ontstond voor het intrekken van onnodige regelgeving. In de white
paper werden departementen ook verplicht om RIA’s te implementeren
voor beleid dat nieuwe administratieve lasten met zich zou meebrengen.
Verder volgden er ‘good regulation guides’ en een policy-makers checklist,
die ervoor moest zorgen dat beleidsmakers de mogelijke gevolgen van het
beleid konden identificeren.311
Het Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR)
monitort de hervormingen. Het ziet ook toe op de uitvoering van RIA’s.
Het Better Regulation-programma wordt getrokken door de BERR,
concreet door de Better Regulation Executive. De BERR werkt samen met
andere departementen en wetgevers om:
– verantwoording af te leggen over nieuwe beleidsvoorstellen;
– nieuwe effectieve regelgeving te bereiken;
– het gemakkelijker te maken – waar dat voordelig is – om bestaande
regels te wijzigen of in te trekken;
– de bestaande administratieve lasten op bedrijven, derde sector en de
publieke sector te reduceren;
– transparantie en verantwoording voor regelgeving te verbeteren;
– effectief te communiceren over veranderingen in regelgeving;
– de better regulation-agenda in Europa verder te ontwikkelen.
RIA
De Good Policy Making Guide to Regulatory Impact Assessment uit 2000
stelt regels voor RIA-procedures voor departementen. De principles of
good regulation van de Better Regulation Task Force (BRTF) zijn in de
guide opgenomen. De belangrijkste actoren in het hervormingsproces
zijn de Regulatory Impact Unit van het Cabinet Office (nu ondergebracht bij het Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
(BERR)), de Better Regulation Task Force (BRTF) en de Panel for Regulation
Accountability. Het Verenigd Koninkrijk heeft al zo’n tien jaar ervaring met RIA en wordt op dit gebied als een koploper beschouwd. 312 De
311 OECD, Regulatory Reform in the UK. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2002.
312 Colin Jacobs, ‘The evolution and development of regulatory impact assessment in the UK’, in: Kirkpatrick
& Parker (red.), Regulatory Impact Assessment. Toward better regulation?, Cheltenham: Edward Elgar
2007.
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 IA-methodiek wordt continu aangepast, gemoderniseerd en verbeterd.
R
Ieder voorstel met een niet te verwaarlozen effect op het bedrijfsleven en
de ‘third sector’ moet worden voorafgegaan door een RIA. Dat geld ook
voor beleid dat geen regelgeving bevat. 313 Er wordt een consistente methode voor RIA gebruikt. Deze heeft de vorm van een kosten-batenanalyse
en is zeer goed geïntegreerd in het wetgevingsproces. Speciale aandacht
is er voor de administratieve lasten voor het midden- en kleinbedrijf.
De RIA vindt in een vroeg stadium plaats. In de RIA is echter niet alleen
oog voor de directe kosten en baten, maar er vindt een bredere afweging
plaats, waarin ook aandacht is voor economische, sociale en milieueffecten. Nieuwe wetgeving mag uitsluitend worden geïntroduceerd als de
voordelen de kosten overtreffen. De verantwoordelijke minister moet een
verklaring tekenen dat hij de RIA heeft gelezen en dat hij de kosten vindt
opwegen tegen de baten. De RIA wordt gepresenteerd aan het Lagerhuis
en het Hogerhuis voordat het wetsvoorstel naar het parlement gaat.
Toets op administratieve lasten
Binnen de RIA is er speciale aandacht voor de administratieve lasten
voor het midden- en kleinbedrijf. Het Verenigd Koninkrijk hanteert het
Standaardkostenmodel en de BERR heeft hiervoor in 2005 een handleiding gepubliceerd. 314
Systematische raadpleging/inspraak van belanghebbenden
Consultatie van belanghebbenden is verplicht. Het start vroeg in het
beleidsproces en normaal gesproken wordt een groot aantal belanghebbenden geconsulteerd. Departementen dienen feedback te geven op de
reacties die zijn ontvangen en zij moeten aangeven op welke wijze deze
reacties het beleid hebben beïnvloed. 315
Alternatievenafweging
Tijdens de RIA moeten alternatieven worden afgewogen. Handleidingen,
zoals die voor RIA stimuleren beleidsmakers om alternatieve instrumenten te betrekken in de afweging. 316 Van oudsher worden in het Verenigd
Koninkrijk zeer veel alternatieve instrumenten gebruikt. Deze aandacht
blijkt onder meer uit Government’s use of Alternatives to state Regulation
dat door de Better Regulation Task Force is gepubliceerd in 2000. In het
Verenigd Koninkrijk wordt vooral veel gebruikgemaakt van zelfregulering.

313 BERR, Impact Assessment Guidance, Londen: BERR, p. 1 (www.berr.gov.uk/files/file44544.pdf).
314 www.berr.gov.uk/files/file44503.pdf.
315 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 54
316 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 54.
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Beleid tot schrappen van bestaande regels
Herziening van regelgeving gebeurt op drie manieren: automatische
herzieningsprocedures, ad hoc herzieningen en herzieningen onder de
Regulatory Reform Act.
Een andere bron van herziening van wetgeving is de Law Commission.
Dit is een commissie van ervaren rechters en rechtsgeleerden die vanaf
1965 de wettelijke taak heeft adviezen uit te brengen aan de Minister van
Justitie over hervormingen in het recht en wijziging of intrekking van
wetten. Vanaf 1965 zijn vele wetten gewijzigd of ingetrokken als gevolg van
de adviezen van de Law Commission. Doelstellingen van de Law Commis
sion zijn:317
– ervoor zorgen dat wetgeving zo eerlijk, modern, eenvoudig en kosten
effectief mogelijk is;
– onderzoek verrichten en overleg voeren met het oog op het doen van
systematische aanbevelingen voor besluitvorming door het parlement;
– codificeren van wetgeving, opheffen van anomalieën, intrekken van
verouderde en onnodige wetgeving en vermindering van het aantal van
afzonderlijke wetten.
Beleid ter reductie van administratieve lasten
Er is veel aandacht voor reductie van administratieve lasten. Op de better
regulation-website kunnen burgers en bedrijven zelf ideeën ter reductie
van de administratieve lasten aandragen.

Succesvol bij het verminderen van regelproductie?
Jaarlijks worden in het Verenigd Koninkrijk zo’n 100 wetten en Orders in
Council van kracht, en zo’n 2.300 normen die zijn ingedeeld in de categorie ‘lagere regelgeving’. Uit figuur 2 en 3 blijkt dat de productie van primaire wetgeving in het Verenigd Koninkrijk een golfpatroon volgt. Vanaf
2003 is er een duidelijke daling in de productie van primaire wetgeving
ingezet. Betrekken we de lagere wetgeving erbij, dan zien we dat er in deze
groep normen eerder sprake is van een lichte stijging van de productie.

