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Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft dit handboek Meting Regeldrukkosten
opgesteld na afstemming met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Financiën, Infrastructuur en Waterstaat, Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport, het Adviescollege
Toetsing Regeldruk en het Centraal Bureau voor de Statistiek.
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Voorwoord
Voor u ligt het handboek Meting Regeldrukkosten. Een handleiding voor het definiëren en meten
van regeldrukkosten die voortvloeien uit rijksoverheidsregels. Wanneer een nieuwe wet, een
wetswijziging, een AMvB of een ministeriele regeling wordt gemaakt geldt de afspraak dat de
regeldrukkosten van de gewijzigde situatie in beeld worden gebracht. Deze regeldrukkosten
worden in een aparte regeldrukparagraaf in de memorie of nota van toelichting van het
desbetreffende voorstel vermeld. Dit handboek biedt handvatten hoe deze regeldrukkosten te
berekenen, en welke stappen een dossierhouder moet doorlopen. Dit Handboek vervangt het
Handboek Meting Regeldruk uit 2014.
Om haar publieke belangen te kunnen waarborgen, legt de overheid onder andere aan het
bedrijfsleven
en
burgers
verplichtingen
op
tot
het
verschaffen
van
informatie
(informatieverplichtingen) en daarnaast verplichtingen tot het doen of nalaten van handelingen of
gedragingen (inhoudelijke verplichtingen). Wanneer er aan deze verplichtingen kosten verbonden
zijn kunnen deze kosten een negatieve invloed hebben op het rendement en ondernemingsklimaat
en het vertrouwen van burgers in de overheid. Het is dan ook van belang dat de kosten die
verbonden zijn aan het voldoen aan inhoudelijke- en informatieverplichtingen te allen tijde worden
beperkt tot het absoluut noodzakelijke.
Het Standaardkostenmodel (SKM) is de methode om de regeldrukkosten van wet- en regelgeving
inzichtelijk te maken. Het SKM-model is toepasbaar op verschillende doelgroepen, waaronder
bedrijven, burgers en professionals. Analyses van de regeldrukkosten van Rijkswet- en regelgeving
met behulp van het SKM worden gekenmerkt door aandacht voor individuele verplichtingen. Door
wet- en regelgeving te analyseren met behulp van het SKM wordt inzichtelijk:
•
Welke inhoudelijke en informatieverplichtingen voortvloeien uit de wet- en regelgeving;
•
Welke handelingen een ondernemer of burger moet verrichten om aan een wettelijke
verplichting te voldoen;
•
Hoeveel tijd en kosten deze handelingen met zich meebrengen.
Deze transparantie maakt het mogelijk om precies aan te wijzen welke onderdelen van wet- en
regelgeving de meeste regeldruk veroorzaken. Deze informatie biedt tegelijkertijd veel
aangrijpingspunten voor vereenvoudiging. Met het SKM is het mogelijk om zowel de
regeldrukkosten van bestaande wet- en regelgeving te meten alsmede regeldrukkosten van
nieuwe wet- en regelgeving in kaart te brengen.
Het handboek bestaat uit de volgende onderdelen:
• Samenvatting / hand-out
Deze hand-out is bedoeld voor beleidsmedewerkers die zelf snel aan de slag willen met het in
kaart brengen van de regeldrukkosten als gevolg van wet- en regelgeving.
• Deel I: Definities
Dit onderdeel betreft een overzicht van de definities die gelden bij het in beeld brengen van de
regeldrukeffecten. Hierin wordt kort aangegeven wat onder regeldrukkosten wordt verstaan.
• Deel II: Kern SKM methodiek – in kaart brengen van regeldrukkosten
In dit onderdeel worden de belangrijkste onderdelen en tools voor het maken van een
regeldrukberekening nader toegelicht.
• Deel III: Algemene uitgangspunten en bijzondere gevallen
Dit onderdeel bevat een overzicht van algemene uitgangspunten, maar ook van uiteenlopende
situaties, variabelen of bijzonderheden die van invloed zijn op de wijze waarop de SKM methodiek
moet worden toegepast.
• Deel IV: Bijlagen
In de bijlagen worden diverse instrumenten gepresenteerd die gebruikt worden bij het
kwantificeren van de regeldrukkosten, waaronder een overzicht van standaarduurtarieven, een
methode om eenvoudig op basis van CBS-gegevens de omvang van de beoogde doelgroepen te
bepalen en overzichten van gemiddelde tijdsbestedingen voor het uitvoeren van bepaalde
handelingen om aan verplichtingen uit wet- en regelgeving te voldoen. Ook is een overzicht
opgenomen met contactgegevens van branche-organisaties waar nadere informatie opgevraagd
kan worden die van belang kan zijn bij het berekenen van de regeldrukkosten.

3

Samenvatting / Hand-out
In deze samenvatting worden de belangrijkste elementen beschreven bij het in kaart brengen van
de regeldrukkosten: de algemene uitgangspunten om te komen tot effectieve regelgeving, een
processchema dat aangeeft welke stappen gezet moeten worden om te komen tot een goede
regeldrukparagraaf, het Standaard Kostenmodel dat als basis dient voor het kwantificeren van de
regeldrukkosten en ten slotte aanwijzingen hoe de verplichte regeldruktoets moet worden
uitgevoerd.
1. Algemene uitgangspunten effectieve regelgeving
Wanneer een nieuwe wet, een wetswijziging, een AMvB of een ministeriele regeling wordt gemaakt
dienen de volgende uitgangspunten van effectieve regelgeving te worden toegepast1.

1. Ga na of beleid echt nodig is
Kom met stevig bewijs waarom het nodig is
dat de overheid optreedt. Leg dit bewijs voor
aan de mensen voor wie het beleid gaat
gelden. Betrek uitvoeringsorganisaties en
toezichthouders altijd bij het zoeken naar de
beste oplossing.

2. Ga na of regels echt nodig zijn
Als besloten is om in te grijpen, maak dan
duidelijk waarom regelgeving nodig is, en
andere oplossingen niet afdoende zijn. Geef
altijd antwoord op de vraag: Waarom
overheidsregulering? Leg de regels met het
bewijs voor aan belanghebbenden.

3. Kijk naar het hele domein
Nieuwe regels komen boven op bestaande
wetten. Soms staat een nieuwe regel haaks
op andere, of biedt weinig meerwaarde. Ga na
hoe mensen en organisaties in de praktijk
werken. Maak hard waarom juist deze extra
regel nodig is. En laat zien dat de regel
consistent is met bestaande verplichtingen.

4. Ken de doelgroep
Maatregelen zijn alleen effectief als ze goed
aansluiten bij degenen die ermee te maken
hebben. Regelgevers moeten de doelgroep
van hun regels dus goed kennen en actief
betrekken bij het vormgeven van beleid. Ga er
niet van uit dat mensen goed geïnformeerd
zijn en altijd rationele beslissingen nemen.
N.B. 96% van de bedrijven is een MKB-bedrijf.

5. Weet wat de regel in de praktijk
betekent: maak het werkbaar
Maak een overzicht van alle handelingen die
mensen moeten doen om de regel na te
leven. Doe dit samen met uitvoeringsorganisaties, toezichthouders en de mensen
voor wie de regel gaat gelden. Onderzoek
welke handelingen overbodig zijn, of slimmer
kunnen. Maak inzichtelijk wat is aangepast om
de werkbaarheid te garanderen.

6. Breng de kosten in beeld
Regels kosten geld. Bewijs aan de
samenleving dat de maatschappelijke baten
opwegen tegen de maatschappelijke kosten.
Zo niet, blijf dan schaven aan de regel totdat
dit wel het geval is. Of besluit om toch niet in
te grijpen. Maak deze zoektocht openbaar.

7. Kies voor lastenluw
Kies voor het meest lastenluwe alternatief.
Wie niet kiest voor het minst belastende
alternatief, moet heel helder uitleggen waarom
dit niet is gebeurd.

8. Biedt ruimte aan
nalevingsvarianten
Regels verkleinen de handelingsruimte van de
samenleving. Soms wringt dat, en moet het
mogelijk zijn om het doel ook op verschillende
manieren te bereiken. Het kan in sommige
gevallen zinvol zijn zowel een doelvoorschrift
als een middelvoorschrift op te nemen met de
vrijheid om te kiezen wat het beste past.

9. Leer van de regel
Regels zijn er om gedrag te beïnvloeden.
Maar werkt het echt? Kijk hoe een regel heeft
uitgepakt.: Doe dit samen met de doelgroep,
uitvoeringsorganisaties en toezichthouders.
Bereken de daadwerkelijke kosten en
opbrengsten. Als de resultaten afwijken van
de verwachting: schaf dan de regel af, of pas
hem aan.

10. Maak regels toekomstbestendig2
Goede en werkbare wetgeving maken is een
ambtelijk ambacht. Ontwerp regels die de
waan van de dag ontstijgen. Geef de
samenleving duidelijkheid en zekerheid, ook
voor de verdere toekomst.

1

Bron: Adviescollege Toetsing Regeldruk
Zie voor meer informatie over toekomstbestendige regelgeving:
https://www.kcwj.nl/gereedschapskist/onderwerppagina/toekomstbestendigewetgeving?cookie=yes.1511962007724-1461774765
2
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2. Processchema voor een goede toelichting incl. regeldrukverantwoording
Wanneer een nieuwe wet, een wetswijziging, een AMvB of een ministeriele regeling wordt gemaakt
geldt de afspraak dat de regeldrukkosten van de gewijzigde situatie in beeld worden gebracht.
Deze regeldrukkosten worden in een aparte regeldrukparagraaf in de memorie of nota van
toelichting van het desbetreffende voorstel vermeld. Onderstaand processchema geeft een
indicatie welke stappen moeten worden gezet om te komen tot een goede toelichting bij wet en
regelgeving, inclusief een goed onderbouwde regeldrukparagraaf. De eisen die worden gesteld aan
een toelichting volgen uit de aanwijzingen voor de regelgeving, het IAK en de schrijfwijzer MvT.
(zie ook Bijlage IV.B) Let op: onderstaand schema is op hoofdlijnen. De invulling hiervan kan
per departement op details verschillen.

0.

Initiatie


Initiatie nieuwe regelgeving of wijziging bestaande regelgeving. Neem bij vragen
contact op met je regeldruk coördinator.



Vraag in samenspraak met je regeldrukcoördinator (indien wenselijk) ATR om
ondersteuning bij het in kaart brengen en analyseren van mogelijke
regeldrukgevolgen.

0. Initiatie

1.

IAK


Neem het Integraal Afwegingskader (IAK) door. Het IAK bevat alle geldende normen,
handreikingen en toetsen voor goede onderbouwing en afweging van nieuw beleid
en regelgeving, vervat in 7 hoofdvragen. Regeldruk zit in vraag 5, 6 en 7.



1. IAK

Maak een Startnotitie. Verwerk daarin zo mogelijk de IAK-vragen en de globale
verwachtte regeldrukgevolgen.



Betrek al zoveel mogelijk de doelgroep(en) alsook de betrokken
uitvoeringsorganisaties.



2. BET

Besteedt nadrukkelijk aandacht aan het regelluw uitvoerbaar houden van de
regelgeving voor het MKB.

2.

BET


3. Regeldrukparagraaf

Indien de Bedrijfseffectentoets (BET) nog niet bij de beantwoording van de IAK-vragen
is uitgevoerd, dient dit alsnog te gebeuren. Besteed daarbij aandacht aan aard en
omvang doelgroep, op welke manier het MKB is betrokken in de initiatie fase ((bijv.
via een MKB-panel), aan regeldrukeffecten (zie ook stap 3), markteffecten en overige
bedrijfseffecten. Bewaar de uitkomsten als document.

4. Toetsing en
consultatie

3.

Regeldrukparagraaf


Identificeer en kwantificeer de verwachte regeldrukeffecten voor bedrijven, burgers
en professionals volgens de methodieken uit het Handboek Regeldruk.



5. MR

Beschrijf alle regeldrukeffecten (en de overige bedrijfseffecten) in een aparte
Regeldrukparagraaf in de Memorie c.q. Nota van Toelichting van de wet- c.q.
regelgeving.

4.

5.

Toetsing en consultatie


Laat adviesorgaan ATR formeel toetsen via adviesaanvraag@atr-regeldruk.nl



Pas - indien van toepassing - internetconsultatie toe (8 weken).



Laat de wetgevingstoets uitvoeren.

MR


Indien wijzigingen leiden tot “significante” regeldrukeffecten, toetst ATR nogmaals.
ATR bepaalt zelf of toetsing nodig is aan de hand van de gewijzigde stukken.



Vul het Aanbiedingsformulier Voorportalen en Ministerraad in.



Behandeling voorstel in Ministerraad .



Toetsing door Raad van State.



Behandeling in Parlement.
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3. Regeldrukkosten berekenen met het SKM
Om de regeldrukkosten te kunnen berekenen wordt het Standaard Kosten Model (SKM)
ontwikkeld. Deze meetmethodiek is uniform van opzet en is daarom toepasbaar binnen de gehele
overheid. Het SKM stelt de ondernemer/burger centraal. Het gaat na welke stappen/handelingen
hij moet maken om de verplichtingen na te kunnen leven, en hoeveel tijd en welke uitgaven
hiermee gepaard gaan. Om meer inzicht te krijgen in de kosten van voorgenomen wet- en
regelgeving worden deze gescreend op inhoudelijke en informatieverplichtingen. Om aan een
bepaalde verplichting te kunnen voldoen moet een ondernemer verschillende handelingen
verrichten (bijvoorbeeld het uitvoeren van een extra controle of het verzamelen van informatie,
het verwerken van informatie, etc.). Die handelingen vereisen daarmee enerzijds een besteding
van tijd en geld (tarief). Ook kunnen sommige handelingen leiden tot out of pocket kosten
(uitgaven). Anderzijds moeten de activiteiten met een zekere frequentie plaatsvinden (één keer
per jaar, één keer in x jaar of meerdere keren per jaar) en geldt de wettelijke regeling voor een
bepaalde doelgroep.
Voor de berekening van de regeldrukkosten dienen de variabelen die ten grondslag liggen aan een
handeling vermenigvuldigd te worden. Daarbij gaat het om de vijf variabelen: tijd, tarief, out of
pocket kosten, frequentie en omvang doelgroep. Het schema hieronder vat het samen.

De optelsom van de regeldrukkosten van de verschillende handelingen als gevolg van een
verplichting geeft de regeldrukkosten van een betreffende verplichting. De optelsom van de
regeldrukkosten van de verschillende verplichtingen die ten grondslag liggen aan een wettelijke
regeling geeft een totaaloverzicht van de regeldrukkosten van de betreffende wet- of regelgeving.
Bij het berekenen van de regeldrukkosten wordt (behalve bij subsidies en vergunningen)
uitgegaan van volledige naleving.
Algemene uitgangspunten bij het kwantificeren van de regeldrukkosten:
- Uitgaan van een basisjaar (2017). De omvang van de doelgroepen en de hoogte van de
standaarduurtarieven (zie bijlagen IV.C en IV.D) worden iedere kabinetsperiode opnieuw
vastgesteld.
- Fictie van 100% naleving m.u.v. subsidies/vergunningen.
- Kosten die aan burgers/bedrijven zelf te wijten zijn niet meenemen (boetes, acties n.a.v.
inspecties, etc.).
- Baten tellen niet mee in berekening tenzij het baten zijn qua tijd/regeldruk.
- Er is geen ondergrens als het gaat om kwantificering van regeldrukkosten in de Toelichting. Wel
geldt het principe van proportionaliteit.
- Bij het bepalen van de omvang van doelgroepen, aantal handelingen, tijdsbesteding en
uurtarieven wordt in principe gebruik gemaakt van de bijlagen IV.C t/m F van deze
handleiding. Indien deze niet geverifieerd kunnen worden door experts (vertegenwoordigers
van de doelgroepen / branche-organisaties) kunnen inschattingen gemaakt worden, al dan niet
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op basis van ervaringsgegevens over eerdere jaren. Ook kan gewerkt worden met meerdere
scenario’s (minimum/maximum) dan wel met een bandbreedte.
Voor een meer uitgebreide toelichting op het SKM-model: zie deel II van het Handboek.
1) Regeldruktoets
Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) toetst op basis van haar instellingsbesluit (artikel 4,
eerste lid) alle wetsvoorstellen, alle AMVB’s en - na overleg met het departement – de ministeriële
regelingen met naar verwachting omvangrijke regeldrukgevolgen.