317 www.lawcom.gov.uk/.
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Figuur 2

Regelproductie in het Verenigd Koninkrijk (Acts en Orders
in Council)
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Figuur 3

Regelproductie in het Verenigd Koninkrijk (lagere
wetgeving)
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Oostenrijk
Staatsinrichting
Oostenrijk is een republiek die wordt geregeerd onder de herziene grondwet van 1920. Oostenrijk is een federale staat die bestaat uit negen deelstaten. De deelstaten zijn weer onderverdeeld in zelfstandige steden en
districten (Bezirke). De districten zijn op hun beurt onderverdeeld in
gemeenten. De president, die door stemming voor een termijn van zes jaar
wordt gekozen, benoemt de eerste minister. Het kabinet, dat door de eerste
minister wordt geleid, is verantwoording schuldig aan de Nationalrat van
het parlement. Het parlement bestaat uit twee Kamers. De Nationalrat
heeft 183 zetels. De leden worden via directe stemming gekozen voor een
termijn van vier jaar. De Bundesrat heeft 64 leden, die worden gekozen
door de provinciale assemblage. De leden vertegenwoordigen de staten op
basis van bevolking, maar elke staat heeft minstens drie vertegenwoordigers. De leden van de Bundesrat dienen vier of zes jaar.

Typen regels
Op Bondsniveau vinden we de volgende typen regels:318
– Bundesgesetz (BG);
– Bundesverfassungsgesetz (BVG);
– Kundmachung (K);
– Verordnung (V).
Op deelstaatniveau:
– Verfassung;
– Gesetz;
– Verordnung.
Verder zijn er:
– Erlass (interne regelgeving voor de overheid);
– Bescheid (gericht op één of meer individuen, enigszins vergelijkbaar
met een Nederlandse beschikking).

Institutionele voorzieningen 319
Beleidscontext
Oostenrijk is al vele jaren met de kwaliteit van wetgeving bezig. Het eerste initiatief stamt uit 1979, toen de Legistischen Richtlinien 1979 door

318 Bron: www.RIS.bka.gov.at.
319 Tenzij anders vermeld ontleend aan: Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Österreichisches Handbuch
‘Bessere Rechtsetzung’, Wenen: Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst 2008.
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het Bundeskanzleramt werd uitgebracht. In deze richtlijn staan voorschriften over hoe wetsteksten moeten worden opgesteld. De richtlijn is
enige malen aangepast en de Legistischen Richtlinien 1990 is nog steeds
in gebruik. In de Legistischen Richtlinien 1979 was al een uitgangspunt
opgenomen dat de financiële gevolgen van regelgeving moesten worden
betrokken bij de besluitvorming. Langzamerhand werd de Oostenrijkse
regering zich steeds kostenbewuster en op de financiële impact kwam
steeds meer nadruk te liggen.
RIA
In 1992 kwam het Handbuch zur Berechnung der finanziellen Aus
wirkungen von Gesetzen uit. In 1994 kreeg de Minister van Financiën
de wettelijke opdracht een systeem voor de bepaling van de financiële
gevolgen van nieuwe wetgeving uit te werken. In 1997 kwam de Minister
van Financiën daarom met een ‘finanz- und betriebswirtschaftlichen
Betrachtungsweise’. Onder invloed van de stijgende werkloosheid besloot
de bondsregering vanaf 1999 de gevolgen van wetgeving vanuit het perspectief van werkgelegenheid en economie te beoordelen. Daarvoor zijn
onder meer richtlijnen voor het uitbesteden van overheidstaken uitgebracht. Met de Deregulierungsgesetz 2001 werd een wettelijke verplichting
ter ‘Abschätzung der wesentlichen Auswirkungen von Gesetzen in finanzieller, wirtschafts-, umwelt- und konsumentenschutzpolitischer sowie
sozialer Hinsicht’ in het leven geroepen.
RIA is verplicht voor zowel primaire als lagere wetgeving. Het ministerie
dat de wetstekst opstelt, is tevens verantwoordelijk voor de RIA. In de
RIA worden alle soorten kosten en baten meegenomen, en er wordt een
met een kosten-batenanalyse vergelijkbare methode gebruikt. Verder is
er nadruk op kosten voor het bestuur, het bedrijfsleven, gevolgen voor
werkgelegenheid en de nationale economie.320 Er wordt nu een uitgebreide
RIA opgesteld, waarin ook niet-financiële aspecten worden meegenomen.
Deze RIA is van toepassing op lagere regelgeving. Het Handbuch Bessere
Rechtssetzung is mede op te vatten als een RIA-handleiding. Een bijzonderheid is dat in deze RIA-handleiding expliciet wordt gemaakt dat er van
de verschillende tegen elkaar af te wegen instrumenten scenario’s moeten
worden gemaakt.
Toets op administratieve lasten
In april 2006 heeft de bondsregering het Standaardkostenmodel ingevoerd.

320 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 22.
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Systematische raadpleging/inspraak van belanghebbenden
Consultatie begint na het opstellen van het wetsvoorstel en wordt uitgevoerd door het verantwoordelijke ministerie (of deelstaat). Gewoonlijk
worden burgers, publieke organen, deelstaten en potentiële normadressaten betrokken in de raadpleging. De resultaten worden gepubliceerd en
meegenomen in de afweging van het betrokken ministerie.
Alternatievenafweging
Ontwikkeling van alternatieven en uitwerking van scenario’s vormen een
vaste stap in het Bessere Rechtssetzung-programma.
Beleid tot schrappen van bestaande regels
Oostenrijk maakt onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve
deregulering. Onder invloed van adviezen van de OECD zijn in 1996 alle
rechtsvoorschriften beoordeeld op nut en noodzaak. Deze actie leidde in
1999 tot de Erste Bundesrechtsbereinigungsgesetz (1. BRBG). Daarmee werd
alle bondsregelgeving, tenzij deze in de 1. BRBG was uitgezonderd, ouder
dan 1946 ingetrokken. Ook na die tijd is veel bestaande bondsregelgeving
door de ‘Better regulation’-Expertengruppe doorgelicht. Met de invoering
van de Deregulierungsgesetz 2001 werd de wetgever opgeroepen te onderzoeken of wetgeving die zou worden gewijzigd noodzakelijk was en of er
geen alternatieven zijn. In juli 2006 is de Deregulierungsgesetz in werking
getreden, waarin vereenvoudigingen worden doorgevoerd. Een meer
fundamenteel aspect is dat de wetgever wordt verplicht bij een verandering van een wet het nut van de bestaande wet te evalueren. Dit leidde
tot intrekking van een groot aantal Bundesverfassungsgesetze, Gesetze en
Verordnungen.
Beleid ter reductie van administratieve lasten
In de Deregulierungsgesetz 2001 werd een verplichting opgenomen om
bestaande wetgeving die zou worden gewijzigd, te beoordelen op adminis
tratieve lasten. In april 2006 besloot de bondsregering – na Nederlands
voorbeeld – dat de administratieve lasten met 25% moeten worden gereduceerd. Daarbij werd het Standaardkostenmodel ingevoerd.