Bij het voorbereiden van nieuwe wet- en regelgeving kan door de beleidsdirectie /
dossierhouder al vroeg in het traject contact opgenomen worden met de departementale
regeldrukcoördinator.
De regeldrukcoördinator dient als aanspreekpunt bij vragen over de aanpak en methodiek
voor het in kaart brengen van de regeldrukeffecten. Ook kan samen met de
regeldrukcoördinator worden bepaald of het wenselijk is om ATR al in de voorbereidende
fase te betrekken ter ondersteuning bij het in kaart brengen en analyseren van mogelijke
regeldrukgevolgen.
Uiteraard blijven de beleidsdirecties verantwoordelijk voor het (laten) berekenen van de
regeldrukgevolgen, het aanleveren van een passage daarvoor voor de toelichting én voor
het voorleggen van de desbetreffende regeling (wet, amvb of MR) met toelichting bij ATR.
ATR kan bij het opstellen van de regeldrukparagraaf meedenken over minder belastende
alternatieven.

Toetsing consultatieversie en advies

Stukken dienen ter toetsing aan ATR te worden voorgelegd zodra er sprake is van een
uitgewerkt voorstel, vergezeld van een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van
ingeschatte gevolgen voor regeldrukeffecten.

ATR heeft een emailadres opengesteld waar de ontwerpregelgeving voor toetsing naar toe
kan worden gestuurd (adviesaanvraag@atr-regeldruk.nl).

Toetsingskader ATR
Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) beoordeelt de gevolgen voor de
regeldrukeffecten van voorgenomen wet- en regelgeving aan de hand van het volgende
toetsingskader:
1. Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest
aangewezen instrument?
2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de
wetgeving moeten naleven?
4. Zijn de gevolgen voor de regeldrukeffecten volledig en juist in beeld gebracht?

NB: Bij verdere vragen zowel over de verschillende processtappen voor de
regeldrukverantwoording, de aanpak en methodiek voor het in kaart brengen van
regeldrukkosten, als over de werkafspraken met ATR over de toetsingsprocedure kan je
terecht bij de departementale regeldrukcoördinator.
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Deel I: Definities
Om ervoor te zorgen dat vanuit de overheid eenduidig en herkenbaar wordt gerapporteerd over de
regeldrukkosten als gevolg van beleidsafwegingen is het belangrijk dat alle betrokkenen bij het
proces van het in kaart brengen van regeldrukkosten op de hoogte zijn van de definities.
Hieronder vind u een overzicht van de belangrijkste regeldruk gerelateerde definities.
Figuur 1 Definities

Regeldrukeffecten

Regeldrukkosten

Financiële lasten

Andersoortige kosten

Ervaren Regeldruk

Regeldrukeffecten
Regeldrukeffecten zijn de investeringen en inspanningen die bedrijven, burgers of professionals
moeten verrichten om zich aan wet- en regelgeving van de rijksoverheid te houden.
Regeldrukeffecten betreft een overkoepelend begrip. Hoofdbestanddelen van regeldrukeffecten
betreffen regeldrukkosten en ervaren regeldruk.
Regeldrukkosten
Alle investeringen en inspanningen – uitgezonderd financiële lasten – bedrijven, burgers of
professionals moeten doen en verrichten – uitgedrukt in euro’s – om te voldoen aan
verplichtingen uit wet- en regelgeving afkomstig van de Rijksoverheid. Het gaat hierbij om kosten
die voortvloeien uit informatieverplichtingen en inhoudelijke verplichtingen, waaronder toezicht
gerelateerde verplichtingen op basis van wet- en regelgeving. Regeldrukkosten bestaan uit
structurele en/of eenmalige regeldrukkosten.


Structurele regeldrukkosten
Structurele regeldrukkosten zijn de periodiek terugkerende tijdsbestedingen en kosten van
bedrijven, burgers of professionals en moeten als zodanig worden gekwantificeerd
(uitgedrukt in Euro’s).



Eenmalige regeldrukkosten
Eenmalige regeldrukkosten zijn kosten die bedrijven, burgers of professionals eenmalig
moeten maken om aanpassingen te (laten) doen als gevolg van nieuwe of gewijzigde
regelgeving. Onder de eenmalige kosten vallen ook de zogenoemde Kennisname kosten.



Kennisnamekosten
Voordat een bedrijf, burger of professional weet welke acties moeten worden genomen om
de wet na te kunnen leven moet men kennisnemen van deze wet (inclusief het inwinnen
van intern en extern advies). Dit zijn de kennisnamekosten.

Ervaren regeldruk
Bij ervaren regeldruk draait het niet om de kosten die men moet maken om te voldoen aan weten regelgeving, maar draait het meer om kwalitatieve aspecten als werkbaarheid, proportionaliteit
en ervaren nut. Ervaren regeldruk wordt niet met het SKM nader gekwantificeerd. Indien ervaren
regeldruk speelt bij een dossier moet hier ook aandacht (in kwalitatieve zin) aan besteed worden
in de regeldrukparagraaf.


Werkbaarheid van wet- en regelgeving
Met werkbaarheid wordt bedoeld het door bedrijven, burgers of professionals zelf kunnen
begrijpen en toepassen van regels, de mate waarin bestaande routines of procedures
aansluiten bij de eigen systemen en praktijk, het verloop van het contact met ambtenaren,
doorlooptijden en de onderlinge samenwerking tussen (en binnen) instanties.
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Proportionaliteit van wet- en regelgeving
De gevraagde inspanningen om te voldoen aan de verplichtingen uit wet- en regelgeving in
verhouding tot de mate waarin het beoogde beleidsdoel met die inspanningen wordt
bereikt.



Ervaren nut van wet- en regelgeving
Onder ervaren nut vallen de verschillende baten of toegevoegde waarde die bedrijven,
burgers of professionals verwachten door de wet- en regelgeving, voor zichzelf of voor de
samenleving.

Financiële lasten
Financiële lasten zijn het gevolg van een verplichting om een geldbedrag over te maken aan de
overheid of het bevoegd gezag. Deze kosten zijn derhalve niet direct gerelateerd aan een
informatiebehoefte van de overheid of aan inhoudelijke verplichtingen. Financiële lasten vallen dus
niet onder de definitie van regeldrukkosten. Financiële lasten kunnen in verschillende
kostencategorieën worden onderverdeeld, zoals belastingen, retributies, premies, leges, boetes en
heffingen. In de memorie/nota van toelichting wordt apart ingegaan op deze lasten. Deze exercitie
valt buiten dit handboek

Andersoortige kosten
Dit zijn alle kostensoorten die gerelateerd zijn aan de invoering van wet- en regelgeving, maar niet
vallen onder de definitie van regeldrukkosten en financiële lasten. Voorbeelden hiervan zijn
bedrijfseigen kosten en opportuniteitskosten.


Bedrijfseigen kosten
Alle kosten die bedrijven, burgers of professionals maken die in het eigen belang zijn en
die ook gemaakt zouden worden zonder verplichting uit wet- en regelgeving. Bedrijfseigen

kosten zijn andersoortige kosten die niet onder de definitie van regeldrukkosten vallen, maar
wel in beeld moeten worden gebracht. Zie deel III, punt 11 voor voorbeelden van
bedrijfseigen kosten.


Opportuniteitskosten
De mogelijke opbrengsten die bedrijven mislopen als gevolg van het moeten voldoen aan
wettelijke verplichtingen. Opportuniteitskosten zijn andersoortige kosten die niet onder de
definitie van regeldrukkosten vallen. Voorbeeld: een wettelijke verplichting vereist dat
voordat je als kaasverkoper aan de slag mag, je eerst een opleiding van een jaar moet
volgen. Dan zijn de inkomsten die je in dat jaar misloopt te bestempelen als
opportuniteitskosten.

Overige Definities
Burgers
Personen die op de peildatum (1-1-2017) zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
en 14 jaar of ouder zijn (zie ook Bijlage IV.C)3. De BRP bevat gegevens van ‘ingezetenen’ en
‘niet-ingezetenen’; de ‘niet-ingezetenen’ vallen buiten de beoordeling van mogelijke
regeldrukeffecten.
Bedrijven
Alle beroepsmatige deelnemers aan het economische proces in een bepaalde categorie diensten
en/of producten die in principe een winstoogmerk hebben (zie ook Bijlage IV.C)4.
Overheid
Ten behoeve van de afbakening tussen bedrijfsleven en overheid worden in dit handboek alle
instanties die voornamelijk gecontroleerd én gefinancierd worden door de Rijksoverheid zelf én een
rol spelen in uitvoering, controle, toezicht en handhaving van wetgeving tot de Rijksoverheid

3

/ 4 Tot de Nederlandse burgers en bedrijven horen ook de burgers en bedrijven van Caribisch Nederland
(voorheen BES-eilanden) , maar in de kwantificering van regeldrukeffecten is hun aandeel met bijvoorbeeld
24.439 inwoners gewoonlijk verwaarloosbaar.
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gerekend. Afhankelijk van de context wordt het begrip ‘overheid’ gebruikt voor: Communautaire
instellingen (EU); Ministeries; Uitvoeringsorganisaties; Toezichthouders en inspectiediensten;
Provincies; Gemeenten; Waterschappen; Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s). Een goed
aanknopingspunt om te bepalen of een organisatie tot de overheid behoort biedt artikel 2 van de
Ambtenarenwet 2017.
Wet- en regelgeving
Onder wet- en regelgeving wordt verstaan: algemeen verbindende voorschriften op rijksniveau
(wetten, AMvB's, ministeriële regelingen) en EU-regelgeving voor zover er
sprake is van
verankering van deze regelgeving in Nederlandse wet- en regelgeving.
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Deel II: Kern SKM methodiek
(in kaart brengen van regeldrukkosten)
Bedrijven en burgers maken kosten om verplichtingen uit wet- en regelgeving correct na te leven
en alle voorschriften op te volgen. Dit noemen we regeldrukkosten. Het gaat hierbij om kosten die
voortvloeien uit informatieverplichtingen, inhoudelijke verplichtingen, waaronder toezicht
gerelateerde verplichtingen.
Om meer inzicht te krijgen in de kosten van wet- en regelgeving is het Standaard Kosten Model
(SKM) ontwikkeld. Deze meetmethodiek is uniform van opzet en is daarom toepasbaar binnen de
gehele overheid. Het SKM stelt de ondernemer/burger centraal. Het gaat na welke
stappen/handelingen hij moet maken om de verplichtingen na te kunnen leven, en hoeveel tijd en
welke uitgaven hiermee gepaard gaan.
De berekeningswijze
Om de regeldrukkosten te kunnen berekenen wordt voorgenomen wet- en regelgeving allereerst
gescreend op inhoudelijke en informatieverplichtingen.
Om aan een bepaalde verplichting te kunnen voldoen moet een ondernemer verschillende
handelingen verrichten (bijvoorbeeld het uitvoeren van een extra controle of het verzamelen van
informatie, het verwerken van informatie, etc.). Die handelingen vereisen daarmee enerzijds een
besteding van tijd en geld (tarief). Ook kunnen sommige handelingen leiden tot out of pocket
kosten (uitgaven). Anderzijds moeten de activiteiten met een zekere frequentie plaatsvinden (één
keer per jaar, één keer in x jaar of meerdere keren per jaar) en geldt de wettelijke regeling voor
een bepaalde doelgroep.
Voor de berekening van de regeldrukkosten dienen de variabelen die ten grondslag liggen aan een
handeling vermenigvuldigd te worden. Daarbij gaat het om de vijf variabelen: tijd, tarief, out of
pocket kosten, frequentie en omvang doelgroep. Het schema hieronder vat het samen.
Figuur 2 Variabelen bij de berekening

De optelsom van de regeldrukkosten van de verschillende handelingen als gevolg van een
verplichting geeft de regeldrukkosten van een betreffende verplichting. De optelsom van de
regeldrukkosten van de verschillende verplichtingen die ten grondslag liggen aan een wettelijke
regeling geeft een totaaloverzicht van de regeldrukkosten van de betreffende wet- of regelgeving.
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Bij het berekenen van de regeldrukkosten wordt (behalve bij subsidies en vergunningen)
uitgegaan van volledige naleving.

Berekening regeldrukkosten
•
•
•

Totale regeldrukkosten van een wet = som van de kosten per verplichting
Kosten per verplichting = som van de kosten per handeling
Kosten per handeling (of kosten van bepaalde investering/uitgaaf) = P * Q

P wordt hierbij gedefinieerd als de kosten van een handeling en Q als het aantal keren
dat de handeling wordt uitgevoerd.

P: kosten van een handeling
De bepaling van de kosten om aan verplichting te voldoen (P) kan op drie manieren plaatsvinden,
afhankelijk van de manier waarop men reageert op de verplichting. Voor sommige reacties
volstaat alleen de inzet van arbeid, andere reacties kunnen geheel worden gerealiseerd met een
kleine uitgaaf of grote kapitaalsinvestering, een derde type reactie vergt de inzet van zowel arbeid
als kapitaal. Op jaarbasis kan de P voor verschillende oplossingen als volgt worden berekend:

P (arbeid) = tijdsbesteding x uurtarief
P (investering en/of uitgaaf) = afschrijvingskosten investeringsgoed en /of out of
pocketkosten
P (arbeid + investering) = (tijdsbesteding x uurtarief) + aanschafkosten en /of
afschrijvingskosten investeringsgoed

Tijdsbesteding
Met de variabele Tijd wordt bedoeld de tijd die het een burger, ondernemer of zijn medewerker
kost in uren gemeten, of delen daarvan, om een bepaalde handeling te verrichten. In bijlage IV.G
staat een overzicht van voorbeelden van handelingen die zich bij bepaalde verplichtingen kunnen
voordoen. Bij het bepalen van de tijd die een burger of bedrijf kwijt zal zijn aan een specifieke
handeling vindt een inschatting plaats. Een schatting kan bijv. op basis van eigen contacten met
met de sector, of die van de uitvoeringsorganisatie, toezichthouder of branche-organisatie zijn.
Geef aan of het een schatting betreft of op basis van een registratie of meting.
Uurtarief
Bij het berekenen van regeldrukkosten voor bedrijven wordt in principe gebruik gemaakt van
standaard uurtarieven. Deze standaard uurtarieven zijn gebaseerd op door het CBS vastgestelde
uurlonen van werknemers naar beroepsgroep (zie bijlage IV.D).
Bij het berekenen van regeldrukkosten voor burgers wordt op basis van CBS-statistieken een
bedrag van € 15 gekozen als standaard omrekenfactor (zie bijlage IV.D).
Out of pocket kosten
Naast tijdsbesteding kan voor het uitvoeren van bepaalde handelingen sprake zijn bijkomende
kosten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de portokosten voor het versturen van documenten. Een
ander voorbeeld is de inhuur van externen (bijvoorbeeld accountants, juristen, servicebureaus,
ingenieursbureaus, softwarebedrijven). Deze kosten worden doorgaans verrekend tegen een
commercieel tarief (loonkosten plus overhead, verhoogt met winstopslag). Hierbij wordt uitgegaan
van de werkelijk gemaakte kosten, exclusief BTW. In andere gevallen zien bedrijven zich
gedwongen een dienst in te kopen, zoals bijv. een energielabel of een standaard
accountantsverklaring, waar niet een tarief per uur voor geldt, maar een prijs per product. In dat
geval wordt de gemiddelde prijs, die bedrijven daarvoor betalen als regeldrukkosten meegenomen,
maar ook excl. BTW.
Zie bijlage IV.G voor een voorbeeldberekening van P.
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Q: grootte van de doelgroep en frequentie
Voor het bepalen van het aantal handelingen van de doelgroep dient als bron in eerste instantie de
voorgenomen wet- of regelgeving zelf. Biedt dit geen uitsluitsel, dan is een inschatting
noodzakelijk. Geef aan of het een schatting betreft of op basis van een registratie of meting.
Het totale aantal handelingen dat door de doelgroep moet worden uitgevoerd hangt samen met de
omvang van de doelgroep die door de betreffende verplichting wordt geraakt en met de frequentie
waarmee men bepaalde handelingen handeling moet uitvoeren. De berekening van Q luidt als
volgt:

Q = Aantal (bijvoorbeeld ondernemingen of burgers) * Frequentie

Aantal
Het gaat hier in de meeste gevallen om het aantal ondernemingen (of vestigingen) dan wel
burgers waarop de verplichting van toepassing is. Dit betekent dat moet worden nagegaan wat de
doelgroep is van de verplichting en om hoeveel ondernemingen / vestigingen dan wel burgers het
gaat. Zie bijlage IV.C waarin wordt aangegeven hoe de omvang van een doelgroep bepaald kan
worden. Soms is een schatting onvermijdelijk op basis van eigen ervaring met de sector, van de
uitvoeringsorganisatie, toezichthouder of branche-organisatie.
Bij het nagaan van het aantal gaat het niet altijd om de hoeveelheid bedrijven of burgers. Het kan
in sommige gevallen ook gaan om het aantal werknemers (bijvoorbeeld bij een VOG verplichting)
of om het aantal producten. Het is dan niet nodig om eerst tot een inschatting te komen van het
aantal per bedrijf. Er kan dan direct gerekend worden met het totaal.
Frequentie
De frequentie staat voor het aantal keren dat een handeling per jaar moet worden uitvoeren.
Bijvoorbeeld, in het geval van de Wet op de Identificatieplicht moet de gekozen oplossing – het
vaststellen van de identiteit van een nieuwe werknemer en het vastleggen van die identiteit –
worden geëffectueerd bij elk nieuw dienstverband. De frequentie moet hier worden geschat door
na te gaan hoeveel nieuwe werknemers er jaarlijks gemiddeld in dienst treden bij de
ondernemingen c.q. vestigingen. Een ander voorbeeld is de Wet op de Ondernemingsraden. Deze
wet schrijft het minimum aantal jaarlijkse overlegmomenten voor. Ook kan van belang zijn het
gemiddelde aantal objecten (machines, auto’s en dergelijke) per onderneming of vestiging te
kennen, dat aanpassing behoeft. Dat aantal is de frequentie.
Zie bijlage IV.G voor een voorbeeldberekening van Q.
N.B. Voor een goede toepassing van het SKM-model dient rekening gehouden te worden
met de uitgangspunten en bijzondere gevallen die in deel III van dit Handboek zijn
beschreven!
Hoewel het SKM een instrument is om de regeldrukeffecten van wet- en regelgeving vrij
gedetailleerd in kaart te brengen, moet benadrukt worden dat het altijd een benadering van de
werkelijkheid betreft. Dat betekent dat soms aannames of (minder nauwkeurige) inschattingen
worden gebruikt.
Bij grote of complexe wetgevingstrajecten valt te overwegen om de regeldrukeffecten door een
uitvoeringsorganisatie van een departement of door een gespecialiseerd adviesbureau in kaart te
laten brengen.
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Deel III: Algemene
bijzondere gevallen

uitgangspunten

en

Dit onderdeel bevat een overzicht van algemene uitgangspunten, maar ook van uiteenlopende
situaties, variabelen of bijzonderheden die van invloed zijn op de wijze waarop de SKM methodiek
moet worden toegepast. Bij het kwantificeren van de regeldrukkosten dient altijd bekeken
te worden of / welke van onderstaande situaties of variabelen van toepassing zijn.
Algemene uitgangspunten
Uitgaan van een basisjaar (2017). De omvang van de doelgroepen en de hoogte van de
standaarduurtarieven (zie bijlagen IV.C en IV.D) worden iedere kabinetsperiode
opnieuw vastgesteld.
Fictie van 100% naleving m.u.v. subsidies/vergunningen
Kosten die aan burgers/bedrijven zelf te wijten zijn, niet meenemen (boetes, acties n.a.v.
inspecties, etc.)
Baten tellen niet mee in berekening tenzij het baten zijn qua tijd/regeldruk.
Er is geen ondergrens als het gaat om kwantificering van regeldrukkosten in de
Toelichting. Wel geldt het principe van proportionaliteit.
Bij het bepalen van de omvang van doelgroepen, aantal handelingen, tijdsbesteding en
uurtarieven wordt in principe gebruik gemaakt van de bijlagen IV.C t/m F van deze
handleiding.
Indien
deze
niet
geverifieerd
kunnen
worden
door
experts
(vertegenwoordigers van de doelgroepen / branche-organisaties) kunnen inschattingen
gemaakt worden, al dan niet op basis van ervaringsgegevens. Ook kan gewerkt worden
met meerdere scenario’s (minimum/maximum) dan wel met een bandbreedte.
Specifieke situaties, waar de berekening afwijkt van de standaard PxQ-methodiek:
1. Grote verschillen in regeldrukkosten tussen verschillende doelgroepen
2. Onvermijdelijke kosten voor partijen buiten de directe doelgroep
3. Kennisnamekosten
4. Een recht of vrijwillige keuze (zoals aanvraag subsidie of vergunning)
5. Samenloop met regelgeving van mede-overheden / verschuiving van regeldrukeffecten
naar mede-overheden
6. Investeringskosten
7. Europese regelgeving
8. Invoering van een (landelijke) generieke ICT-voorziening door het Rijk
9. Business as usual costs (bedrijfseigen kosten)
10. Samenloop met andere wetgevingsdomeinen
Specifieke variabelen of bijzonderheden qua scope of definitie
11. Standaarduurtarieven
12. Procedures in het kader van het civiel-, bestuurs- of strafrecht
13. Toezicht
14. Bezwaar
15. Onderzoeksverplichtingen
16. Keuringen
17. Convenanten
18. Niveau van regelgeving
19. Vergoeding van kosten
20. Certificatie
21. Cao’s
22. Caraïbisch Nederland
23. Octrooiaanvragen
24. Reiskosten
25. Sociale verplichtingen (minimumloon, loondoorbetaling bij ziekte, etc)
26. Beleidsregels
27. Naleving is minder dan 100%
28. Buitenlandse bedrijven zonder Nederlandse vestiging
NB: Is er een situatie of vraag, waar dit handboek geen antwoord op heeft? Neem dan
contact op met de departementale regeldrukcoördinator.
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1. Grote verschillen in regeldrukkosten tussen verschillende doelgroepen
Bij het berekenen van de regeldrukkosten wordt uitgegaan van een gemiddeld efficiënt
bedrijf (of burger). Als te verwachten is dat de regeldrukkosten voor een bepaald type
bedrijf of een bepaald soort burger wezenlijk afwijken van dat gemiddelde, dan zal in de
berekening

dit

onderscheid

gemaakt

moeten

worden,

zowel

in

de

Q

(aantal

burgers/bedrijven) als de P (aantal uur per type bedrijf of soort burger) en de subtotalen
gesommeerd moeten worden. Dit betekent dat, als een zzp-er of een MKB-bedrijf duidelijk
meer tijd kwijt is dan gemiddeld (of anderszins meer kosten moet maken door bijvoorbeeld
uitbesteding), dit apart berekend moet worden.

2. Onvermijdelijke kosten voor partijen buiten de directe doelgroep
Verplichtingen uit wet- en regelgeving hebben soms niet alleen onontkoombare gevolgen
voor de primaire doelgroep, maar ook voor derde partijen die niet direct tot de primaire
doelgroep behoren. Deze gevolgen dienen zoveel mogelijk ook in kaart gebracht en
gekwantificeerd te worden.
Denk bijvoorbeeld aan payroll-bedrijven, die door nieuwe rijksregelgeving zelf extra kosten
moeten maken maar ook hun klanten (de inlenende bedrijven) extra kosten bezorgen. Ook
het afschaffen van het papieren kanaal in de communicatie tussen bedrijven en overheden
heeft als indirect effect dat bedrijven een eHerkenningsmiddel moeten aanschaffen.

3. Kennisnamekosten
Het kennisnemen van wet- en regelgeving is één van de handelingen die deel zijn van het
nakomen van een wettelijke verplichting. Zo wordt bijvoorbeeld de tijd voor het kennisnemen van fiscale regels voor de belastingaangifte gezien als onderdeel van de tijd voor het
doen van aangifte en daarmee beschouwd als regeldruk. Voor deze kennisname wordt een
gemiddelde tijdsbesteding bepaald. De kennisnamekosten dienen echter alleen berekend te
worden als de kosten dan wel tijdsbesteding per individuele ondernemer of burger naar
verwachting substantieel zijn.

4. Er is sprake van een recht of vrijwillige keuze (zoals aanvraag subsidie of
vergunning)
Het gaat hier om activiteiten, waar een bedrijf of burger niet toe verplicht is, maar waar –
indien men ervoor kiest om een bijv. subsidies of een vergunning aan te vragen – wel
wettelijke informatieverplichtingen voor gelden. Het feit dat hierbij sprake is van een keuze
die door het bedrijf vrijwillig wordt gemaakt, speelt dan geen rol. De kosten die uit de
wettelijke verplichtingen voortkomen als gevolg van het aanvragen van een subsidie of
vergunning moeten dus worden gezien als regeldrukkosten.
Een aparte categorie betreft het uitoefenen van grondrechten zoals het stemmen bij
verkiezingen, die gewoonlijk reistijd en soms reiskosten vergen en die inbegrepen moeten
worden in de regeldrukberekening.
Voor subsidies, vergunningen en soortgelijke aanvragen geldt een iets andere wijze van
berekening van de regeldrukkosten. Doordat niet alle

aanvragen worden gehonoreerd,

maar alle aanvragen wel lasten veroorzaken, moet waar nodig onderscheid gemaakt worden
naar:
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het verwachte aantal aanvragen voor een subsidie, vergunning, etc. en



het verwachte aantal toe te kennen subsidies, vergunningen, etc..

Subsidieregelingen


Voor het berekenen van de lasten per subsidieregeling wordt onderscheid gemaakt naar
(administratieve) handelingen die samenhangen met





Het verkrijgen van een subsidie (aanvraag);



De uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten (vb. tussenrapportages).



De (eind-)verantwoording over de gesubsidieerde activiteit (eindrapportage).

Eenmalige

informatieverplichtingen

Kennisnamekosten

zijn

typisch

dienen

eenmalige

ook
kosten.

inbegrepen
Hierbij

te

worden

worden.
alleen

de

kennisnamekosten inbegrepen van organisaties, die daadwerkelijk een aanvraag
indienen en niet die van alle organisaties die zich hebben georiënteerd op de regeling.


De totale regeldrukkosten van een subsidieregeling gedurende de looptijd van de
regeling dient – naast het absolute bedrag in euro’s – worden uitgedrukt in een bedrag
per jaar en als een percentage van het totaal beschikbaar gestelde subsidiebudget.



Als een regeling bijv. twee jaar loopt en die periode in totaal € 100.000 regeldrukkosten
zou opleveren, dan zijn de regeldrukkosten per jaar € 50.000. Bij een totaal
subsidiebudget van € 2 mln. euro is het regeldrukpercentage 5%.



Bij budgetaanpassingen en nieuwe tenders moet de berekening opnieuw worden
gemaakt.

Vergunningaanvraag
Bij vergunningaanvragen geldt de rapportageverplichting gewoonlijk niet, maar er zijn
uitzonderingen zoals de experimenteervergunning. In dat geval dient de berekening identiek
te verlopen aan die bij subsidies.

5. Samenloop met regelgeving van mede-overheden / verschuiving van
regeldrukeffecten naar mede-overheden
Categorieën medebewind en autonome regelgeving
In deze paragraaf wordt ingegaan op de regeldrukeffecten uit de regelgeving die door
mede-overheden (ZBO’s, gemeenten, provincies, waterschappen) wordt uitgevoerd. Hierbij
wordt aangegeven op welke wijze met de regeldrukeffecten uit deze regelgeving in de
meet¬methode wordt omgegaan.
Voorbeelden van regelgeving in medebewind zijn het verlenen van bouwvergunningen door
gemeenten en het medebewind als gevolg van de decentralisatie van taken naar gemeenten
op het terrein van jeugdzorg, zorg voor langdurig zieken en ouderenzorg. Voor de uitvoering
van hun taken kunnen bestuursorganen beleidsvrijheid hebben om nadere regels (en dus
inhoudelijke en informatieverplichtingen) op te stellen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
situaties waarbij rekening moet worden gehouden met lokale en regionale omstandigheden
bij gemeenten, provincies of waterschappen.
Beleidsruimte
De beleidsruimte van bestuursorganen kan sterk variëren. Voor autonome taken is de
beleidsruimte volledig, voor taken in medebewind kan de beleidsruimte variëren of – in
situaties waarbij voorschriften landelijk zijn bepaald – helemaal niet aanwezig zijn. Naast de
beleidsruimte is de wijze waarop de regelgeving in de praktijk wordt uitgevoerd bepalend
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voor de omvang van de regeldrukkosten. Verschillen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door
de wijze waarop informatie kan worden opgevraagd of ingediend (bijvoorbeeld met behulp
van ICT of met formulieren via de post). De keuzes voor de wijze waarop een
bestuursorgaan hiermee omgaat, worden in de meeste gevallen binnen het bestuursorgaan
gemaakt. Hiermee kan het bestuursorgaan – al dan niet gestimuleerd door de rijksoverheid
– de regeldruk beïnvloeden. Een elektronisch vooraf ingevuld formulier kost immers minder
tijd dan een schriftelijk formulier dat volledig door de aanvrager moet worden ingediend.
De wijze waarop een bestuursorgaan beleidsruimte heeft en hiervan gebruik maakt is van
invloed op de omvang van de regeldrukkosten. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in
vier categorieën:
-

Categorie I. Rijksregelgeving: De regelgeving wordt direct door het Rijk – lees: de
departe¬menten en de zelfstandige bestuursorganen– opgesteld en uitgevoerd. Een
voorbeeld is de regelgeving inzake de kinderbijslag die door de Sociale verzekeringsbank
wordt uitgevoerd.

-

Categorie II. Medebewind zonder beleidsvrijheid: De regelgeving wordt direct door het
Rijk opgesteld. Het met deze taak belaste bestuursorgaan heeft een uitsluitend
uitvoerende taak en derhalve geen beleidsvrijheid. Voorbeelden van deze regelgeving is
de Paspoortwet en de Wet studiefinanciering.

-

Categorie III. Medebewind met beleidsvrijheid: De regelgeving wordt door het Rijk
opgesteld. Het bestuursorgaan heeft de vrijheid om aanvullende regels te stellen en is
vrij in de wijze van uitvoering. In deze categorie worden regeldrukkosten beïnvloed door
de

wijze

waarop

een

bestuursorgaan

invulling

geeft

aan

de

beleids-

en

uitvoeringsruimte. Een voorbeeld van deze regelgeving is de Participatiewet.
-

Categorie IV. Autonome regelgeving: De regelgeving wordt niet opgesteld door het Rijk
maar door een bestuursorgaan, deze bepaalt zelf het beleid en de daarbij gestelde regels
en informatieverplichtingen.

Bovengenoemde categorieën sluiten elkaar niet uit. Dat wil zeggen dat binnen wet- en
regelgeving er sprake kan zijn van een of meerdere categorieën beleidsruimte naast elkaar,
waardoor

sommige

regeldrukkosten

wel

en

andere

regeldrukkosten

niet

worden

meegenomen.
De toerekening van de regeldrukeffecten uit de vier categorieën vindt als volgt plaats:
-

De regeldrukeffecten van de categorieën I en II worden toegedeeld aan het Rijk.

-

De regeldrukeffecten van de categorieën III en IV worden toegedeeld aan de
bestuursorganen.

Tegen de achtergrond van de bovenstaande verdeling wordt opgemerkt dat rekening moet
worden gehouden met het verschuiven van de verantwoordelijkheid van departement en
bestuursorganen indien – om bijvoorbeeld politieke redenen – wordt gekozen voor
(de)centralisatie van bepaalde taken. Dit kan namelijk tot gevolg hebben dat de
verantwoordelijkheid
bestuursorganen

(bij

voor

de

regeldrukeffecten

decentralisatie)

of

verschuift

andersom

(bij

van

het

Rijk

centralisatie).

naar

de

Uit

de

regeldrukparagraaf dient duidelijk te worden dat er sprake is van een verschuiving
(waterbed-effect) en dat netto effect voor burgers of bedrijven in totaliteit anders is dan de
kwantificering van regeldrukkosten vanuit de regelgeving van de rijksoverheid.
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6. Investeringskosten
Verplichtingen uit wet- en regelgeving kunnen leiden tot investeringskosten. Daarbij kan
het soms gaan om grote bedragen (out of pocket kosten) die van invloed zijn op de
investeringskeuzes van ondernemers en een grote impact hebben op de bedrijfsvoering.
Deze kosten dienen berekend te worden. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden
tussen eenmalige en structurele (regelmatig) terugkerende en periodieke (niet regelmatig)
terugkerende investeringskosten.
Eenmalige investeringskosten
Het gaat hierbij om investeringen die slechts 1-malig hoeven te worden gedaan.
Bijvoorbeeld: het 1-malig aanpassen van software om bepaalde gegevens te kunnen
genereren.
Structurele (regelmatig) terugkerende investeringskosten
Indien de investering structureel (regelmatig) terugkomt dient de uitgaaf vermenigvuldigd
te worden met de frequentie.
Bijvoorbeeld: een wettelijke verplichting vereist 1 keer per jaar een investering van
€10.000. De structurele investeringskosten komen dan uit op €10.000 per jaar. Bij een
investering van €10.000 van 4 keer per jaar komen de structurele investeringskosten dus
uit op €40.000 per jaar.
Indien de investeringskosten periodiek, maar niet regelmatig terugkomen, worden deze
over de betreffende periode uitgesmeerd. Hierbij dient met afschrijvingen gewerkt te
worden. Het werken met afschrijvingen geldt in principe alleen voor substantiële
investeringen en voorkomt pieken in de cijfers en het is bij bedrijven en overheden een
normale werkwijze. Voor het bepalen van de afschrijvingen wordt gewerkt met de
economische levensduur. Dat wil zeggen: het gaat om de termijn waarop de goederen
vanuit economisch oogpunt vervangen zullen worden. Voor het bepalen van de geschatte
(economische) levensduur ligt het voor de hand contact op te nemen met de desbetreffende
branche-organisatie.
Bijvoorbeeld: een wettelijke verplichting vereist 1 keer in de 4 jaar een investering van
€10.000. In dat geval wordt de uitgaaf vermenigvuldigd met ¼. In dat geval is de
afschrijving dus € 2.500 per jaar.

7. Europese regelgeving
Indien Europese regelgeving (richtlijnen maar soms ook de uitvoering van verdragen) noopt
tot implementatie in Nederlandse regelgeving worden de regeldrukkosten als gevolg van de
implementatie met behulp van de SKM-methodiek gekwantificeerd. In andere gevallen
kanien er door de Europese Commissie een impact assessment is gemaakt, kan daarvan
gebruik worden gemaakt door die bijv. naar rato van aantal bedrijven, c.q. burgers terug te
rekenen naar Nederland.
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8. Invoering van een (landelijke) generieke ICT-voorziening door het Rijk
Landelijke door het Rijk ontwikkelde generiek ICT-toepassingen worden soms wettelijk
voorgeschreven (digitaal belastingaangifte doen) en soms zijn die vrijwillig (Berichtenbox).
In beide situaties geldt dat er niet of niet direct sprake zal zijn van 100% gebruik.
Andersgezegd: het aantal gebruikers van een ICT-voorziening zal fasegewijs toenemen. De
regeldrukeffecten als gevolg van de invoering van een landelijke generieke ICT-voorziening
is dus afhankelijk van de vraag hoeveel burgers, bedrijven of professionals er daadwerkelijk
gebruik van maken.
Het werken met ingroeitrajecten voor ICT-voorzieningen (voor zover niet op een bepaalde
datum wettelijk of de facto afgedwongen) is dan ook noodzakelijk, omdat het volledig
toerekenen van het te verwachten regeldrukeffect aan de ICT-voorziening op het moment
dat die beschikbaar komt, erg ver van de werkelijkheid afstaat.

Een standaard

ingroeitraject is echter onhaalbaar, omdat de ICT-voorzieningen onderling te veel
verschillen.
Het maximale regeldrukeffect dient in de Regeldrukparagraaf vermeld te worden incl. het
moment waarvan verwacht wordt dat dit maximum behaald wordt. Als niet in te schatten is
hoe het ingroeitraject zal verlopen, dan ligt een lineaire opbouw voor de hand.

9.

Business as usual costs(bedrijfseigen kosten)

Sommige verplichtingen uit wet- en regelgeving zijn door bedrijven of burgers reeds
dusdanig verinnerlijkt, dat er geen sprake is van extra kosten die uit die verplichtingen
voortvloeien. Het gaat dan om kosten die burgers of bedrijven maken die in het eigen
belang zijn en die ook gemaakt zouden worden zonder verplichting uit wet- en regelgeving.
Dit zijn business as usual costs (ofwel: bedrijfseigen kosten). Deze kosten vallen niet onder
definitie van regeldrukkosten, maar moeten wel in beeld worden gebracht. Na het in beeld
brengen van deze kosten wordt vermeld welk gedeelte bedrijfseigen kosten betreft. Dit
inzicht biedt de mogelijkheid om na te gaan of overheidsingrijpen tot meerwaarde leidt.
Voorbeeld 1: ingeval van de Wet Vervoer Gevaarlijke stoffen is uit eerder onderzoek
gebleken, dat de met deze wet samenhangende inhoudelijke verplichtingen in belangrijke
mate door het relevante bedrijfsleven zijn verinnerlijkt. Ingeval van de wet- en regelgeving
betreffende laden/lossen van gevaarlijke stoffen gaat het om minimum vereisten. Gegeven
het

risico

van

zware

ongevallen

is

de

bedrijfspraktijk

niet

bedrijfsvreemd,

maar

bedrijfseigen. In dit geval zijn de business as usual costs gelijk aan de totale inhoudelijke
nalevingskosten en is er geen sprake van bedrijfsvreemde kosten.
Voorbeeld 2: Vanuit een oogpunt van bedrijfscontinuïteit en winstdoelstellingen treft de
ondernemer maatregelen. Onderhoud van machines is daar een voorbeeld van. Dit zijn de
bedrijfseigen kosten. Wettelijk kunnen eisen worden gesteld, zoals bijvoorbeeld in de
voedselveiligheid regelgeving, aan het onderhoud van machines. Die wettelijke eisen leiden
tot inhoudelijke nalevingskosten voor de ondernemer. De kosten die de ondernemer extra
maakt om aan die verplichtingen te voldoen zijn bedrijfsvreemde nalevingskosten. Hij
maakt die kosten omdat het moet.
Voorbeeld 3: Een groot deel van de investeringen die bedrijven nu doen om te kunnen
voldoen aan de duurzaamheidscriteria van de overheid moeten zij uiteindelijk toch doen.
Niet alleen omdat de overheid het graag wil, maar omdat ze een reflectie zijn van de
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maatschappelijke verwachting. De zogenaamde 'license to operate' van bedrijven valt of
staat met de maatschappelijke acceptatie van hun activiteiten en het waar mogelijk
beperken van hun impact op duurzaamheid. Bedrijven die geen oog hebben voor de
groeiende verwachting die de maatschappij heeft van bedrijven verliezen op de langere
termijn hun bestaansrecht. Zij zullen niet alleen de overheid als klant verliezen, maar ook
andere klanten. Daarmee zijn de investeringen van bedrijven in duurzaamheid niet alleen
bedrijfsvreemd, maar één op één gelinkt met hun eigen voortbestaan.

10. Samenloop met andere wetgevingsdomeinen
Waar sprake is van twee of meerdere wetgevingsdomeinen die dezelfde actie van de burger
of bedrijf vragen in een voorstel, dan worden de kosten evenredig toegerekend aan de
wetgevingsdomeinen. Tenzij tussen deze domeinen op basis van metingen andere afspraken
worden gemaakt. Bijvoorbeeld: soms is een aanpassing nodig van de algemene wetboeken
(zoals onder meer Awb, BW, Rv), terwijl de beleidswens komt van een ander departement
dan het ministerie van J&V. De kosten horen dan bij het departement met de beleidswens.
(Denk bijvoorbeeld aan de verankering Franchisecode).

11. Standaarduurtarieven
Bij het berekenen van regeldrukkosten voor bedrijven wordt in principe gebruik gemaakt
van standaard uurtarieven die zijn gebaseerd op door het CBS vastgestelde uurlonen van
werknemers naar beroepsgroep (zie bijlage IV.D). Indien deze niet geverifieerd kunnen
worden door experts (vertegenwoordigers van de doelgroepen / branche-organisaties)
kunnen inschattingen gemaakt worden.

12. Procedures in het kader van het civiel-, bestuurs- of strafrecht
Het (burgerlijk en bestuurs-) procesrecht biedt waarborgen voor een eerlijke en efficiënte
procesvoering. Waar in het procesrecht eisen worden gesteld aan informatie-uitwisseling
met rechter of wederpartij of anderszins, hangen de lasten als gevolg daarvan direct samen
met deze waarborgfunctie. De lasten worden om die reden niet als regeldruk aangemerkt.

13. Toezicht
De kosten van toezicht vallen onder de regeldrukkosten. Het kan hierbij gaan om de tijd die
nodig is bij een inspectiebezoek, het uitwisselen van informatie of aanvullende kosten omdat
normen strenger worden geïnterpreteerd. Wanneer de regeldrukkosten worden berekend is
het belangrijk zicht te hebben op hoe toezicht vorm wordt gegeven.
De kosten van een financiële onderneming om bijvoorbeeld de toezichthouder te informeren
over de eigen organisatie vormen regeldrukkosten. Het zelfstandig inzien van de ‘boeken’
door de toezichthouder daarentegen vormt geen regeldrukkosten, indien de toezichthouder
zelf het werk verricht zonder aanwezigheid van de ondernemer.

14. Bezwaar
In het algemeen geldt dat bezwaarschriften (tegen bijvoorbeeld het afwijzen van een
vergunningaanvraag of tegen een bepaalde beslissing van de belastinginspecteur) tot het
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begrip regeldrukkosten worden gerekend, omdat bij het indienen van een bezwaarschrift
bepaalde informatie moet worden overlegd. Uitzondering daarop zijn de kosten van bezwaar
tegen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving. Deze laatste categorie valt niet
onder het begrip regeldrukkosten. De lasten van bezwaar dienen te worden toegerekend
aan de wetgeving waaruit ook de initiële beslissing (vergunning, ontheffing etc.) voortvloeit.
Dit in het licht van het karakter van de bezwaarprocedure, die een heroverweging door het
bestuursorgaan inhoudt, en daarmee feitelijk een ‘voortzetting’ van de oorspronkelijke
besluitvormingsprocedure is. De lasten worden bepaald door de basisvereisten in de Awb,
eventueel aangevuld met specifieke vereisten uit de desbetreffende wetgeving.

15. Onderzoeksverplichtingen
In bepaalde gevallen stelt wet- en regelgeving bedrijven verplicht een onderzoek te
verrichten ten behoeve van informatie voor de overheid of een ander bevoegd gezag. Vaak
gaat het om informatievereisten voor het verkrijgen van een vergunning. Het verplicht
verstrekken van dergelijke informatie is een wettelijke plicht. De kosten die samenhangen
met het voldoen aan deze plicht zijn dan AL en dus regeldrukkosten.

16. Keuringen
De regeldrukkosten die als gevolg van het keuren van voertuigen of instrumenten ontstaan,
worden als zodanig opgevoerd. Persoonsgebonden keuringen (zoals beroepskeuringen en
opleidingen) niet.

17. Convenanten
Convenanten zijn geen algemeen verbindende voorschriften, maar afspraken tussen de
overheid en bedrijven of bedrijfstakken. De kosten die voortvloeien uit het voldoen aan
convenanten, ook als die zijn gesloten om regelgeving te voorkomen, worden daarom niet
als AL of INK geteld en zijn dus geen regeldrukkosten. Wanneer afspraken wettelijk worden
verankerd is wel sprake van regeldrukkosten.

18. Niveau van regelgeving
Wanneer een wet of AMvB ruimte biedt voor verdere regelgeving dient al op niveau van
eerste besluitvorming inzicht te worden gegeven in de regeldrukkosten. Deze informatie is
namelijk nodig om op dat moment al tot een weloverwogen keuze te komen. Indien het nog
niet duidelijk is hoe het een of ander wordt ingevuld kan een schatting van de
regeldrukkosten aan de hand van een bandbreedte worden gegeven. In de vervolg
regelgeving wordt de berekening vervolgens definitief gemaakt.

19. Vergoeding van kosten
Ook wanneer sprake is van vergoeding moeten de regeldrukkosten worden berekend.
Immers het regeldrukbeleid heeft tot doel onnodige maatschappelijke kosten te voorkomen.
Het vergoede deel kan vervolgens wel in mindering worden gebracht bij het totaal.
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20. Certificatie
Certificering is het proces waarmee door een onafhankelijke partij wordt beoordeeld of een
product, een dienst, een proces of een persoon aan vooraf gespecificeerde eisen voldoet.
Het certificaat is de verklaring waarin dit wordt bevestigd.
Alleen certificering die wettelijk verplicht is door de overheid kan tot regeldrukkosten leiden
(bijv. het Stortverbod voor herbruikbare afvalstoffen: bedrijven mogen het residu van
breek-

en

sorteeractiviteiten

alleen

storten

als

het

breekproces

gecertificeerd

is.

Certificering is hierbij verplicht gesteld door een AMvB en heeft dus een wettelijke
grondslag). De overige vormen van certificering als zelfregulering niet. In die gevallen waar
de certificering wettelijk verplicht is gesteld leidt alleen het overleggen van het certificaat
tot regeldrukkosten. Het hebben van het certificaat is een inhoudelijke verplichting. Alle
kosten die moeten worden gemaakt om het certificaat te verkrijgen moeten dan ook worden
toegerekend aan de inhoudelijke verplichting en leiden dus tot regeldrukkosten.
21. Cao’s
De inhoudelijke bepalingen binnen een CAO worden niet beïnvloed door de wetgeving,
kennen geen wetsgrond en vallen derhalve buiten de AL-definitie. Echter, uit de definitie
vloeit voort dat, indien een CAO ter algemeen verbindende verklaring wordt voorgelegd, de
handelingen die erop gericht zijn anderen van dit feit op de hoogte te stellen wel onder de
definitie vallen. Redenen zijn:


CAO’s zijn privaatrechtelijke overeenkomsten tussen partijen. Indien er in een CAO
onnodige administratieve verplichtingen zitten, dan heeft de rijksoverheid geen enkele
bevoegdheid om daar verandering in te brengen, dat is aan de partijen zelf. Dat
verandert niet door het feit dat dergelijke overeenkomsten ook van toepassing worden
verklaard op niet-georganiseerde werkgevers via de AVV-procedure. In geval van een
geschil over de naleving is de burgerlijke rechter de oordelende instantie, niet de
bestuursrechter;



De overheid verricht geen inhoudelijke beoordeling. Indien een CAO aan bepaalde
algemene vereisten voldoet en de partijen voldoende representatief zijn, dan volgt
zonder meer een algemeen verbindend verklaring.

In geval van privatisering – bijvoorbeeld de uitvoering van socialezekerheidsregelingen –
moet worden gekeken of er een wettelijke verplichting is blijven bestaan (bijvoorbeeld een
verplichting om het personeel te verzekeren tegen bepaalde risico’s), met inherent daaraan
berichtenverkeer vanuit het bedrijf. De vorm van dat berichtenverkeer kan uiteenlopen
tussen de verschillende aanbieders.
22. Caraïbisch Nederland

Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit:
• de 3 landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten;
• de 3 bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ofwel Caribisch Nederland.
Bonaire, Sint Eustatius en Saba vormen openbare lichamen op basis van artikel 134 van de
Grondwet. Dit in plaats van gemeenten. De openbare lichamen vallen rechtstreeks onder het
Rijk omdat zij geen deel uitmaken van een provincie. In principe moeten regeldrukkosten ook
voor bedrijven en inwoners van Caribisch Nederland in kaart worden gebracht, maar in de
kwantificering van regeldrukeffecten is hun aandeel met 24.439 inwoners gewoonlijk
verwaarloosbaar.
Voor wet- en regelgeving die specifiek gericht is op de burgers in Caribisch Nederland
kunnen de regeldrukkosten wel worden berekend op basis van bovengenoemd CBS-cijfer.
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23. Octrooiaanvraag
Hieruit volgende informatieverplichtingen worden meegenomen in de regeldrukmeting. Hier
bestaat gelijkenis met vergelijkbare situaties als de subsidie- en vergunningsaanvraag
(waarbij sprake is van vrijwilligheid, maar toch regeldrukkosten oplevert).
24. Reiskosten
Reiskosten die burgers moeten maken om aan verplichtingen te voldoen moeten worden
inbegrepen bij de berekening van de regeldrukkosten. Voor bedrijven worden deze kosten
niet meegerekend.
25. Sociale verplichtingen voor bedrijven (denk bijvoorbeeld aan minimumloon,
loondoorbetaling bij ziekte en verlengd verlof bij zwangerschap
Nee. Kosten van sociale verplichtingen vallen onder de definitie van financiële lasten.
Hoewel er geen sprake is van afdracht aan de overheid, is er hier sprake van afdracht aan
de eigen werknemers. De bedrijven betalen in dit geval een (door overheid vastgestelde)
bijdrage voor een tegenprestatie (arbeid).
26. Beleidsregels
Een beleidsregel is een regel gemaakt door een bestuursorgaan. Het is geen Algemeen
verbindend voorschrift. Een beleidsregel geeft aan hoe een bepaalde bevoegdheid van een
bestuursorgaan zal worden uitgevoerd. Een beleidsregel is een soort richtlijn van het
bestuursorgaan

ten

behoeve

van

het

scheppen

van

duidelijkheid

naar

bedrijven.