Succesvol bij het verminderen van regelproductie?
Jaarlijks worden er in Oostenrijk op bondsniveau zo’n 120 wetten aangenomen, en een grote hoeveelheid lagere regelgeving (figuren 4 en 5).
De productie van wetten en lagere regelgeving in Oostenrijk laat schommelingen zien, maar geen duidelijke daling. Ook treden geen duidelijke
verschuivingen op tussen de onderscheiden typen regels.Het jaar 1994 valt
net buiten de grafiek. Hier is de regelproductie maximaal, waarschijnlijk
omdat Oostenrijk in 1995 toetrad tot de EU.
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Figuur 4

Productie van wetten door de Oostenrijkse Bund
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Figuur 5

Productie van lagere regelgeving door de Oostenrijkse Bund
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Finland
Staatsinrichting
Finland wordt geregeerd volgens de uit 1919 stammende, maar in 2000
herziene grondwet. Het staatshoofd van Finland is de president, die via
volksstemming voor een termijn van zes jaar wordt gekozen. De wetgeving
wordt behandeld door het eenkamerparlement (Eduskunta), waarvan de
200 leden gekozen worden voor een termijn van vier jaar door een systeem
van evenredige vertegenwoordiging. Het belangrijkste bestuurlijke orgaan
van het land is het kabinet (geleid door de eerste minister), dat aan het
parlement verantwoording schuldig is. Finland is onderverdeeld in zes
provincies en twintig regio’s (Fins: maakunta; Zweeds: landskap).
Finland heeft van oudsher een sterk corporatistische cultuur. Cultureel
gezien wordt groot belang gehecht aan de staat en sterk vertrouwd op
wetten.

Typen regels
In Finland vinden we in ieder geval de volgende typen regelingen:
Primaire wetgeving:
– Acts;
– Decrees.
Lagere regelgeving:
– Decrees of ministries (Viranomaisten määräyskokoelmat);
– cao’s;
– beslissingen van de ‘Cancellor of Justice’;
– beslissingen van de ‘Data Protection Board’

Institutionele voorzieningen
Beleidscontext
Tot 1996 lag de nadruk op deregulering. Voorbeelden hiervan zijn het
Norms Project, dat liep van 1984-1993, en het License Reform Project, dat
liep van 1989-1993. Door het lidmaatschap van de EU zijn echter veel hervormingen doorgevoerd. Daarnaast zijn zeer veel andere hervormingsprogramma’s uitgevoerd.321 Het huidige wetgevingsbeleid is neergelegd in The
Second Programme of the Government to Improve Law Drafting.
321 OECD, Regulatory Reform in Finland. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2003.

273

274

Wikken, wegen en (toch) wetgeven

RIA
Het ministerie van justitie is verantwoordelijk voor de wetsvoorstellen. Het Bureau of Legislative Inspection is verantwoordelijk voor de
technische kwaliteit. Het bureau controleert onder andere of wordt voldaan aan de eisen die aan een RIA worden gesteld. Het ministerie van
Financiën wordt geconsulteerd ten behoeve van de financiële impact van
het wetsvoorstel. Ministeries worden geadviseerd een (partieel) impactsysteem te gebruiken bij de voorbereiding van wetten als er een significant
economisch effect wordt verwacht.
Ieder ministerie voert zijn eigen RIA uit. De verschillende ministeries
hanteerden elk verschillende typen Impact Analysis. Er was tot voor kort
geen vaststaande methodiek voor RIA en het proces is niet sterk in het
wetgevingsproces geïntegreerd. De RIA had daarom slechts een zwakke
invloed op hoe de regelgeving eruit kwam te zien. Bepaling van de economische impact op bedrijven was zwak ontwikkeld. In het legislative plan
van 2007 geeft de regering verder aan meer werk te willen maken van de
invloed op EU-regelgeving, alternatieve vormen van regelgeving, consultatie van belanghebbenden en RIA. Sinds 2007 gelden er tevens nieuwe
richtlijnen voor legislative drafting. Als gevolg hiervan moet een RIA
worden uitgevoerd op alle wetten, decrees en andere bindende regels. In
2008 zijn er nieuwe guidelines voor RIA uitgekomen door het ministerie
van Justitie. Deze richtlijnen geven inhoud aan de RIA en gelden voor
alle ministeries. In de RIA nemen sociaaleconomische, milieu- en andere
factoren een belangrijke plaats in. Daarmee wordt RIA – in ieder geval op
papier – een stevige positie gegeven in het wetgevingsproces.
Toets op administratieve lasten
Finland hanteert geen Standaardkostenmodel, maar administratieve
lasten vormen wel een onderdeel dat veel nadruk krijgt in de RIA.
Systematische raadpleging/inspraak van belanghebbenden
Consultatie van belanghebbenden is een verplichte stap in het beleidsproces, hoewel deze verplichting niet wettelijk is vastgelegd. Er worden
zeer veel groepen geconsulteerd en hiervoor worden zeer veel methoden
gebruikt.322
Alternatievenafweging
De afweging voor alternatieve manieren van regelen wordt niet standaard
gemaakt. In de Second Programme of the Government to Improve Law
Drafting (2000) wordt er echter van uitgegaan dat het wetgevingsproces

322 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 27.
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altijd begint met een overweging van de alternatieven. Ondanks het
ontbreken van een afwegingsverplichting, worden er toch wel veel alternatieve instrumenten gebruikt. 323
Beleid tot schrappen van bestaande regels
Er wordt op ad hoc basis dor hout gekapt door de verantwoordelijke ministeries. Dit wordt echter nauwelijks van bovenaf gecoördineerd. Het opnemen van wetten in een elektronische database in 2000 bleek voor Justitie
een prikkel om veel wetten te controleren en in te trekken.
Beleid ter reductie van administratieve lasten
Vanaf 1989 zijn er verschillende programma’s uitgevoerd ter reductie van
administratieve lasten.

Succesvol bij het verminderen van regelproductie?
Volgens de OECD is vanaf half jaren negentig de productie van wetten en
overige regels in Finland sterk gedaald (bijvoorbeeld van bijna 800 wetten
in 1995 naar iets meer dan 400 in 2000). Deze afname sinds 1995 wordt
ook door het Finse ministerie van Justitie waargenomen. Het ministerie
schrijft: ‘In 1991, a new publication record was reached in The Statutes of
Finland; there were a total of 1,735 published statutes, 575 (33%) of them
Acts of the parliament. The trend held also in the following years. In 1995,
our first year of EU membership, there were 1,809 published statutes, 791
(44%) of them Acts of the Parliament. Thereafter, there has been a year-onyear decrease in the number of published statutes.’324
Deze teruggang blijkt echter niet uit het aantal wetsvoorstellen die in het
parlement zijn behandeld (zie figuur 6). Hier is eerder sprake van een golfbeweging, vergelijkbaar met die van Denemarken. Als er al sprake is van
een vermindering van regelproductie rond het jaar 2000, dan werd deze
gevolgd door een toename en vervolgens weer een afname van de regelproductie. Er lijkt een conjuncturele golfbeweging in de regelproductie te
kunnen worden waargenomen. Mogelijk is de door het Finse ministerie
van Justitie waargenomen daling van de regelproductie te danken aan een
reductie van de productie van lagere regelgeving. Deze is niet in figuur 6
opgenomen.