Beleidsregels zijn formeel geen wetgeving. Ze kunnen dan ook formeel geen aanvullende
verplichtingen voor burgers, bedrijven en instellingen bevatten ten opzichte van de
verplichtingen die volgen uit de wetgeving ter uitwerking waarvan de beleidsregels zijn
opgesteld. Materieel gezien kunnen bedrijven deze beleidslijnen wel als verplichtend
ervaren, bijvoorbeeld wanneer deze richtlijnen bevatten voor inspectie en toezicht. Bij ex
ante inschattingen van regeldrukkosten hoeven beleidsregels niet te worden meegenomen
in de berekening, mits deze niet leiden tot nieuwe verplichtingen.
27. Naleving is minder dan 100%
In de praktijk zijn er burgers en bedrijven die bepaalde wet- en regelgeving niet of niet
volledig naleven. Toch dient het uitgangspunt van 100% naleving gehanteerd te worden.
Dat wil zeggen dat wet- en regelgeving in Nederland geheel wordt nageleefd. De daaruit
voortvloeiende regeldruk is dan het meest objectief, ook veranderingen in regeldruk zijn
dan goed te meten.
Overigens wordt voor ‘lasten op initiatief van bedrijf/burger’ een uitzondering gemaakt: de
regeldruk van inhoudelijke en informatieverplichtingen die een bedrijf/burger zelf genereert
(denk aan aanvragen vergunning of subsidie) worden berekend op basis van feitelijke
naleving. Deze uitzondering wordt o.a. gemaakt omdat uitvoeringsorganisaties gewoonlijk
over de cijfers beschikken die met deze lasten gemoeid zijn.
28. Buitenlandse bedrijven zonder Nederlandse vestiging
Voor buitenlandse bedrijven die zaken doen in Nederland maar geen Nederlandse vestiging
hebben, hoeven de regeldrukkosten niet te worden gekwantificeerd. Voor buitenlandse
bedrijven die wel een Nederlandse vestiging hebben, dienen de regeldrukkosten dus wel in
kaart te worden gebracht.
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IV.A Algemene uitgangspunten effectieve regelgeving
Wanneer een nieuwe wet, een wetswijziging, een AMvB of een ministeriele regeling wordt gemaakt
dienen de volgende uitgangspunten van effectieve regelgeving te worden toegepast5.

1. Ga na of beleid echt nodig is
Kom met stevig bewijs waarom het nodig is
dat de overheid optreedt. Leg dit bewijs voor
aan de mensen voor wie het beleid gaat
gelden. Betrek uitvoeringsorganisaties en
toezichthouders altijd bij het zoeken naar de
beste oplossing.

2. Ga na of regels echt nodig zijn
Als besloten is om in te grijpen, maak dan
duidelijk waarom regelgeving nodig is, en
andere oplossingen niet afdoende zijn. Geef
altijd antwoord op de vraag: Waarom
overheidsregulering? Leg de regels met het
bewijs voor aan belanghebbenden.

3. Kijk naar het hele domein
Nieuwe regels komen boven op bestaande
wetten. Soms staat een nieuwe regel haaks
op andere, of biedt weinig meerwaarde. Ga
na hoe mensen en organisaties in de praktijk
werken. Maak hard waarom juist deze extra
regel nodig is. En laat zien dat de regel
consistent is met bestaande verplichtingen.

4. Ken de doelgroep
Maatregelen zijn alleen effectief als ze goed
aansluiten bij degenen die ermee te maken
hebben. Regelgevers moeten de doelgroep
van hun regels dus goed kennen en actief
betrekken bij het vormgeven van beleid. Ga
er niet van uit dat mensen goed geïnformeerd
zijn en altijd rationele beslissingen nemen.
N.B. 96% van de bedrijven is een MKBbedrijf.

5. Weet wat de regel in de praktijk
betekent: maak het werkbaar
Maak een overzicht van alle handelingen die
mensen moeten doen om de regel na te
leven. Doe dit samen met uitvoeringsorganisaties, toezichthouders en de mensen
voor wie de regel gaat gelden. Onderzoek
welke handelingen overbodig zijn, of slimmer
kunnen. Maak inzichtelijk wat is aangepast
om de werkbaarheid te garanderen.

6. Breng de kosten in beeld
Regels kosten geld. Bewijs aan de
samenleving dat de maatschappelijke baten
opwegen tegen de maatschappelijke kosten.
Zo niet, blijf dan schaven aan de regel totdat
dit wel het geval is. Of besluit om toch niet in
te grijpen. Maak deze zoektocht openbaar.

7. Kies voor lastenluw
Kies voor het meest lastenluwe alternatief.
Wie niet kiest voor het minst belastende
alternatief, moet heel helder uitleggen
waarom dit niet is gebeurd.

8. Biedt ruimte aan
nalevingsvarianten
Regels verkleinen de handelingsruimte van
de samenleving. Soms wringt dat, en moet
het mogelijk zijn om het doel ook op
verschillende manieren te bereiken. Het kan
in sommige gevallen zinvol zijn zowel een
doelvoorschrift als een middelvoorschrift op
te nemen met de vrijheid om te kiezen wat
het beste past.

9. Leer van de regel
Regels zijn er om gedrag te beïnvloeden.
Maar werkt het echt? Kijk hoe een regel heeft
uitgepakt.: Doe dit samen met de doelgroep,
uitvoeringsorganisaties en toezichthouders.
Bereken de daadwerkelijke kosten en
opbrengsten. Als de resultaten afwijken van
de verwachting: schaf dan de regel af, of pas
hem aan.

10. Maak regels toekomstbestendig6
Goede en werkbare wetgeving maken is een
ambtelijk ambacht. Ontwerp regels die de
waan van de dag ontstijgen. Geef de
samenleving duidelijkheid en zekerheid, ook
voor de verdere toekomst.

5

Bron: Adviescollege Toetsing Regeldruk
Zie voor meer informatie over toekomstbestendige regelgeving:
https://www.kcwj.nl/gereedschapskist/onderwerppagina/toekomstbestendigewetgeving?cookie=yes.1511962007724-1461774765
6
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Bijlage IV.B Stappenplan voor een goede
toelichting incl. regeldrukparagraaf
0.

Initiatie
 Initiatie nieuwe regelgeving of wijziging bestaande regelgeving. Neem bij
vragen contact op met je regeldruk coördinator.
 Vraag in samenspraak met je regeldrukcoördinator (indien wenselijk) ATR
om ondersteuning bij het in kaart brengen en analyseren van mogelijke
regeldrukgevolgen.

1.

IAK
 Neem het Integraal Afwegingskader (IAK) door. Het IAK bevat alle
geldende normen, handreikingen en toetsen voor goede onderbouwing
en afweging van nieuw beleid en regelgeving, vervat in 7 hoofdvragen.
Regeldruk zit in vraag 5, 6 en 7.
 Maak een Startnotitie. Verwerk daarin zo mogelijk de IAK-vragen en de
globale verwachtte regeldrukgevolgen.
 Betrek al zoveel mogelijk de doelgroep(en) alsook de betrokken
uitvoeringsorganisaties.
 Besteedt nadrukkelijk aandacht aan het regelluw uitvoerbaar houden van
de regelgeving voor het MKB.

2.

BET
 Indien de Bedrijfseffectentoets (BET) nog niet bij de beantwoording van de
IAK-vragen is uitgevoerd, dient dit alsnog te gebeuren. Besteed daarbij
aandacht aan aard en omvang doelgroep, op welke manier het MKB is
betrokken in de initiatie fase (bijv. via een MKB-panel), aan
regeldrukeffecten (zie ook stap 3), markteffecten en overige
bedrijfseffecten. Bewaar de uitkomsten als document.

3.

Regeldrukparagraaf
 Identificeer en kwantificeer de verwachte regeldrukeffecten voor
bedrijven, burgers en professionals volgens de methodieken uit het
Handboek Regeldruk.
 Beschrijf alle regeldrukeffecten (en de overige bedrijfseffecten) in een
aparte Regeldrukparagraaf in de Memorie c.q. Nota van Toelichting van
de wet- c.q. regelgeving.

4.

Toetsing en consultatie

Laat adviesorgaan ATR formeel toetsen via adviesaanvraag@atrregeldruk.nl

Pas indien van toepassing internetconsultatie toe (8 weken).

Laat de wetgevingstoets uitvoeren.

5.

MR
 Indien wijzigingen leiden tot “significante” regeldrukeffecten, toetst ATR
nogmaals. ATR bepaalt zelf of toetsing nodig is aan de hand van de
gewijzigde stukken.
 Vul het Aanbiedingsformulier Voorportalen en Ministerraad in.
 Behandeling voorstel in Ministerraad .
 Toetsing door Raad van State.
 Behandeling in Parlement.

0. Initiatie

1. IAK

2. BET

3. Regeldrukparagraaf

4. Toetsing en
consultatie

5. MR
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Nadere toelichting bij onderdelen processchema regeldrukverantwoording
Let op: Het betreft hier een processchema op hoofdlijnen. De invulling hiervan kan per
departement op details verschillen.
Het processchema geeft een indicatie welke stappen moeten worden gezet om te komen tot een
goede toelichting bij wet en regelgeving, inclusief een goed onderbouwde regeldrukparagraaf.
De eisen die worden gesteld aan een toelichting volgen uit de aanwijzingen voor de regelgeving ,
het IAK en de schrijfwijzer MvT.
Zie voor meer informatie:
https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving/verplichtekwaliteitseisen/aanwijzingen-1
en
https://www.kcwj.nl/kennisbank/schrijfwijzer-memorie-van-toelichting
0. Startnotitie
Om een beleids- c.q. wetgevingsproces planmatig aan te pakken, is het raadzaam om aan het
begin een startnotitie op te stellen. Bij sommige departementen is een startnotitie zelfs een
verplicht geïnstitutionaliseerd instrument. Het verdient aanbeveling om in de startnotitie de
onderdelen van het Integraal Afwegingskader (IAK) te verwerken en de notitie zo in te richten dat
de onderdelen / hoofdvragen van het IAK herkenbaar naar voren komen. Daar kan dan later in het
proces op voortgeborduurd worden. Hierbij hoort ook een globale indicatie van de verwachte
regeldrukeffecten, eventueel in verschillende scenario’s. Licht in het stadium van de startnotitie –
indien wenselijk - ook alvast de regeldrukcoördinator van het departement in, zodat deze mee kan
denken over een zo lastenarm mogelijke vormgeving van het nieuwe beleid. Ook is het mogelijk
ATR al in de voorbereidende fase te betrekken ter ondersteuning bij het in kaart brengen en
analyseren van mogelijke regeldrukgevolgen en minder belastende alternatieven. Ook verdient het
aanbeveling om in deze fase al zoveel mogelijk de beoogde doelgroep(en) alsook de betrokken
uitvoeringsorganisaties te betrekken
1. Integraal Afwegingskader (IAK)
Het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) is een werkwijze en informatiebron
om te zorgen dat beleid en regelgeving van goede kwaliteit en goed onderbouwd is. Het IAK biedt
beleidsmakers en wetgevingsjuristen de door het kabinet vastgestelde normen waaraan goed
beleid en goede regelgeving moeten voldoen, gebundeld in een integraal en overzichtelijk
raamwerk rond 7 hoofdvragen. Elk voorstel voor beleid of regelgeving dat wordt voorgelegd aan
het parlement (dus ook de Ministerraad) moet een adequaat antwoord bevatten op deze 7
hoofdvragen:
1. Wat is de aanleiding?
2. Wie zijn betrokken?
3. Wat is het probleem?
4. Wat is het doel?
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
6. Wat is het beste instrument?
7. Wat zijn de gevolgen?
Dossierhouders zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate toepassing van het IAK en verwerking
van de IAK-elementen in de toelichting bij voorgesteld beleid of regelgeving. Het doorlopen van de
IAK-stappen en -vragen zorgt ervoor dat alle relevante beslisinformatie in beeld is en beschikbare
hulpbronnen geraadpleegd zijn om tot goede afwegingen te komen en om op transparante wijze
de gemaakte keuzes bij een voorstel te verantwoorden. De dossierhouder beoordeelt zelf welke
onderdelen van het IAK relevant zijn voor het betreffende voorstel. Zorg er wel voor dat er extra
aandacht wordt besteedt aan de regelluwe uitvoerbaarheid voor het MKB. Indien het voorstel voor
het MKB significante gevolgen heeft, vraagt de verantwoordelijk beleidsmedewerker van het
vakdepartement aan het (georganiseerd) bedrijfsleven een aantal MKB ondernemers die door
beoogde wetgeving worden geraakt deel te nemen aan een expert sessie. Via een of meerdere
expert sessies geven MKB ondernemers advies over hoe de beoogde wet- of regelgeving zo
uitvoerbaar en lastenluw mogelijk voor hen kan worden vormgegeven.
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Het IAK is toe te passen op elk moment in het beleidsproces, maar met name in een vroeg
stadium van het beleidsproces heeft de toepassing meerwaarde. Later in het beleidsproces kan
teruggekeerd worden naar eerdere analyses.
Zie voor meer informatie: https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskaderbeleid-en-regelgeving?ip_login_no_cache=7d5200cf413b90b6b5697b7e7b42cf63
2. Bedrijfseffectentoets (BET)
Een belangrijk onderdeel van het IAK is de Bedrijfseffectentoets (BET). De BET is het instrument
om bij nieuwe en wijzigende regelgeving in kaart te brengen wat de gevolgen voor het
bedrijfsleven zijn (vraag 7 van het IAK). Het gaat hierbij met name om het aantal en soort
‘geraakte’ bedrijven en de gevolgen voor de regeldrukkosten voor hen (gespecificeerd naar
bedrijfsgrootte). Daarnaast is ook de Markteffectentoets geïncorporeerd in de BET; hiermee
worden de verwachte gevolgen in kaart gebracht voor de marktwerking.
De resultaten van de toets moeten worden opgenomen in de toelichting op de regelgeving in een
aparte regeldrukparagraaf. De verwachte gevolgen voor bedrijven (“bedrijfseffecten”) moeten zo
specifiek mogelijk (kwantitatief) worden aangegeven. Op die manier kunnen de verwachte
bedrijfseffecten goed in de besluitvorming worden meegewogen en kan worden afgewogen of (in
het geval van negatieve effecten) de effecten acceptabel/proportioneel zijn gelet op het doel van
de regelgeving. Ook moet daarbij zo scherp mogelijk in beeld worden gebracht op welke manier
gevolg is gegeven aan de lastenluwe uitvoerbaarheid van wetgeving voor het MKB mede naar
aanleiding van de expertsessies die daarover met het MKB hebben plaatsgevonden.
Zie voor meer informatie: https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskaderbeleid-en-regelgeving/7-wat-zijn-de-gevolgen/72-gevolgen-voor
Regeldrukkosten
Het belangrijkste onderdeel van de Bedrijfseffectentoets betreft het in kaart brengen van de
geschatte regeldrukkosten voor bedrijven of burgers (stijgingen en dalingen). Als de effecten
gekwantificeerd zijn in euro’s, dan is er objectieve effectinformatie en maakt dat een afweging
mogelijk of we deze regeldrukkosten acceptabel/proportioneel vinden.
Zie voor nadere informatie over de manier waarop de regeldrukkosten berekend moeten worden
deel II van het Handboek.
Wie doet de berekeningen?
De dossierhouder/beleidsdirectie is in principe zelf verantwoordelijk voor de berekening en
verantwoording van de regeldrukkosten, maar het is doorgaans wenselijk om contact op te nemen
met de departementale regeldrukcoördinator. De werkwijze is per departement wisselend
georganiseerd. Vaak wordt bij de doelgroep(en) praktijkinformatie ingewonnen die als input kan
dienen voor de berekeningen. Regelmatig wordt ook de hulp van gespecialiseerde consultants
ingeschakeld voor regeldrukberekeningen. Bij vragen kan contact op worden genomen met de
departementale regeldrukcoördinator.
3. Regeldrukparagraaf
Bij elk voorstel tot wet- en regelgeving (dus ook AmVB’s en ministeriële regelingen) moet in de
toelichting een “regeldrukparagraaf” opgenomen worden. Daarin moeten de geschatte
regeldrukgevolgen voor alle doelgroepen (bedrijven, burgers en professionals) kwalitatief en
kwantitatief worden verantwoord, zowel de stijgingen als de dalingen. In de kwalitatieve
beschrijving van de regeldrukeffecten staat welke nieuwe handelingen bedrijven en burgers als
gevolg van de betreffende regelgeving moeten uitvoeren of welke worden afgeschaft dan wel
vereenvoudigd. Besteedt daarbij – indien dit in de toelichting nog niet nader benoemd is - ook
aandacht aan de motivering waarom verplichtingen echt nodig zijn en welke lastenarmere
mogelijkheden zijn overwogen. Vervolgens worden de kwalitatieve effecten gekwantificeerd, dat
wil zeggen uitgedrukt in euro’s (zie hiervoor deel II van deze handleiding). Het verdient
aanbeveling inzicht te geven in de belangrijkste aannames waar de berekeningen op zijn
gebaseerd. Maak onderscheid tussen verplichtingen, die tot regeldrukstijgingen en die tot dalingen
leiden en tussen eenmalige en structurele effecten. Saldeer reducties en stijgingen uiteindelijk tot
een netto totaaleffect.
Ook als een maatregel geen of verwaarloosbare regeldrukeffecten heeft moet dat benoemd
worden en indien mogelijk worden toegelicht. Als een maatregel een uitwerking is van hogere
regelgeving, en in de toelichting bij die hogere regelgeving zijn de regeldrukeffecten al in de
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toelichting beschreven, dan kan naar die toelichting verwezen worden. Als de uitwerking nog
additionele regeldrukeffecten heeft dan moeten deze wel beschreven worden.
4. Toetsing en consultatie
Internetconsultatie
Bij internetconsultatie worden burgers, bedrijven en organisaties via de website
www.internetconsultatie.nl geïnformeerd over beleid of wetgeving in voorbereiding en kunnen zij
daar gedurende een bepaalde periode (meestal 8 weken) een reactie op geven. Internetconsultatie
vindt in geval van een AMvB of wet plaats vóór de behandeling van een voorstel in de
Ministerraad.
Belang en toepasselijkheid internetconsultatie
Internetconsultatie vergroot de transparantie van het wetgevingsproces, verbetert de
mogelijkheden voor publieke participatie en kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van
voorstellen. Belanghebbenden kunnen bijvoorbeeld suggesties doen waardoor de regelgeving
beter aansluit op de praktijk en de ervaren en/of feitelijke regeldrukeffecten lager wordt.
Ofschoon een departement zelf bepaalt of in een specifieke situatie internetconsultatie wordt
toegepast, is de kabinetslijn dat voorstellen die significante verandering brengen in de rechten en
plichten van burgers, bedrijven en/of instellingen, óf die grote gevolgen hebben voor de
uitvoeringspraktijk, via internet worden geconsulteerd, tenzij er een goede grond is om het niet te
doen. Uitzonderingsgronden zijn bijvoorbeeld spoedwetgeving, het voorkomen van calculerend
gedrag bij fiscale voorstellen of situaties waarin consultatie niet in betekenende mate kan leiden
tot aanpassing van het voorstel, zoals bijvoorbeeld bij één-op-één-implementatie van EUregelgeving.
Publicatie antwoorden IAK-vragen en Bedrijfseffectentoets
Het kabinet wil de doelgroepen ook inzicht verschaffen in de afwegingen die bij de voorbereiding
van wetgeving worden gemaakt en de verwachtte effecten. Daarom is het verplicht om bij
internetconsultatie naast het conceptvoorstel en de toelichting ook de antwoorden op de 7 vragen
van het IAK te publiceren. Naast de antwoorden op de IAK-vragen moeten ook de uitkomsten van
effecttoetsen zoals de BET worden gepubliceerd.
Procedure regeldruktoets
Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) toetst op basis van haar instellingsbesluit (artikel 4,
eerste lid) alle wetsvoorstellen, alle AMVB’s en - na overleg met het departement – de ministeriële
regelingen met naar verwachting aanzienlijke regeldrukgevolgen.