323 OECD, Regulatory Reform in Finland. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2003.
324 Paremman sääntelyn toimintaohjelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2006.
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Figuur 6

Aantal wetsvoorstellen dat het parlement heeft behandeld
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Duitsland
Staatsinrichting
Duitsland is een federatie van 16 deelstaten, in het Duits Bundesländer
of Länder geheten. De hoogste staatsmacht ligt bij de bondsstaat
(‘Bundesrecht bricht Landesrecht’), maar de deelstaten hebben een
verregaande eigen staatsmacht en bevoegdheden. Buitenlandse betrekkingen en verdediging zijn exclusieve bevoegdheden van de federatie. De
bondskanselier is het hoofd van de regering en hij bepaalt de hoofdlijnen
van de politiek. De kanselier wordt door de Bondsdag, op voorstel van de
president, verkozen. Hij wordt, net als zijn ministers, door de president
benoemd. De bondsraad telt 69 leden, die de vertegenwoordigers van de
deelstaatregeringen (en dus niet van de deelstaatbevolking) zijn. Federale
wetten die ingrijpen in thema’s die tot de bevoegdheid van de deelstaten
behoren, of waarvan de uitvoering aan de deelstaten opgedragen wordt,
moeten door de bondsraad goedgekeurd worden. De deelstaten hebben
een eigen grondwet, regering en parlement. De deelstaatparlementen
worden in vier deelstaten om de vier jaar en in de andere twaalf om de vijf
jaar verkozen volgens het meerderheidsprincipe.

Typen regels
In Duitsland treffen we de volgende regels aan:
Bondsniveau:
– Grundgesetz;
– Verfassung;
– Gesetz;
– Verordnung (soms ook Rechtsverordnung genoemd);
– Verwaltungsvorschrift of Verwaltungsrichtlinie.
Deelstaatniveau:
– Verfassung;
– Gesetz;
– Verordnung.
Gemeentelijk niveau:
– Verordnung (nach Landesrecht);
– Satzung.
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Institutionele voorzieningen
Beleidscontext
Tot de jaren negentig was er geen economische prikkel om de administratieve lasten onder de loep te nemen. Na de Duitse eenwording begon de
economie barsten te vertonen en kwam deregulering/lastenvermindering
op de agenda. In 1990 ging het lean state-programma van start. Dit programma werd opgevolgd door het modern state - modern administration
programme (1999), met een totale herbezinning op de rol van de staat. In
2003 kwam de agenda 2010 uit, met onder andere aandacht voor administratieve lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf.
Het ministerie van BZ controleert alle wetsvoorstellen en voorstellen
voor lagere regelgeving (een staf van 4 personen controleert 400-500
voorstellen per jaar). EZ vult een deel van de RIA in en Justitie bewaakt
de juridische kwaliteit van wetgeving. Er is geen centraal orgaan dat de
wetgevingsk waliteit in de gaten houdt
RIA
Een RIA moet worden uitgevoerd wanneer er gevolgen te verwachten zijn
voor het federaal budget, de budgetten Länder en lokale overheden; kosten
voor de industrie en met name het midden- en kleinbedrijf en gevolgen
voor consumentenprijzen. Sinds 2000 is er een RIA-handboek met bijbehorde RIA-richtlijnen (Leitfaden zur Gesetzesfolgenabschätzung).325 RIA’s
worden ook uitgevoerd door de deelstaten. Wanneer dat gebeurt, wordt
in ieder geval het betreffende ministerie op bondsniveau erbij betrokken. RIA’s gaan over administratieve en budgettaire lasten, gevolgen voor
werkgelegenheid, arbeid en milieu. Speciale aandacht is er voor economische gevolgen zoals de lasten voor het midden- en kleinbedrijf en de
gevolgen voor consumentenprijzen. Deze RIA’s hebben betrekking op wetgeving, maar ook op lagere regelgeving.
Toets op administratieve lasten
Duitsland maakt sinds 25 april 2006 gebruik van het Standaardkosten
model.326
Systematische raadpleging/inspraak van belanghebbenden
Consultatie van belanghebbenden is verplicht in Duitsland en dit vindt in
een vroeg stadium plaats. Consultatie vindt vooral plaats door het rondsturen van documenten en via gesprekken. Ook de lokale deelstaten en de

325 Carl Böhret & Götz Konzendorf, Moderner Staat – Moderne Verwaltung. Leitfaden zur
Gesetzesfolgenabschätzung, Wenen: Bundesministerium des Innerns 2000.
326 www.administrative-burdens.com/.
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centrale vertegenwoordigers van de lokale overheden worden geconsulteerd. De resultaten van de consultatieronde worden niet gepubliceerd. 327
Alternatievenafweging
Er is een checklist waarin alternatieven voor klassieke instrumenten/
alternatieven tegen elkaar moeten worden afgewogen. Dit leidt tot een
gevarieerde mix van instrumenten.
Beleid tot schrappen van bestaande regels
Duitsland maakt veel werk van het ‘kappen van dor hout’ (intrekken van
overbodige regels). Veelal worden hiervoor commissies ingezet. Er worden
veel ad hoc en ex post maatregelen ter vermindering van de administratieve lasten van het midden- en kleinbedrijf genomen.
Beleid ter reductie van administratieve lasten
Vanaf 1999 was Bürokratieabbau een thema. Vanaf 2003 gold het Federal
Government Initiative to Reduce Bureaucracy, een samenhangend plan tot
vermindering van administratieve lasten.
Bijzondere casus: Niedersachsen
In de deelstaat Niedersachsen zijn belangrijke stappen gezet. Deregulering
maakt deel uit van een groter programma waarin een fundamentele heroverweging van de rol van de staat plaatsvindt. Uitgangspunt is dat de
staat terugkeert naar zijn kerntaken. Een belangrijke staatkundige ingreep
was het afschaffen van de Bezirkregierung per 1 januari 2005, waardoor
Niedersachsen van een drielagige naar een tweelagige bestuursstructuur
ging. Door het wegvallen van een volledige bestuurslaag moesten taken volledig worden afgebouwd, geprivatiseerd of verplaatst naar het Kommunale
niveau.
Er wordt ingezet op een kwantitatieve reductie van het aantal Rechts- en
Verwaltungsvorschriften, op inhoudelijke deregulering, op een aantal
voorbeeldgemeenten en op invoering van het Standaardkostenmodel.
Vooral in de kwantitatieve afname van Rechts- en Verwaltungsvorschriften
zijn grote stappen gezet.

Succesvol bij het verminderen van regelproductie?
Jaarlijks worden er tussen de 80 en 100 nieuwe wetten aangenomen
(figuur 7). Tussen 1995 en 2002 blijkt het aantal nieuwe bondswetten

327 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 29.
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sterk te schommelen. Over de jaren na 2002 waren (nog) geen getallen te
vinden. De secundaire regelgeving op bondsniveau meegerekend schommelt rond de 400 per jaar, in ieder geval tot 2002 zonder een dalende trend
(figuur 8). Ook het aantal geldende wetten stijgt nog steeds tot meer dan
5.000 wetten in totaal in 2002.
Figuur 7

Productie van wetten in Duitsland
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Figuur 8

Productie van lagere regelgeving in Duitsland
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In Niedersachsen is een grotere vooruitgang geboekt. In de periode van
mei 2003 tot juli 2008 heeft Niedersachsen het aantal voorschriften in het
bestand teruggedrongen van 4.135 tot 2.146. Er zijn dus 1.989 voorschriften afgeschaft. Dit is over een periode van vijf jaar een reductie van 48%.
Het dereguleringsproces in Niedersachsen wordt door de Staatskanzlei
gecoördineerd. Alle ministeries zijn erbij betrokken. Ook wordt getracht
inhoudelijk te dereguleren. Door middel van samenwerking met andere
deelstaten wordt getracht druk op de bond uit te oefenen om overbodige
of complexe bondsregelgeving af te schaffen of te wijzigen. 328

328 www.stk.niedersachsen.de/master/C26865596_N26864154_L20_D0_I484.html#Reduzierung.
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Polen
Staatsinrichting
In 1989 werd er in Polen een tweekamerstelsel ingevoerd. De Sejm werd
verdeeld in een Hoger- en een Lagerhuis. Het Lagerhuis (Sejm) telt 460
leden, het Hogerhuis (Senaat) telt 100 leden. In 1991 werd een stelsel van
evenredige vertegenwoordiging ingevoerd. De president wordt sinds 1991
rechtstreeks gekozen. Hij heeft verregaande bevoegdheden, kan het parlement ontbinden, heeft vetorecht en kan verkiezingen uitschrijven.
In 1990 werd Polen gedecentraliseerd; de lokale overheden kregen meer
bevoegdheden. Bestuurlijk gezien is Polen verdeeld in 16 województwa
(provincies), die verder zijn onderverdeeld in 379 districten (powiats).
Deze powiats zijn weer onderverdeeld in 2.478 gemeentes (gmina’s).

Typen regels
Polen kent de volgende typen regelingen:
– Konstytucja (grondwet);
– Ustawy, akt prawny (wet);
– Rozporz ądzenie (verordening).

Institutionele voorzieningen
Beleidscontext
Als Oost-Europees land moest Polen vanaf begin jaren negentig een groot
aantal hervormingen doormaken, waaronder een sterke dereguleringsslag. In feite is Polen een beetje atypisch in onze landenselectie. Er is nog
steeds een rechtsorde naar westerse maatstaven in opbouw. In 2006 begon
Polen een Regulatory Reform Programme. Dit programma was het eerste
integrale programma in Polen over verbetering van het wetgevingsproces.
Speerpunten van het plan zijn vereenvoudiging van bestaande wetgeving,
het stroomlijnen van het wetgevingsproces, het participeren in het vereenvoudigingsprogramma op EU-niveau, en institutionele en organisatorische veranderingen in de organisatie. 329
RIA
Het belangrijkste instrument om toekomstige gevolgen van een wet te
voorspellen is een justification report. De GLC houdt toezicht op de kwaliteit. Justification reports zijn vaak nogal kwalitatief/juridisch van aard. In
329 www.reforma-regulacji.gov.pl/english/Regulatory+reform+programme/.
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2000 is gestart met de ontwikkeling van een echte RIA. Vanaf 2001 wordt
alle nieuwe wet- en regelgeving vergezeld van een RIA, als een integraal
maar afzonderlijk onderdeel van het justification report. RIA is goed geïntegreerd in het proces. Volgens de richtlijnen zou de RIA in een zo vroeg
mogelijk stadium moeten worden uitgevoerd. Momenteel is dat grotendeels het geval bij voorstellen waarbij de verwachting is dat de potentiële
sociale en economische gevolgen aanzienlijk zijn. Bij secundaire wetgeving waarbij de sociale en economische gevolgen klein zijn, wordt de RIA
nog vaak als een ritueel afgehandeld. 330
Het Government Legislation Centre coördineert het wetgevingsproces. Hier
werken zo’n 50 juristen, die onder andere de totstandkoming van RIA’s
coördineren. Het Government Centre for Strategic Studies is een onafhankelijk adviesorgaan van de premier. Hij kan een tweede RIA uitvoeren als
er belangrijke langetermijneffecten te verwachten zijn op sociaaleconomisch gebied. De Legislative Council bestaat uit senior juristen en controleert de juridische kwaliteit van nieuwe regelgeving.
Toets op administratieve lasten
Polen is op dit moment bezig met het invoeren van het
Standaardkostenmodel. In het Regulatory Reform Programme is
een driestappenplan opgenomen om het Standaardkostenmodel te
i mplementeren.331
Systematische raadpleging/inspraak van belanghebbenden
Consultatie van belanghebbenden is verplicht. Er wordt geadviseerd dit
in een zo vroeg mogelijk stadium te doen. De mening van vele publieke
en private belanghebbenden wordt gehoord. Wanneer een opmerking van
een partij niet wordt overgenomen in de conceptwet, moet dat worden
gemotiveerd.
Alternatievenafweging
Er is geen specifiek beleid dat tot een afweging van instrumenten moet
leiden. In de praktijk heeft het ministerie van Milieu veel alternatieve
instrumenten uitgeprobeerd. Toch worden nog weinig alternatieven
gebruikt.
Beleid tot schrappen van bestaande regels
Deregulering lijkt in Polen niet zo’n issue. Het land is meer bezig met het
aanpassen van zijn regels naar westerse en Europese maatstaven.

330 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 44.
331 www.administrative-burdens.com/default.asp?page=206.
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Beleid ter reductie van administratieve lasten
Het MKB-beleid is in de afgelopen jaren sterk hervormd. Het Regulatory
Reform Programme en de invoering van het Standaardkostenmodel zijn
erop gericht de administratieve lasten te reduceren.

Succesvol bij het verminderen van regelproductie?
In Polen worden jaarlijks zo’n 130 wetten geproduceerd. Van Polen is
slechts over een korte periode data over het aantal wetten (zie figuur
9). Hierdoor kunnen geen betrouwbare uitspraken worden gedaan over
trends in de regelproductie. In deze korte tijdreeks is dan ook geen
reductie van de wetgevingsproductie waar te nemen.
Figuur 9

Productie van wetten in Polen
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Zweden
Staatsinrichting
Zweden is een constitutionele monarchie. Het staatshoofd is geen lid van
de regering. De functie is louter ceremonieel; zo worden bijvoorbeeld
internationale verdragen niet ondertekend namens het staatshoofd, maar
namens de regering. De premier, in Zweden staatsminister genoemd,
wordt gekozen door het parlement. Hij benoemt de ministers, die in
Zweden staatsraden heten. Het Zweedse parlement, de Riksdag, bestaat
uit één Kamer. Deze telt 349 leden; 310 van hen worden gekozen in
28 d istricten, de overgebleven 39 zetels worden verdeeld zetels volgens
nationale proporties.
Zweden kent 21 provincies (län), die zijn onderverdeeld in in totaal
204 gemeenten.

Typen regels
In Zweden vinden we in de volgende typen regels:
– Grundlag/konstitution (grondwet);
– Lag (wet);
– Förordning (verordening);
– Föreskrift (bindende regels door een bestuursorgaan).
Al deze typen regels worden samengenomen onder de term författning
(wetgeving).