Bij het voorbereiden van nieuwe wet- en regelgeving kan door de beleidsdirectie /
dossierhouder al vroeg in het traject contact opgenomen worden met de departementale
regeldrukcoördinator.

De regeldrukcoördinator dient als aanspreekpunt bij vragen over de aanpak en methodiek
voor het in kaart brengen van de regeldrukeffecten. Ook kan samen met de
regeldrukcoördinator worden bepaald of het wenselijk is om ATR al in de voorbereidende
fase te betrekken ter ondersteuning bij het in kaart brengen en analyseren van mogelijke
regeldrukgevolgen.

Uiteraard blijven de beleidsdirecties verantwoordelijk voor het (laten) berekenen van de
regeldrukgevolgen, het aanleveren van een passage daarvoor voor de toelichting én voor
het voorleggen van de desbetreffende regeling (wet, amvb of MR) met toelichting bij ATR.
Toetsing consultatieversie en advies

Stukken dienen ter toetsing aan ATR te worden voorgelegd zodra er sprake is van een
uitgewerkt voorstel, vergezeld van een kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing van
ingeschatte gevolgen voor regeldrukeffecten.

ATR heeft een emailadres opengesteld waar de ontwerpregelgeving voor toetsing naar toe
kan
worden
gestuurd
(adviesaanvraag@atr-regeldruk.nl).
ATR
stuurt
een
ontvangstbevestiging. De beleidsadviseur van ATR neemt vervolgens contact met je op.

De toets door ATR valt samen met de consultatieperiode, indien er internetconsultatie
plaatsvindt, zodat er geen extra fase in de planning hoeft te worden ingebouwd. Wanneer
geen sprake is van internetconsultatie gebeurt dit op een soortgelijk moment.

Na ontvangst van de stukken in de consultatiefase brengt ATR advies uit binnen vier
weken of binnen de gestelde consultatie- of adviestermijn indien deze op een later tijdstip
eindigt.

Indien een dossier dusdanig complex is dat ATR niet in redelijkheid binnen de gestelde
termijnen een afgewogen oordeel kan geven, dan kan ATR besluiten de termijn met
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hoogstens vier weken uit te stellen. ATR stelt in dat geval de dossierhouder en de
regeldrukcoördinator hier zo snel mogelijk van op de hoogte. Dit geldt overigens ook voor
dossiers waarbij de regeldrukberekening ontbreekt of onvolledig is.
De dossierhouder (en de regeldrukcoördinator) ontvangen voorafgaand aan het vaststellen
van het ATR-advies een concept voor hoor- en wederhoor, tenzij de adviestermijn zich
daartegen verzet.

Toetsingskader ATR
Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) beoordeelt de gevolgen voor de regeldrukeffecten
van voorgenomen wet- en regelgeving aan de hand van het volgende toetsingskader:
1.
Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest
aangewezen instrument?
2.
Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk?
3.
Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de
wetgeving moeten naleven?
4.
Zijn de gevolgen voor de regeldrukeffecten volledig en juist in beeld gebracht?
Verwerking advies en toetsing finale versie

Het advies van ATR wordt door de dossierhouder verwerkt in de Memorie of Nota van
Toelichting en kan evt. leiden tot aanpassing van de wet- of regelgeving. Vermelding van
ATR’s advies wordt gedaan in de regeldrukparagraaf.

Indien de voorgenomen regelgeving n.a.v. de consultatie wordt gewijzigd in die zin dat er
aanmerkelijke gevolgen zijn voor de regeldrukkosten, moet ATR in staat worden gesteld
binnen twee weken een aanvullende zienswijze te geven. Ook die termijn kan worden
verlengd bij complexe dossiers, in dit geval met twee weken. Neem contact op met ATR
zodra een gewijzigde versie beschikbaar is of zicht is op de wijzingen.
5. MR
Op het Aanbiedingsformulier voor de Ministerraad, Onderraden en ambtelijke voorportalen
moeten de
regeldrukeffecten kwantitatief en netto worden weergegeven (stijgingen minus
dalingen), in miljoenen per jaar voor een reeks van 6 jaar (naar analogie met de reeks van de
budgettaire gevolgen). Er kan afgerond worden op 1 cijfer achter de komma. Ook de eenmalige
kosten moeten worden meegenomen, doorgaans worden die opgeteld bij het ingangsjaar (in het
geval van een structurele reductie in combinatie met eenmalige kosten worden die bedragen
doorgaans in het eerste jaar gesaldeerd) . Er is een tekstvak voor toelichting indien nodig. De plek
voor de weergave van de regeldrukgevolgen is sectie B, dit klapt uit als op de eerste pagina bij
‘gevolgen voor regeldruk’ “ja” wordt aangekruist.
Bij verdere vragen zowel over de aanpak en methodiek voor het in kaart brengen van
regeldrukeffecten als over de werkafspraken met ATR over de toetsingsprocedure kan je terecht
bij de departementale regeldrukcoördinator.
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IV.C De omvang van doelgroepen bepalen
De omvang van de doelgroep die door de regelgeving geraakt wordt is mede van invloed op de
totale omvang van de regeldrukkosten. Het gaat hier om het aantal ondernemingen (of
vestigingen) dan wel burgers waarop de verplichting van toepassing is. Dit betekent dat moet
worden nagegaan wat de doelgroep is van de verplichting en om hoeveel ondernemingen /
vestigingen dan wel burgers het gaat.
Doelgroep burgers
Deze doelgroep betreft de burgers die op de peildatum (1-1-2017) staan ingeschreven in de
Basisregistratie Personen (BRP) en 14 jaar of ouder zijn. Op basis van CBS-gegevens zijn dat
14.503.438 burgers.
Zie: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7461BEV/table?dl=44F0
Wet- en regelgeving kan gericht zijn op specifieke subdoelgroepen van burgers. Voorbeelden van
specifieke doelgroepen zijn ouderen, uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken, gehandicapten,
vrijwilligers, etc. Door gebruik te maken van Statline van CBS kunnen specifieke selecties gemaakt
worden om de omvang van deze specifieke doelgroepen te bepalen.
Zie https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/
Doelgroep bedrijven

CBS informatie over alle bedrijven in Nederland
Indien regeldrukkosten zullen gelden voor alle bedrijven in Nederland, kan worden uitgaan van de
volgende verdeling (CBS-cijfers 1-1-2017, gebaseerd op 1.587.250 actieve ondernemingen
(100%)):
Type bedrijf

Percentage

Aantal

ZZP’ers
Micro-ondernemingen: 2-9 werknemers
Kleinbedrijf: 10 – 49 werknemers
Middenbedrijf: 50 - 249 werknemers
Grootbedrijf: >250 werknemers
Totaal per 1-1-2017

78 %
17,9 %
3,2 %
0,7 %
0,2 %
100%

1.238.055
284.117,75
50.792
11.110,75
3.174,5
1.587.250


CBS informatie over specifieke branches of over bedrijven per grootteklasse of rechtsvorm
Indien regeldrukkosten zullen gelden voor een specifieke branche of voor enkele categorieën
bedrijven, kunt u gebruik maken van Standaard BedrijfsIndeling van het CBS (SBI2008, SBI), de
indeling van economische activiteiten, beschikbaar in meerdere detailniveaus. Er is een interactief
programma, de typeermodule, beschikbaar om de codes van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI
7
2018) op te zoeken: http://sbi.cbs.nl. Per SBI of per groep van SBI’s kan het aantal bedrijven
bepaald worden in de online Statline database van het CBS:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/ .
Indien regeldrukkosten zullen gelden voor een specifieke bedrijfsgrootte of voor een specifieke
rechtsvorm, is informatie daarover ook goed te selecteren in de genoemde online Statline
database van het CBS.
Op deze site (https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/ ) kunt u relevante tabellen selecteren
via: “thema’s”, “bedrijven” en “bedrijvendemografie” en dan kiezen uit “bedrijven” of
“vestigingen”. Bij “bedrijven” kunt u vervolgens bij de “bedrijfstak” uw relevante SBI (van alleen
eerste tot vijfde digit) selecteren voor de detailinformatie over deze SBI, of informatie vinden
bijvoorbeeld per bedrijfsgrootte of per een specifieke rechtsvorm (kies bij periode “1e kwartaal
2017”).
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Meer achtergrondinformatie over de SBI 2008 is te vinden in:
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaardbedrijfsindeling-2008
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De informatie per SBI, groep van SBI’s, groep van grootteklassen en rechtsvorm op de peildatum
(1-1-2017) is te vinden via de link:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81588NED/table?dl=4638
Vanwege de veelheid van beschikbare informatie is het van belang goed te bepalen welke selectie
toegepast dient te worden. Op de Statline site ( https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/opendata/databank-cbs-statline-als-open-data/statline-app ) staan informatieve
demofilmpjes om
daarmee aan de slag te gaan.
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IV.D Standaarduurtarieven
Lijst met standaardtarieven voor intern personeel bij bedrijven
Onderstaande uurtarieven zijn all in. De bruto uurlonen zijn verkregen uit de combinatie van
de CBS-enquête Beroepsbevolking (EBB) en de Polisadministratie over het jaar 2016. De
aldus verkregen bruto uurlonen zijn vervolgens opgehoogd met een opslag voor
werkgeverslasten van 48%. Deze opslag is verkregen door gebruik te maken van de
verhouding tussen gemiddelde bruto loonkosten en gemiddelde totale werkgeverslasten uit
een CBS-publicatie uit 2014 en aan te nemen dat deze verhouding in 2016 nog ongewijzigd
is. Het aldus verkregen bedrag aan loonkosten per uur is nog eens opgehoogd met een
opslag van 25% voor overhead (bureaukosten e.d.).
N.B. het aantal categorieën is in vergelijking met het vorige handboek teruggebracht tot 5
stuks, plus een algemeen gemiddelde en daarom zijn bepaalde groepen niet goed
vergelijkbaar met die in het vorige handboek. De ISCO-code geeft aan om welke groepen
het gaat.
Bedrijfsleven: bruto uurlonen en interne uurtarieven in euro’s naar beroepsgroep, 2016
Beroepsgroep
ISCO-2008
Bruto
Intern
code
uurloon
uurtarief
2016*)
2016**)
Totaal
25
47
Leidinggevenden en managers
01
41
77
Hoogopgeleide medewerkers
02, 03
29
54
Administratief personeel
04
21
39
Technici en ander middelbaar opgeleid
05, 06, 07,
18
34
personeel
08
Laaggeschoold en ongeschoold personeel
09
15
27
*) Bron CBS: Bruto uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2016.
**) Bron CBS: bruto uurlonen plus gemiddelde opslag voor werkgeverslasten: 48% (volgens CBSpublicatie uit 2014 (Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur)) + schatting voor
overhead: 25%.
De totale loonkosten bestaan volgens een CBS -publicatie uit 2014 voor bijna 68% uit
bruto loon (incl. vakantiegeld en doorbetaald loon bij ziekte ) en voor ruim 32% uit
overige loonkosten (werkgeverpremies , sociale verzekeringen en aandeel werkgevers in
pensioenen, auto v.d. zaak, ontslagvergoeding, eindejaarsuitkeringen, kosten
beroepsopleidingen, etc.).