Institutionele voorzieningen
Beleidscontext
In 1984 heeft een deregulation delegatie een oproep gedaan waarin het
belang van deregulering werd onderstreept ten behoeve van economische
ontwikkeling en banengroei. Deze delegatie benadrukte het belang van
actieve deregulering, verbetering van de kennis over de gevolgen van
regelgeving, en verbetering van het ondernemersklimaat voor het m iddenen kleinbedrijf. In 1998 werden twee ‘verordeningen’ ingevoerd. Hierin
werden zaken geregeld als hoe kan worden onderscheiden of regels nodig
zijn, welke alternatieven er mogelijk zijn en hoe Impact Assesment moest
plaatsvinden. Op hetzelfde moment is een Better Regulation Unit ingesteld
die de taak kreeg het hervormingsbeleid te ondersteunen, coördineren en
verder te ontwikkelen. De regering wees tevens een groep state secretaries
aan die verantwoordelijk werden voor het ontwikkelen van de hervor-
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mingen. In 1999 brachten zij richtlijnen uit over hoe de uitvoering van de
regulatory reform vorm moest krijgen binnen de overheid.
RIA
In 1987 heeft de overheid een verordening uitgevaardigd waarin RIA werd
voorgeschreven. Sinds die tijd is de RIA-methodiek steeds verder verfijnd.
RIA moest worden uitgevoerd op alle nieuwe wetgeving. In 1995 vaardigde
de regering een memorandum uit met regels over de wijze waarop een
RIA uitgevoerd diende te worden. Toch zijn er nog onvoldoende richtlijnen
over de manier waarop een RIA vorm dient te krijgen. RIA’s worden niet
altijd aan het begin van het wetgevingsproces uitgevoerd. Drie instituten
kunnen een vorm van RIA uitvoeren, te weten ministeries, onafhankelijke
onderzoekscommissies en agencies. Op de ministeries worden wetten
opgesteld via de simplex ordinance en een checklist for legal drafters met
richtlijnen voor wetgeving. Tijdens het wetgevingsproces kunnen verschillende actoren hun mening geven over het conceptwetsontwerp, waaronder de Better Regulation Unit. Op de RIA’s van de verschillende organen
zijn verschillende regels van toepassing en ook de kwaliteitscontrole is
verschillend. De kwaliteit van de RIA’s kan daardoor erg wisselen. Het kan
voorkomen dat twee instanties een RIA uitvoeren op één wetsontwerp.
Kwaliteitscontrole is erg gefragmenteerd. De Board of Swedish Industry
and Commerce for Better Regulation controleert de RIA’s aan de hand van
een aantal kwaliteitseisen. Hoewel er in de laatste jaren verbeteringen
zijn, heeft Zweden nog steeds problemen met de kwaliteit van de RIA’s. 332
Toets op administratieve lasten
Zweden heeft het Standaardkostenmodel ingevoerd.
Systematische raadpleging/inspraak van belanghebbenden
Tijdens de consultatieperiode wordt met belanghebbenden gesproken.
Consultatie is verplicht. Er bestaan richtlijnen voor consultatie. De regering moet verplicht rekening houden met de standpunten van de belanghebbenden. Zij moet motiveren waarom bepaalde belangen wel en andere
niet zijn meegenomen in het wetsontwerp.333
Alternatievenafweging
Tijdens de procedure moet er in een vroeg stadium naar alternatieven
worden gekeken. Er worden alternatieven onderscheiden, maar er worden
geen specifieke economische methoden gebruikt om de alternatieven

332 OECD, Regulatory Reform in Sweden. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2007, p. 95.
333 Council of the European Union, Comparative analysis of regulatory impact assessment in ten EU countries.
A report prepared for the EU directors of better regularion group, Dublin: Council of the European Union
2004, p. 50-51.
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tegen elkaar af te wegen. Zweden maakt veel gebruik van alternatieve
instrumenten.
Beleid tot schrappen van bestaande regels
Er is beleid omtrent het schrappen van regels, maar dit gebeurt nog te
ongecoördineerd. Er is nog geen integraal programma tot het schrappen
van regels, wel veel op zichzelf staande maatregelen. Een onderzoekscommissie adviseerde in 1976 al een aantal wetten aan te passen teneinde de
lastendruk op het midden- en kleinbedrijf te reduceren. Ook in 1982 zijn
veel wetten aangepast. In de jaren tachtig is de guillotineregel doorgevoerd. Agencies waren verplicht hun regelbestand te inventariseren en de
geldende regels te registreren. Tijdens deze actie moesten de geïnventariseerde regels tegen het licht worden gehouden en worden beoordeeld op
nut en noodzaak. Regels die voor een bepaalde datum niet waren geregis
treerd, vervielen. Voor het eerst had de Zweedse regering zicht op de volledige structuur van het regelbestand.
Beleid ter reductie van administratieve lasten
Bij de begroting van 2004 was een actieplan gevoegd met 310 initiatieven voor lastenverlichting voor het bedrijfsleven. In 2007 is een nieuw
actieplan opgesteld. Een aspect hiervan is dat de administratieve lasten
beter gemeten worden. Recentelijk heeft de regering een kwantitatief doel
gesteld. In 2010 dienen de administratieve lasten voor het bedrijfsleven
met 25% verminderd te zijn. Zweden scoort goed op het gebied van administratieve lastenverlichting.334

Succesvol bij het verminderen van regelproductie?
Figuur 10 geeft de productie van wetten en lagere regels (verordeningen)
in Zweden weer sinds 1995. In de figuur zijn de wetten en verordeningen opgenomen die door de regering of het parlement zijn aangenomen.
Jaarlijks worden nog zo’n 8.200 regelingen door ‘agencies’ vastgesteld.
Deze zijn niet in de onderstaande grafiek opgenomen.
Figuur 10 laat een ongeveer gelijkblijvende tot licht dalende regelproductie
zien, die schommelt rond de 1.300 nieuwe of geamendeerde regelingen.
Het aantal geldende regelingen is direct na 1985 afgenomen, waarna het
aantal weer redelijk constant blijft. Dit wordt door de OESO toegeschreven aan de guillotineregeling uit begin jaren tachtig, waardoor een groot
aantal niet aangemelde regelingen is vervallen.

334 OECD, Regulatory Reform in Sweden. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs: OECD
2007, p. 60.
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Figuur 10 Productie van wetten en verordeningen in Zweden
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Zwitserland
Staatsinrichting
Zwitserland is een confederatie, bestaande uit 26 kantons en een groot
aantal gemeenten. De in Bern zetelende volksvertegenwoordiging
bestaat uit een grote en een kleine Kamer: de Nationale Raad (200 leden)
en de Kantonsraad (2 leden per kanton). De Zwitserse bondsregering
(Bondsraad) bestaat uit 7 ministers, die afkomstig zijn uit de 4 grootste
partijen van het land. Het voorzitterschap rouleert op jaarlijkse basis;
de voorzitter is tevens bondspresident (primus inter pares). Ieder kanton
heeft zijn eigen grondwet, parlement (veel eenkamerparlementen van 58
tot 200 zetels), regering en rechtbanken. De deelregeringen bestaan uit
5 of 7 ministers. Volgens de grondwet van Zwitserland is de residuaire
macht toegekend aan de kantons, dat wil zeggen dat de kantons bevoegd
zijn voor alles wat niet expliciet aan de federatie is toevertrouwd in de
grondwet. Binnen de kantons genieten de gemeenten vaak uitgebreide
autonomie, maar dit verschilt per kanton.
Bij veel besluitvorming wordt gebruikgemaakt van referenda. In 1992 is
in een referendum tegen toetreding tot de Europese Economische Ruimte
(EER) gestemd.

Typen regels
In Zwitserland vinden we de volgende typen regels:
Op bondsniveau:
– Grundgesetz;
– Bundesverfassung;
– Bundesgesetz;
– Bundesbeschluss;
– Verordnung.
Een Erlass is een gepubliceerde en algemeen verbindende Gesetz of Verord
nung. Een Botschaft des Bundesrates is een bericht van de Bundesrat aan
de deelstaten waarin een parlementair voorstel is opgenomen voor een
Erlass of een Entscheid.
Op kantonniveau:
– Verfassung;
– Gesetz;
– Verordnung/Decret.
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Institutionele voorzieningen
Beleidscontext
Zwitserland lijkt te kampen met een gebrek aan coördinatie door de sterk
federale structuur. De confederatie kan niet veel maatregelen dwingend
opleggen aan de kantons. Daardoor lijkt het proces te vertragen.
RIA
Sinds 1999 wordt een RIA uitgevoerd voor alle wetsvoorstellen en verordeningen. Deze RIA wordt uitgevoerd door het verantwoordelijke ministerie.
De implementatie en kwaliteitscontrole van de RIA gebeurt door SECO
(vergelijkbaar met het ministerie van EZ). De RIA is integraal onderdeel
van de wetgevingsprocedure, maar niet alle actoren in de consultatie
ronde krijgen ook alle stukken. Zwitserland heeft specifieke richtlijnen
voor regulering van de financiële markt. De RIA is zwak georganiseerd
binnen SECO. Er is relatief weinig capaciteit voor beschikbaar.
In Zwiterland wordt volgens de OECD in de RIA een inschatting gemaakt
van de gevolgen voor de economie als geheel, onder andere de werkgelegenheid, investeringen, innovatie, research, consumptie, milieu en dergelijke. Wetgeving wordt herzien volgens de volgende criteria:335
1 De noodzaak en mogelijkheid van staatsinterventie. De eerste stap is
vanuit een economisch oogpunt de voorgestelde wet te rechtvaardigen.
2 Gevolgen voor de verschillende categorieën spelers. De tweede stap
omvat een beschrijving van de winnaars en verliezers van het wets
voorstel, en verder, indien mogelijk, een kwantificering van de kosten
en baten. Dit moet leiden tot een grondige kosten-batenanalyse, die
uitwijst welke mogelijke distributie-effecten er zijn voor verschillende
maatschappelijke groeperingen en welke kosten het uitvoeren van de
wet met zich meebrengt.
3 Gevolgen voor de economie als geheel. De derde stap is de algemene
effecten van de voorgestelde wet te verklaren, waarbij rekening wordt
gehouden met het aanpassingsproces van participanten, of de nieuwe
wet op positieve wijze bijdraagt aan de marktwerking, neveneffecten
voor werkgelegenheid, investeringen, innovatie, onderzoek, consumptie, milieu, enzovoort.
4 Alternatieven voor regelgeving.
5 Praktische aspecten van de uitvoering. In de laatste stap moeten de
administratieve gevolgen van de implementatie, de gevolgen voor de
coördinatiemechanismen, de voorwaarden voor effectiviteit, de duidelijkheid van de taal, de delegatie van bevoegdheden, de rechtsbescherming, de verdeling van bevoegdheden tussen federale en kantonnale
335 OECD, Regulatory Reform in Switserland. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs:
OECD 2006, p. 41.
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regeringen, communicatie met belanghebbenden, enzovoort worden
afgewogen.
De RIA is verplicht voor alle wetten en verordeningen. Bij andere Botschaf
ten is de RIA alleen verplicht als het ontwerp een grote economische
impact heeft (geraamd krediet > 1 miljard Zwitserse franc). 336
Toets op administratieve lasten
Sinds 1999 wordt een MKB-compatibility test uitgevoerd door SECO en
sinds 1998 bestaat er een MKB Forum. Dat is een commissie die drie- à
viermaal per jaar de impact van wetsvoorstellen op het midden- en kleinbedrijf beoordeelt.
Systematische raadpleging/inspraak van belanghebbenden
In de voorbereidingsprocedure worden verschillende belanghebbenden
geconsulteerd. De eerste consultatieronde vindt plaats binnen de federale
organisatie. In een tweede (externe) ronde worden andere belanghebbenden, zoals politieke partijen, kantons, organisaties en dergelijke,
geconsulteerd. De analyse van de opmerkingen gebeurt door het voor de
wet verantwoordelijke departement, waarna het definitieve conceptwets
voorstel kan worden opgesteld. 337
Alternatievenafweging
Het afwegen van alternatieven gebeurt als vast onderdeel binnen het
R IA-proces.
Beleid tot schrappen van bestaande regels
Zwitserland maakt veel gebruik van evaluatiebepalingen en sunsetclausules. Daarnaast worden jaarlijks zo’n 100 wetsevaluaties op federaal
niveau uitgevoerd.
Beleid ter reductie van administratieve lasten
Er is veel aandacht voor terugdringing administratieve lasten. Zowel op
federaal als op kantonaal niveau worden hiervoor verschillende initia
tieven ontplooid. Qua administratieve lasten blijft Zwitserland echter een
middenmoter

336 Bron: SECO: www.seco.admin.ch/themen/00374/00459/00465/00469/index.html?lang=de.
337 OECD, Regulatory Reform in Switserland. Government Capacity to assure high quality regulation, Parijs:
OECD 2006, p. 13.
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Succesvol bij het verminderen van regelproductie?
In figuur 11 is het aantal wetsvoorstellen dat jaarlijks in het Zwitserse parlement (Nationalrat) is behandeld, weergegeven. Dit komt niet 100% overeen met het aantal aangenomen of in werking getreden wetten. Zo wordt
bijvoorbeeld niet duidelijk welk percentage van de wetten door het parlement of in een referendum wordt ‘afgestemd’. Over het algemeen is dit
percentage overigens klein. De grafiek geeft daarom een indicatie van de
wettenproductie in Zwitserland door de bond in de loop der jaren. Jaarlijks
worden er zo’n 80 wetsvoorstellen in het Zwitserse parlement behandeld.
Het aantal wetsvoorstellen is vanaf de jaren negentig steeds toegenomen
(dus de jaren voorafgaand aan figuur 11). Vanaf ongeveer het jaar 2000
lijkt het of de groei wat uit de regelproductie raakt, maar de productie
begint ook sterk te fluctueren. Hierdoor is het lastig een eventuele trendbreuk aan te geven.
Figuur 11 Aantal wetsvoorstellen in Zwitserland
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Bron: www.parlament.ch/e/dokumentation/in-statistiken-tabellen/Pages/in-st-nr-geschaefte.aspx
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Overzicht en landenkeuze
De beschrijving van de dereguleringsinstrumenten zoals die door de in
de quickscan betrokken landen is gegeven, biedt te weinig overzicht om
tot een gefundeerde keuze voor vier landen te komen waarnaar een nader
onderzoek zal worden verricht. Daarom is hieronder een tabel opgenomen
waarin de landen systematisch op een aantal kwaliteitskenmerken zijn
gescoord. Omdat we zoeken naar landen die als voorbeeld kunnen dienen
voor Nederland, zullen de hoogst scorende landen in de multicriteria-analyse worden opgenomen in de tweede fase van het onderzoek.
Criterium

AUT

GB

FIN

D

CH

DK

S

PL

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
-

+
0

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

0
+
+

+
+

-

+
+
-

0
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

0

+
+

?
+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
?
?