Lijst met standaardtarieven voor intern personeel bij overheid
Professionals: bruto uurlonen + interne uurtarieven in euro’s naar beroepsgroep, 2016
Beroepsgroep
ISCO-2008
Bruto
Intern
code
uurloon
uurtarief
2016*)
2016**)
- Politieagenten (w.o. wijkagenten)
5412
26
49
- Verpleegkundigen met hogere opleiding en
verloskundigen (w.o. wijkverpleegkundigen)
2221
27
51
- Onderwijsgevenden (exclusief professoren en
230, 232,
andere onderwijsgevenden in het hoger
233, 234,
onderwijs)
235
29
53
*) Bron CBS: Bruto uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2016.
**) Bron CBS: bruto uurlonen plus gemiddelde opslag voor werkgeverslasten: 48% (volgens CBSpublicatie uit 2014 (Arbeid kost in Nederland gemiddeld 33 euro per uur)) + schatting voor
overhead: 25%.
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Omrekenfactor voor regeldruk burgers
Regeldruk voor burgers wordt veroorzaakt door de tijd en de bijbehorende out-of- pocket kosten
die burgers kwijt zijn aan het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Burgers wijzen bij de
regeldruk die zij ervaren vooral ook op die tijdsbelasting.
Vanwege de merkbaarheid voor burgers wordt nog steeds gewerkt met tijdbelasting, maar
worden bij rapportages de totalen in uren aan regeldruk voor burgers omgerekend in euro’s..
Het bedrag van de omrekenfactor is gebaseerd op extern onderzoek. Het betreft een netto
uurtarief. Burgers moet immers vanuit hun netto inkomen deze regeldrukactiviteiten ‘bekostigen’.
Vanwege de enorme diversiteit in inkomens en persoonlijke situaties (werkzaam, studerend,
gepensioneerd, met ziekteverlof, etc.) is gekozen voor het werken met een standaard bedrag.
De standaard is daarbij bepaald op € 15,- (1 uur = 15 euro). Hieraan ligt een publicatie van
www.salarisnet.nl over het gemiddelde netto uurloon in 2015 ten grondslag. Dat bedroeg € 14,40.
Volgens het CBS indexcijfer voor cao-lonen steeg dat loon gemiddeld met ca. 1% in de periode
2015-2016. Het afgeronde bedrag van € 15,- is niet meer dan een pragmatische benadering van
wat de benodigde tijd de burgers kost. Deze omrekenfactor wordt alleen toegepast als de
resultaten op het terrein van regeldruk voor burgers onder één noemer gebracht moeten worden
in rapportages aan de Tweede Kamer e.d.
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IV.E Tijdsbestedingstabel burgers
Indien sprake is van een informatieverplichting voor burgers en er geen vergelijkbare gegevens
met betrekking tot de tijdsbesteding voor het uitvoeren van handelingen beschikbaar zijn, kan de
zogenaamde tijdbestedingstabel voor burgers worden toegepast. De tabel bevat de gemiddelde
tijdsbesteding in minuten voor een aantal standaardhandelingen. De standaardhandelingen zijn
gedifferentieerd naar moeilijkheidsgraad als "Eenvoudig", "Matig" en "Complex".
De volgens de tabel aangegeven tijdsbestedingen moeten altijd door deskundigen worden
geverifieerd. Als er sterke redenen zijn om aan te nemen dat de volgens de tabel berekende
waarde hoogstwaarschijnlijk te hoog of te laag is, moet de door experts geschatte meer
realistische waarde worden toegepast.

Tijdsbestedingstabel burgers8
Standaardhandeling

Gemiddelde tijdsbesteding in minuten
Eenvoudig
Matig
Complex
2
5
20

1

Kennisneming / zich op de hoogte stellen van de
verplichting

2

Verkrijgen van deskundig advies
(adviesinstellingen, lokaal bestuur, etc.)

10

30

79

3

Verzamelen en bewerken van informatie
(bijvoorbeeld gedrukte formulieren,
bewijsstukken, foto's, etc.)

1

3

20

4

Verwerking van gegevens en data (inclusief het
uitvoeren van berekeningen en controles)

1

5

54

5

Formulieren invullen

2

5

25

6

Correspondentie opstellen (brieven, faxen, emails, etc.)

3

5

13

7

Informatie of gegevens verzenden naar bevoegde
autoriteiten (indien nodig, inclusief persoonlijk
overhandigen)

1

2

5

8

Betalingen uitvoeren (bijvoorbeeld het invullen
van een overschrijvingsformulier)

1

2

3

9

Kopiëren, archiveren en opslaan van documenten

1

3

6

10

Het organiseren en voorbereiden van inspecties
door overheidsinstanties (veiligheidsinspecties,
controlebezoeken, functionaris voor de
volksgezondheid, enz.)

1

15

60

11

Indienen van andere informatie aan autoriteiten
in antwoord op vragen (presentatie van
documenten, etc.)

2

5

15

8

Bron: Guidelines on the identification and presentation of compliance costs in legislative proposals by the
federal government, 2012, Statistisches Bundesamt
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IV.F Tijdsbestedingstabel bedrijven
Indien sprake is van een informatieverplichting voor bedrijven en er geen vergelijkbare gegevens
met betrekking tot de tijdsbesteding voor het uitvoeren van handelingen beschikbaar zijn, kan de
zogenaamde tijdbestedingstabel voor bedrijven worden toegepast. De tabel bevat de gemiddelde
tijdsbesteding in minuten voor een aantal standaardhandelingen. De standaardhandelingen zijn
gedifferentieerd naar moeilijkheidsgraad als "Eenvoudig", "Matig" en "Complex".
De volgens de tabel aangegeven tijdsbestedingen moeten altijd door deskundigen worden
geverifieerd. Als er sterke redenen zijn om aan te nemen dat de volgens de tabel berekende
waarde hoogstwaarschijnlijk te hoog of te laag is, moet de door experts geschatte meer
realistische waarde worden toegepast.

Tijdsbestedingstabel bedrijven9
Standaardhandeling

Gemiddelde tijdsbesteding in
minuten
Eenvoudig
Matig
Complex
3
15
120

Toelichting

1

Kennisneming / zich op de
hoogte stellen van de
verplichting

Zijn
er
afzonderlijke
kosten,
omdat
de
informatieverplichting regelmatig wordt gewijzigd of
slechts zelden wordt gebruikt?

2

Gegevens verkrijgen

3

15

120

Welke kosten worden gemaakt door het verkrijgen
van de benodigde informatie en gegevens?

3

Formulieren invullen,
tabelleren, classificeren

3

7

30

Welke kosten worden gemaakt, bijvoorbeeld door een
aanvraagformulier in te vullen?

4

Het uitvoeren van
berekeningen

3

20

120

Welke berekeningen, evaluaties, tellingen moeten
worden uitgevoerd?

5

Gegevens en input
controleren

1

5

45

Zijn
de
kosten
controlemaatregelen?

6

Corrigeren van fouten

2

10

60

Zijn kosten gemaakt door corrigerende maatregelen?

7

Gegevens verwerken

3

15

120

Welke kosten worden gemaakt door de verwerking
van gegevens?

8

Data versturen en
publiceren

1

2

10

Welke kosten worden gemaakt door het verzenden
van gegevens en / of het publiceren van gegevens of
informatie?

9

Interne vergaderingen

5

30

480

Welke kosten worden gemaakt door noodzakelijke
interne vergaderingen?

10

Externe vergaderingen

10

60

480

Welke kosten worden gemaakt door noodzakelijke
externe
vergaderingen
(bijvoorbeeld
met
belastingconsulent)?

11

Betalingen doen

2

8

30

Zijn er kosten gemaakt, bijvoorbeeld bij het invullen
van een overschrijvingsformulier?

12

Kopiëren, archiveren en
opslaan van documenten

2

5

15

Zijn
er
kosten
gemaakt,
bijvoorbeeld
fotokopieeractiviteiten of archiefwerk?

13

Controle / inspecties /
audits door
overheidsinstanties

2

30

240

gemaakt

vanwege

voor

Welke kosten worden gemaakt in het kader van
inspecties / audits?

9

Bron: Guidelines on the identification and presentation of compliance costs in legislative proposals by the
federal government, 2012, Statistisches Bundesamt
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14

Correcties die moeten
worden aangebracht als
gevolg van de inspectie

3

90

90

Zijn er kosten voor correcties en herziening van
gegevens?

15

Vergaren van aanvullende
informatie in geval van
problemen met de
verantwoordelijke
autoriteiten

3

15

120

Worden kosten gemaakt door extra informatie te
vergaren?

16

Opleiding

3

35

480

Zijn er kosten gemaakt omdat het nakomen van een
informatieplicht training vereist?

37

IV.G Voorbeelden van P en Q berekeningen
Voorbeeld berekening P
Uitzendbureau X moet ingevolge de wettelijke identificatieplicht bij werk de identiteit
van bij het uitzendbureau in dienst tredende uitzendkrachten controleren. Eén van de
activiteiten is het controleren van het ID-bewijs en het maken van een kopie/scan van
het NL-ID-bewijs. Voor de controle op echtheid moet ook een blauwe UV-lamp worden
aangeschaft. Het interne uurtarief van degene die op echtheid controleert en de
kopie/scan maakt is €28. Controleren en scannen kost 10 minuten per in dienst
tredende uitzendkracht. Een blauwe UV-lamp kost €80 en wordt in 3 jaar afgeschreven.
P is dan:
P arbeid = (€28 * 10/60) = €4,70 per keer
P investering (€80 * 1/3) = €26,70 per vestiging per jaar

Voorbeeld berekening Q
De identiteit van alle in dienst tredende uitzendkrachten moet worden gecontroleerd.
In het betreffende jaar zijn er 1.374.480 uitzendkrachten in dienst getreden van
uitzendbureaus. De controle op echtheid vindt plaats per vestiging. Elke vestiging moet
beschikken over een blauwe UV-lamp. In totaal gaat het om 4.845 vestigingen.
Q is in dit geval:
Q activiteit = 1.374.480
Q investering = 4.845
De totale inhoudelijke nalevingskosten van het controleren ID-bewijs en
kopiëren/scannen van NL-ID-bewijs zijn per jaar:
Totale inhoudelijke nalevingskosten = P * Q = (Pinterne activiteit * Qactiviteit) +
(Pinvestering * Qinvestering) = (€4,70 * 1.374.480) + (€26,70 * 4.845) = €6.460.056
+ €129.362 = €6.589.418
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IV.H Contactgegevens MKB brancheorganisaties
Bron: https://www.mkb.nl/leden

www.aannemersfederatie.nl
Aannemersfederatie Nederland
Tel: 0318 – 54 49 00

www.abu.nl
Algemene Bond van Uitzendondernemingen
Tel: 020 - 655 82 55

www.actiz.nl
Organisatie van zorgondernemers
Tel: 030 - 273 93 93

www.adfiz.nl
Adviseurs in Financiële Zekerheid
Tel: 033 - 46 43 464

www.aedes.nl
Vereniging van wooncorporaties
Tel: 088 - 233 37 00

www.anbos.nl
Alg. Nederlandse Brancheorganisatie
Schoonheidsverzorging
Tel: 0348-748200

www.anko.nl
Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie
Tel: 035 - 525 95 00

www.art-frame.nl
Netwerk van kunst- en inlijstdetaillisten
Tel: 073-5430650

www.bgnu.nl
Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse
Uitvaartondernemingen
Tel: 070 - 364 75 00

www.bna.nl
Bond van Nederlandse Architecten
Tel: 020 - 555 36 66

www.bno.nl
Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers
Tel: 020 - 624 47 48

www.bobb.nl
Beroepsorganisatie voor Specialisten in
Bedrijfsoverdracht
Tel: 078-657 87 27

www.bouwendnederland.nl
De vereniging van bouw- en infrabedrijven
Tel: 079 - 325 22 52

http://bpw.dierenarts.nl/
Belangenvereniging Practici Werkgevers
Mail: bpw@dierenziekenhuizen.nl
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www.bvbroc.nl
Branchevereniging Ondernemerscoaching bedrijven
Tel: 035 69 54 130

www.cedris.nl
Brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en
arbeidsintegratie
Tel: 030 - 290 68 00

www.clcvecta.nl
CLC-VECTA Centrum voor Live Communication
Tel: 0346 – 352 444

www.cultuurconnectie.nl
Brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst
en volksuniversiteitswerk.
Tel: 030 230 3740

www.vriesendorp.com
Contactgroep Vrije Octrooigemachtigden
Tel: 070 - 361 47 21

www.deictvereniging.nl/
Branchevereniging voor ICT-dienstverleners
Tel: 070 750 83 55

www.dibevo.nl
Dé brancheorganisatie voor ondernemende
huisdierenspecialisten
Tel: 033 - 455 04 33

www.erkendeprojectverhuizers.nl
Branchekeurmerk Erkende Projectverhuizers (EPV)
Tel: 070 - 340 1784

www.fbo.nl
Federatie van Betaald Voetbal Organisaties
Tel: 0343-438 430

www.federatiecultuur.nl
Federatie Cultuur
Tel: 06 - 22 23 57 98

www.fenac.nl
Federatie van Nederlandse Audiologische Centra
Tel: 030-2 76 99 02

www.fhi.nl
Federatie van technologiebranches
Tel: 033 - 465 75 07

www.focwa.nl
Stichting FOCWA schadeherstel
Tel: 088 5011000

www.ftn-nl.com
Federatie Textielbeheer Nederland
Tel: 0344 - 65 04 37
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www.fwh.nl
Federatie Wegverzorgende Horecabedrijven
Tel: 0418-647000

www.gebra.nl
De belangenorganisatie voor ondernemers (detaillisten)
in de gemengde branche en de speelgoedbranche
Tel: 079 351 4321

www.hogiaf.nl
HOGIAF
Tel: 088 – 166 06 00

www.hotiad.nl/nl/
HOTIAD
Tel: 070 209 30 20

www.ineen.nl
InEen organiseert de eerste lijn
Tel: 030 282 37 88

www.inretail.nl
De grootste brancheorganisatie in retail non-food
Tel: 088 - 973 0600

www.jeugdzorgnederland.nl
Versterkt de zorg voor jeugd
Tel: 030-298 34 00

www.kbvg.nl
Koninklijke Beroepsorganisatie van
Gerechtsdeurwaarders
Tel: 070 - 890 35 30

www.kinderopvang.nl
Brancheorganisatie Kinderopvang
Tel: 030- 753 99 00

www.mkb.nl/leden/koepel-opera
Koepel Opera
Tel: 020-551 82 70

www.bln.nl
Het walstation voor de varende ondernemer
Tel: 078-7820565

www.kartoflex.nl
Koninklijke Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van
Kartonnage en Flexibele verpakkingen
Tel: 070-3123912

www.metaalunie.nl
De grootste ondernemersorganisatie voor het MKB in de
metaal
Tel: 030 - 605 33 44

www.nba.nl/
Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants NBA
Tel: 020 301 03 01
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www.knsnet.nl
Koninklijke Nederlandse Slagers
Tel: 070-3906365

www.notaris.nl
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
Tel: 070 3307111

www.onderhoudnl.nl
Ondernemersorganisatie van (restauratie-)schilders- en
(totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële
onderhoudsbedrijven en glaszetbedrijven
Tel: 018 2- 57 14 44

www.slijtersunie.nl
Belangenorganisatie voor zelfstandige slijters
Tel: 040 - 245 37 85

www.lvvv.nl/
LVV Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen
Tel: 033 247 3483

www.mboraad.nl
Org. van de onderwijsinstellingen in het MBO en de
volwasseneneducatie
Tel: 0348 -75 35 00

www.museumvereniging.nl
Museumvereniging
Tel: 020-5512900

www.nado.nu
De Vereniging Nederlandse Associatie van
Duikondernemingen
Tel: 015 - 251 2022

www.napk.nl
Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten
Tel: 020 751 70 10

www.nbbu.nl
De brancheorganisatie van professionele intermediairs
op de arbeidsmarkt
Tel: 033 4760 200

www.nbov.nl
Nederlands Brood- en Banketbakkers Ondernemers
Vereniging
Tel: 0182 – 69 30 30

www.nbpo.nl
Nederlandse Beroepsvereniging van Professional
Organizers
Tel: 013-5944 172

www.nekovri.nl
NEKOVRI
Tel: 040 256 52 63

www.nevedi.nl
Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie
Tel: 085 – 77 319 77
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www.nederlandsegalerieassociatie.nl/
Nederlandse Galerie Associatie
Tel: 070 - 3605001

www.nivre.nl
Nederlands Instituut voor Register Experts
Tel: 010 - 242 85 55

www.nju.nl
Nederlandse Juweliers- en Uurwerkenbranche
Tel: 070 386 62 48

www.nlactief.nl
NL Actief
Tel: 0031 85 4869100

www.nlingenieurs.nl/
Branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus
Tel: 070 – 31 41 868