+
+

+
+
+

-

Beleid tot schrappen van bestaande regels
Beleid ter reductie van administratieve lasten

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

0
+

+

Daling regelproductie

-

0

0

-

-

-

0

-

RIA
Mogelijkheid tot uitvoering RIA aanwezig
RIA verplicht
RIA in vroeg stadium uitgevoerd/goed
geïntegreerd in proces
RIA op lagere regelgeving
Vaste RIA-systematiek
RIA niet alleen over financiële/administratieve
lasten, maar ook inhoudelijke aspecten (bijv.
sociaal/economisch, milieu)
Kosten en baten in RIA gekwantificeerd
(k/b-analyse)
Scenario’s in RIA?
Toets op administratieve lasten
Systematische raadpleging/inspraak van
belanghebbenden
Alternatieven voor wetgeving
Geformaliseerde afweging alternatieven
Alternatievenafweging in vroeg stadium
Mate van gebruik alternatieve instrumenten

+
0
?

= aanwezig
= gedeeltelijk aanwezig
= niet aanwezig
= onbekend

= 2 punten
= 1 punt
= 0 punten
= 0 punten

Vervolgens kunnen we punten toekennen. Er kunnen maximaal twee
punten per criterium worden verdiend. Voor de criteria die in items
zijn uitgesplitst, zoals de RIA en de alternatievenafweging voor wetgeving, geldt dat er maximaal twee punten per criterium kunnen worden
verdiend. Per item zijn weliswaar punten gegeven, maar het puntenaantal
is gedeeld door het aantal items waaruit het criterium bestaat. Hierdoor
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kan enerzijds een genuanceerdere analyse worden gemaakt, terwijl het
criterium niet onbedoeld een te zwaar gewicht krijgt in de eindafweging.
Aan het lijstje is tevens een pragmatisch item toegevoegd. Het betreft een
(subjectief) oordeel over de eenvoudige beschikbaarheid/vindbaarheid
van statistische informatie over regelproductie. De scores worden per land
opgeteld en dat resulteert in een totaal puntenaantal en een ranglijst.
Criterium
RIA
Toets op administratieve lasten
Systematische raadpleging/inspraak van
belanghebbenden
Alternatieven voor wetgeving
Beleid tot schrappen van bestaande regels
Beleid ter reductie van administratieve lasten
Daling regelproductie

AUT
2
2

GB
1,75
2

FIN
1,5
0

D
1,62
2

S
1,12
2

CH
1,25
2

DK
0,5
2

PL
1,38
0

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2
2
1

2
2
2
1

2
2
2
1

2
2
2
0

2
1
2
1

0,33
2
2
0

0,66
2
2
0

0
0
2
0

Beschikbaarheid statistische gegevens

2

2

2

0

0

1

1

0

Puntentotaal
Rangnummer

15
1

14,75
2

12,5
3

11,62
4

11,12
5

Door de bovenstaande puntentoekenning kan een rangordening worden
aangebracht, waarbij het best scorende land op nummer 1 staat. De
top vier van de onderzochte landen bestaat uit Oostenrijk, het Verenigd
Koninkrijk, Finland en Duitsland. In overleg met de begeleidingscommissie is besloten om Duitsland te vervangen door Zweden, omdat dit land
dicht volgt op Duitsland en omdat Zweden mogelijk een sterk consultatiesysteem heeft waarvan Nederland veel kan leren.

10,58
6

10,16
7

5,38
8

Bijlage 4
Telmethoden
In ieder onderzocht land is over de periode 1995 tot heden een overzicht
gegeven van de jaarlijkse wettenproductie, uitgesplitst naar type wet.
Gedeeltelijk is hiervoor gebruikgemaakt van bestaande cijfers, terwijl
een aantal cijfers door onszelf gegenereerd is. In Finland is voor de wetgevingsproductiecijfers gebruikgemaakt van cijfers van het ministerie
van Justitie. In Zweden is teruggevallen op cijfers van de OECD, en in
Nederland zijn de cijfers gedeeltelijk ontleend aan de studie Alle regels
tellen van De Jong en Herweijer. Na 2004 zijn de Nederlandse cijfers
gebaseerd op eigen tellingen. De productiecijfers van het Verenigd
Koninkrijk en Oostenrijk zijn volledig gebaseerd op eigen tellingen. In
deze bijlage geven wij kort weer op welke wijze deze tellingen hebben
plaatsgevonden.

Verenigd Koninkrijk
Op www.statutelaw.co.uk is het volledige wettenbestand van het Verenigd
Koninkrijk opgenomen. Tevens is deze database voorzien van een uitgebreide en flexibele zoekmachine. Wij zijn naar www.statutelaw.
co.uk gegaan en hebben op ‘advanced search’ geklikt. In dit scherm kon
een aantal zaken worden ingesteld, waaronder het jaar waarop de wet
‘enacted’ is en het type wet waarnaar we op zoek waren. Door uitsluitend
‘all primary legislation’ te selecteren en een jaartal in te vullen, hebben
wij een overzicht gekregen van alle primaire wetten die in een bepaald
jaar rechtskracht hebben gekregen. Door de jaren te variëren kon een
trendlijn worden geconstrueerd. Vervolgens hebben wij dezelfde procedure gevolgd voor ‘all secondary’ legislation.
In de trendlijn voor het Verenigd Koninkrijk is, doordat we voor ‘all
primary’ en ‘all secondary’ legislation hebben gekozen, de productie van
wetten van zowel Engeland als Schotland, Ierland en Wales in de trendlijn
opgenomen. Er is bewust voor gekozen om alle wetten voor het gehele
grondgebied van het Verenigd Koninkrijk te inventariseren, omdat er (juridisch gezien) geen sprake is van een federale staat, maar van ‘devolved’
bevoegdheden.

Oostenrijk
Ook Oostenrijk heeft een volledige wettendatabase, genaamd Recht
Informations System (RIS), op het internet staan onder www.ris.bka.
gv.at. Omdat Oostenrijk een federale staat is, is gekozen om alleen
het Bundesrecht te inventariseren. Daarvoor drukten we op de ‘knop’
Bundesrecht. Er verscheen een scherm waarin verscheidene zaken kunnen worden ingevoerd, waaronder het jaartal waarop de wet rechtskracht
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heeft gekregen en welk jaar de wet in werking is getreden. Onder ‘Typ’ is
ingevoerd of naar een (grond)wet of een Verordnung of een ander type
wetgeving is gezocht.
Een probleem bij het RIS is dat niet gehele wetten worden getoond, maar
de afzonderlijke artikelen. Eén wet levert dus vele treffers op. Wij hebben
aangenomen dat iedere wet een paragraaf 1 heeft en dit hebben we in het
scherm ingevoerd. Hierdoor kregen we snel een goed overzicht van de
wettenproductie per jaar.

Nederland
Nederland heeft een gebruiksvriendelijke wettendatabase op het internet
staan onder http://wetten.overheid.nl. Door op ‘uitgebreid zoeken’ te klikken kwamen we in een bruikbaar zoekscherm. We konden in dit scherm
een periode aangeven waarop de gezochte wetten in werking zijn getreden. Door deze periode van 1 januari tot 31 december van een bepaald
jaar te laten lopen, kregen we een overzicht van de productie in het betreffende jaar. Verder kon een onderscheid worden gemaakt naar de soort
regeling. Door de jaren en de soorten regelingen te variëren is een meerjarig overzicht van de wettenproductie verkregen.