www.noa.nl
Nederlandse Ondernemersvereniging voor
Afbouwbedrijven
Tel: 0318 - 54 73 73

www.novaka.nl
De brancheorganisatie voor de kantoorbranche in
Nederland
Tel: 020-6645521

www.npmb.nl
Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond
Mail: secretariaat@npmb.nl

www.tabaksdetailhandel.nl
Branche-organisatie Tabaksdetailhandel
Tel: 070-301 27 81

www.schoenmaker.nl
Nederlandse Schoenmakersvereniging
Tel: 0226-423685

www.nuv.nl
Nederlands Uitgeversverbond
Tel: 020 – 43 09 150

www.nvbinfocentrum.nl
De Nederlandse Vereniging van Bioscopen en
Filmtheaters
Tel: 020 - 42 66 100

www.nvddierentuinen.nl
Nederlandse Vereniging van Dierentuinen
Tel: 020 – 524 60 80

www.nver.info
Nederlandse Vereniging van Entertainment Retailers
Tel: 035 - 672 90 90
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www.nvg-golf.nl
Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties
Tel: 020-3306103

www.nvm.nl
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in
onroerende goederen
Tel: 030 6085 185

www.nvos-orthobanda.nl/
Nederlandse Vereniging van zorgondernemers in
orthopedische hulpmiddelen
Tel: 035 588 04 95

www.nvra.nl
Nederlandse Vereniging van Rechtskundige Adviseurs
Tel: 036- 54 52 391

www.nvvs-online.nl
Nederlandse Vereniging Van Scheepsleveranciers
Tel: 087 - 784 01 27

www.wapenhandel.info/
Nederlandse Vereniging voor de erkende handel in
jacht- en schietsportartikelen
Tel: 057 - 749 1546

http://www.osb.nl/
Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en
Bedrijfsdiensten
Tel: 073 - 648 38 50

http://www.pbn-info.nl
Vereniging van Professionele Ballonvaarders Nederland
Tel: 076 - 522 2949

www.ppp-online.nl/
Platform Promotional Products
Tel: 088-5700300

www.recron.nl
Vereniging van Recreatieondernemers in Nederland
Tel: 0343- 52 47 00

www.romazo.nl
Vereniging van Rolluiken-, Markiezen en
Zonweringsbedrijven
Tel: 030 - 605 64 48

www.snf-apeldoorn.nl
Stichting Nederlandse Fotovakhandel
Tel: 026 - 339 14 74

www.sociaalwerknederland.nl
Sociaal Werk Nederland
Tel: 030 - 721 0 720

www.sra.nl
Samenwerkende Registeraccountants en Accountantsadministratieconsulenten
Tel: 030 - 656 60 60
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www.trucksentrailersnederland.nl
Trucks & Trailers Nederland
Tel: 06-51380620

www.tentenverhuur-tvd.nl
Vereniging Tentverhuurbedrijven
Tel: 013 511 2346

www.uneto-vni.nl
Ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en
de technische detailhandel
Tel: 079 - 325 06 50

www.vaco.nl
Bedrijfstak-organisatie voor de banden- en
Wielenbranche
Tel: 071 - 568 69 70

www.vakcentrum.nl
Vakcentrum Beroepsorganisatie van
Levensmiddelendetaillisten
Tel: 0348 - 41 97 71

www.vaninfo.nl
VAN Speelautomaten Branche-organisatie
Tel: 070 - 3490190

www.vbe.biz
De VBE is de brancheorganisatie voor de evenementenen horecabeveiliging.
Tel: 085 - 488 59 30

www.vbw.nu
Centrale Vereniging Bloemendetailhandel
Tel: 0318- 52 75 68

www.vebidak.nl
Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland
Tel: 030 - 606 32 38

www.v-e-r.nl/
Vereniging Exploitanten Relaxbedrijven
06 453 28 382

www.vereniginghogescholen.nl
Vereniging Hogescholen
Tel: 070 - 312 21 21

www.samenwerkendekredietunies.nl
Vereniging Samenwerkende Kredietunies
Tel: 06-25087429

www.debibliotheken.nl
Vereniging van Openbare Bibliotheken
Tel: 030 - 307 03 00

www.vscd.nl
Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties
VSCD
Tel: 020-664 72 11
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www.waterbouwers.nl
Vereniging van Waterbouwers
Tel: 070 349 07 00

www.vharbeidsmigranten.nl
Vereniging Huisvesters Arbeidsmigranten VHA

www.vhg.org
Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners
Tel: 030 659 55 50

www.via-eu.com/
Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars
Tel: 085-2737910

www.isoleren.nl
Vereniging van Ondernemers in het Thermisch
Isolatiebedrijf
Tel: 030 630 04 04

www.vnhi.nl
VNHI Verbond van Nederlandse Handelsagenten en
Importeurs
Tel: 020 305 77 32

www.vnpf.nl
VNPF Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals
Tel: 020 421 50 05

www.vpt.nl
Vereniging voor Podiumtechnologie
Tel: 020-6161238

VSLB
Scheepsbevrachters en Logistieke Dienstverleners in de
Binnenvaart
Tel: nnb

www.vvem.nl
Vereniging van EvenementenMakers
Tel: 0341-55954

www.vvvnederland.nl
VVV Nederland
Tel: 0343 43 94 89

Mocht de gezochte branche-organisatie er niet bij staan, check dan deze websites:
-

www.vno-ncw.nl/leden-vno
www.lto.nl/over-lto/lto-organisatie
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IV.I Handvatten: Regeldrukkosten van
bestaande wetgeving
De belangrijkste verschillen met de berekening van regeldrukkosten als gevolg van nieuwe of
gewijzigde wet- en regelgeving zitten in de volgende aspecten:
Meetmethode in praktijk
Afhankelijk van het doel van de het onderzoek naar regeldrukeffecten van bestaande wetgeving
kan men kiezen voor een grondiger aanpak door burgers en bedrijven daadwerkelijk te
interviewen in plaats van schattingen te maken op basis van ervaring, gezond verstand of expert
opinions bij branche-organisaties of uitvoeringsorganisaties. Afhankelijk van de complexiteit van
de wetgeving kan men daarvoor panels formeren, zodat de geïnterviewden gezamenlijk tot betere
antwoorden komen.
Net als bij nieuwe of gewijzigde wetgeving zal bij kwantificering van de regeldrukkosten moeten
uitgaan van de zogeheten efficiënte naleving. Bedrijven kunnen om diverse redenen meer moeite
doen dan strikt noodzakelijk. Voor zover dit niet aan de wetgever is te wijten door bijv.
onduidelijke regels en normen, dient bij de kwantificering gekeken te worden naar alleen de
noodzakelijke kosten. Verder wordt uitgegaan van “typical firms”. Dat zijn groepen van bedrijven
die meer of minder kosten maken, omdat ze wezenlijk van elkaar verschillen: grote bedrijven
kunnen specialisten in dienst hebben, die sneller de handelingen van een verplichting kunnen
verrichten of meer geautomatiseerd zijn. Kleine bedrijven zullen vaker zaken uitbesteden. Bij de
meting van de regeldrukkosten is het zaak om vooraf in kaart te brengen of zulke verschillen zich
voordoen en deelpopulaties te onderscheiden, waarvoor apart de regeldrukkosten in kaart wordt
gebracht om die dan later te totaliseren.
Kwantificering inhoudelijke verplichtingen van bestaande wet- en regelgeving.
Bij inhoudelijke verplichtingen doet zich het probleem voor dat de verplichtingen ingrijpen op het
primaire productieproces van bedrijven. Er is dan al snel sprake van “sunk costs”, d.w.z. dat het
niet meer aan te geven is welk deel van de productiekosten aan de overheidsregelgeving is toe
te rekenen. Het bedrijf is na verloop van tijd gewend aan de wettelijke regels en vindt die
mogelijk normaal.
Om toch een inschatting te maken van deze kosten, kan de volgende werkwijze worden
toegepast:

Vooraf wordt samen met een branche-organisatie een bedrijvenpanel geformeerd, die zich
buigt over de hypothetische vraag wat er in de werkwijze bij betrokken bedrijven zou
veranderen als de wet of een deel daarvan zou worden afgeschaft. Hierbij moet men zich
rekenschap geven van de mogelijkheid dat onder druk van concurrentie toch gekozen kan
worden voor een werkwijze, die vóór de invoering van de wet gangbaar was. Bij
inhoudelijke verplichtingen is het zeer goed denkbaar dat bedrijven verschillend reageren
en andere keuzes zouden maken indien de wet daadwerkelijk zou worden afgeschaft. Het
bedrijvenpanel identificeert de belangrijkste opties en per optie waar besparingen
(personeelskosten, materialen, bijkomende kosten, etc.) zich zouden kunnen voordoen.


Vervolgens wordt via bijvoorbeeld een telefonische steekproef onder betrokken bedrijven
dezelfde hypothetische vraag gesteld wat bedrijven anders zouden gaan doen als de wet
daadwerkelijk zou worden afgeschaft, waarbij men kan kiezen uit de vooraf
geïdentificeerde opties of een eigen variant. Hiermee wordt per optie bekend welk deel
van het bedrijfsleven voor elke optie zou kiezen.



Tenslotte worden enkele bedrijven per optie geselecteerd, die via een face-to-face
interview bevraagd worden over de vraag hoeveel kosten de andere werkwijze van die
optie het bedrijf zou schelen. De inschatting van het bedrijvenpanel bij welke soort kosten
zich besparingen kunnen voordoen, wordt als leidraad in het interview gebruikt.
Vervolgens worden resultaten van de interviews verzameld en wordt een gemiddelde
besparing per optie berekend. Samen met de eerder vastgestelde percentages van
bedrijven dat voor elke optie heeft gekozen kan de omvang van de populatie per optie
worden vastgesteld en daarmee kan de totale besparing worden berekend, die neerkomt
op de regeldrukkosten, die aan de overheid is te wijten.



Het resultaat wordt eerst aan betrokken partijen als branche-organisaties en het
bedrijvenpanel voorgelegd ter verificatie van de uitkomsten.
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Er zijn een aantal bijzonderheden, die zich kunnen voordoen, namelijk:.

Indien het gaat om verplichtingen, waarvan bekend is dat die tot bepaalde uitgaven of
handelingen leiden, die het bedrijfsleven niet heeft geïncorporeerd in het bedrijfsproces,
dan zijn simpelweg de kosten, die daarmee gemoeid zijn, als regeldrukkosten te typeren.
Het kan ook zijn dat recentelijk een geheel nieuwe verplichting is ingevoerd. De
regeldrukkosten, die toen zijn berekend, kan men ook gelijkstellen aan de
regeldrukkosten van die verplichting.


Voordat men het onderzoek in gang zet, moet men zich bewust zijn van de mogelijkheid
dat verschillende wettelijke regels op hetzelfde productieproces of dezelfde materialen of
dezelfde activiteiten ingrijpen. Voor bijv. bouwmaterialen gelden zowel eisen qua
brandveiligheid, sterkte, milieu-aspecten, etc. Dit kan zowel tot een overschatting als
onderschatting van de regeldrukkosten leiden. Enerzijds kan het bedrijfsleven bij de
telefonische enquête of face-to-face interviews zich realiseren dat er nog andere
regelgeving is waardoor men bij een beperkte scope van het onderzoek toch niet voor een
andere werkwijze zou kiezen. Anderzijds kan het bedrijf in zijn antwoord die andere regels
negeren en te vaak voor een andere werkwijze kiezen.

De beste methode is in zulke gevallen om samenhangende delen van wetten in het onderzoek
mee te nemen en de hypothetische vraag te stellen wat er zou gebeuren als die worden
afgeschaft. Bijv. door de vraag: “stel dat alle wettelijke eisen aan bouwmaterialen zouden
vervallen, wat zou u dan aan kosten besparen”?


Bedrijven moeten bij bovenstaande vragen erop gewezen worden dat zij naar besparingen
op lange termijn moeten kijken, omdat wijzigingen in het productieproces vaak niet direct
zouden worden doorgevoerd door de aanpassingskosten daarvan. Verder is van belang
dat een bedrijf zich bij de beantwoording realiseert dat besparingen ten koste kunnen
gaan van kwaliteit en de goede naam.

Rekening houden met uitvoeringspraktijk en wijze waarop toezichthouder werkt.
Bij de ex ante inschatting van nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving is het vaak niet goed
mogelijk in te schatten hoe de uitvoering of het toezicht in de praktijk zal uitpakken. Bij het
meten van regeldrukkosten van bestaande wet- en regelgeving is dat wel het geval. Daarom dient
naast de ervaringen van individuele bedrijven/burgers ook de uitvoeringsorganisatie en
toezichthouder betrokken te worden bij een evenwichtige inschatting wat de mogelijk extra
regeldrukkosten is die ontstaat door de wijze waarop uitvoeringsorganisatie en toezichthouder de
wettelijke regels in de praktijk interpreteren en uitvoeren. Ook bij deze inschatting dient te
worden uitgegaan van typical firms per categorie bedrijven/burgers, omdat er in dit opzicht
verschil kan zijn tussen bijv. grote en kleine bedrijven of gespecialiseerde bedrijven versus
bedrijven met een breed product- of dienstenassortiment.
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IV.J Handvatten: hoe zoek je naar
reductiemogelijkheden?
De volgende vragen bieden handvatten om te bepalen of er reductiemogelijkheden zijn binnen
zowel voorgenomen als bestaande wet- en regelgeving:
1. Is nut- en noodzaak van de verplichting / regelgeving voldoende aangetoond?
Controlevraag: Wat gaat er mis als we deze verplichting/regelgeving schrappen?
2. Is het mogelijk (gerichte)
middelvoorschriften?

doelvoorschriften

op

te

nemen

in

plaats

van

3. Kan de doelgroep waarop de verplichting / regelgeving van toepassing is, worden
verkleind?
4. Is een uitzondering van de verplichting / regelgeving mogelijk voor een bepaalde
doelgroep? (bijv. MKB-bedrijven, ZZP-ers)?
5. Is een combinatie van verplichtingen / samenloop van regelgeving onderzocht?
Voor bepaalde activiteiten zijn bijvoorbeeld meerdere toestemmingen noodzakelijk, als
daarvoor informatie dient te worden aangeleverd, is het van belang dat dit slechts één
keer hoeft, en dat de uitvraag bij de doelgroepen integraal wordt vormgegeven.
6. Kan de frequentie waarmee aan de verplichting / regelgeving moet worden voldaan,
worden verkleind?
7. Kunnen informatieverplichtingen worden omgezet in algemene regels zonder
informatieverplichting?
Bij deze uitvoeringsvariant dient wel te worden nagegaan of het op macroniveau en/of
voor bepaalde doelgroepen daadwerkelijk minder regeldrukkosten oplevert. Soms kan een
vergunningverplichting voor een kleine doelgroep lastenluwer zijn dan algemene regels
voor een grotere doelgroep.
8. Zijn alle onderdelen van de informatie die wordt gevraagd aan de doelgroepen strikt nodig
voor de inhoudelijke beoordeling van de aanvraag/toestemming/…?
9. Is de informatie die wordt gevraagd reeds bekend bij de eigen (overheids)organisatie?
Zo ja, dan dient deze informatie niet bij de doelgroep te worden opgevraagd.
10. Is de informatie die wordt gevraagd reeds bekend bij een andere (overheids)organisatie?
Zo ja, dan kan middels toestemming mogelijk de benodigde informatie worden verkregen,
zonder dat deze expliciet bij de doelgroep wordt opgevraagd.
11. Is maximaal gebruik gemaakt van digitale ondersteuning om aan de verplichting /
regelgeving te voldoen?
12. Kunnen de (out-of-pocket)kosten om te voldoen aan de verplichting / regelgeving worden
beperkt?
13. Kan de dienstverlening aan de burger, het bedrijf of de professional op andere wijzen
worden verbeterd?
Bijvoorbeeld door:
a. doorlooptijden bij aanvragen/toestemmen te verkorten,
b. leges of andere financiële lasten te beperken,
c. termijnen (ingang, overgang, …) te laten aansluiten bij de werkprocessen van
burgers, bedrijven of professionals.
d. informatievoorziening te verbeteren.
14. Bij regelgeving met een Europese oorsprong:
 Zijn nationale koppen voorkomen?
 Is gekozen voor de meest lastenluwe interpretatie van voorschriften/bepalingen?
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