Vragen Bedrijfseffectentoets
Geraakte doelgroep
1. Voor hoeveel bedrijven en welke categorieën bedrijven worden bedrijfseffecten
verwacht?
a. Welke branches worden geraakt?
b. Worden alle bedrijven in de betreffende branche(s) geraakt of een speciale groep
(niet)?
c. Hoeveel bedrijven ondervinden de effecten naar schatting?
d. In hoeverre slaan de effecten neer bij het MKB (<250), microbedrijven (2-9) en
ZZP’ers)?
Regeldrukeffecten
2. Welke gevolgen heeft de ontwerpregelgeving voor de regeldruk (informatieverplichtingen
aan de overheid en/of inhoudelijke verplichtingen) voor bedrijven?
a. Beschrijf de verplichtingen die worden ingevoerd of afgeschaft.
b. Motiveer waarom nieuwe verplichtingen nodig zijn en of de minst belastende variant is
gekozen (beschrijf indien mogelijk alternatieven).
c. Heeft er een MKB-toets plaatsgevonden? Geef aan of en hoe de resultaten daarvan zijn
verwerkt in de toelichting bij de ontwerpregelgeving. Is daarbij een afweging gemaakt
of de verplichtingen proportioneel zijn voor het MKB, bijvoorbeeld:
 Zijn vrijstellingen of lichtere regimes voor kleinere bedrijven mogelijk?
 Zijn andere mitigerende maatregelen (zoals een langere overgangsperiode) voor
kleinere bedrijven mogelijk?
 Zijn de verplichtingen voldoende begrijpelijk, praktisch werkbaar en naleefbaar voor
kleine ondernemers?
Geef een korte verantwoording indien (delen van) de input van mkb ondernemers niet
zijn overgenomen.
d. Beschrijf indien van toepassing de huidige normering.
e. Maak een inschatting van de (meer)kosten die bedrijven moeten maken om van de
huidige normering naar de nieuwe normering over te gaan. Maak per verplichting een
berekening van:
de corresponderende tijdsbelasting per handeling (schatting)
x het uurtarief
x de frequentie waarmee een bedrijf deze handeling moet doen
x het aantal bedrijven dat aan deze verplichting moet voldoen.
f. Maak een inschatting van de kosten die bedrijven zullen maken voor de inhuur van
externe diensten om aan de informatieverplichtingen te voldoen.
g. Saldeer de berekeningen naar een totaaleffect voor administratieve lasten. Maak
onderscheid tussen jaarlijks terugkerende (structurele) lasten en eenmalige lasten.
h. Specificeer de regeldrukkosten voor het MKB, microbedrijven en ZZP ’ers.

3. In het geval van implementatie van EU-regelgeving: is gekozen voor lastenluwe
implementatie, zonder “nationale koppen” en met optimaal gebruik van “kan-bepalingen”?
a. Wordt de EU-regelgeving geïmplementeerd op een wijze die voor Nederlandse bedrijven
de minst mogelijke lasten veroorzaakt of, in geval van vereenvoudigingen, de grootst
mogelijke lastenvermindering inhoudt?
b. Zo nee, motiveer waarom niet voor de meest lastenluwe variant is gekozen.
c. Geef aan wat de “meerkosten” voor Nederlandse bedrijven zijn in termen van
administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten als gevolg van de keuze voor de
niet meest lastenluwe variant.
d. Geef bij niet-maximaal lastenluwe implementatie zo mogelijk aan voor welke
oplossingen is gekozen in relevante omringende Lidstaten.
Innovatie-effecten

4. Welke gevolgen heeft de ontwerpregelgeving voor de innovatieruimte,
innovatiebereidheid en innovatiecapaciteit van bedrijven?
Consultatie en afweging van het belang van innovatie
a. Zijn partijen in het beleidsveld (bedrijven, onderzoeksinstellingen én innovatieve
nieuwkomers) geconsulteerd om een beeld te krijgen van de innovatieontwikkelingen
die eraan gaan komen in de sector(en) die met de ontwerpregelgeving te maken
krijgen? Welke innovatieontwikkelingen zien zij en wensen zij?
b. Hoe wordt die marktbehoefte aan innovatie in de ontwerpregelgeving gewogen ten
opzichte van andere relevante publieke belangen die de regelgeving voor deze
sector(en) beoogt te borgen?
Vormgeving innovatievriendelijke wet- en regelgeving
c. Worden in de ontwerpregelgeving barrières gecreëerd voor de toetreding van
(innovatieve) bedrijven op de markt door onnodig hoge of specifieke normen en/of
onnodig hoge nalevingskosten, waardoor marktinnovaties niet worden gestimuleerd? Of
is juist de verwachting dat de gestelde normen gewenste innovaties zullen uitlokken?
d. Worden er in de ontwerpregelgeving procedures voorgeschreven die gewenste
innovaties kunnen hinderen vanwege de doorlooptijd?
e. Wordt in de ontwerpregelgeving ruimte ingebouwd om gewenste innovaties te
accommoderen, zodat de regelgeving innovatievriendelijker en toekomstbestendiger
wordt?
 In hoeverre wordt “doelregelgeving” toegepast in plaats van “middelvoorschriften”?
 Indien voor middelvoorschriften wordt gekozen, zijn deze dan “techniekneutraal”
vormgegeven?
 Wordt in het geval van middelvoorschriften een “right to challenge” toegepast om
bedrijven de mogelijkheid te geven een wettelijk doel via een
efficiëntere/innovatieve methode te behalen dan de methode die als standaardwijze
in de regelgeving wordt gegeven? Hoe wordt in dat geval de procedure voor
beoordeling van de toelaatbaarheid van de alternatieve oplossingen geregeld?
 Worden gewenste en beproefde innovaties eventueel sectorbreed afgedwongen door
in de ontwerpregelgeving gebruik te maken van het systeem van “best beschikbare
techniek”?
 Wordt in de ontwerpregelgeving de mogelijkheid voor de overheid ingebouwd om op
bepaalde onderdelen in een tijdelijke en gecontroleerde setting te experimenteren
met nieuwe wijzen van reguleren alvorens tot definitieve regulering voor de hele
doelgroep wordt overgegaan?
 Is gedacht aan een evaluatiebepaling of eventueel een “horizonbepaling”, zodat de
regelgeving tijdig moet worden geëvalueerd/herzien of automatisch vervalt?
 Worden verplichtingen/normen op het juiste reguleringsniveau opgenomen, waarbij
als leidraad aanwijzing 26 van de Aanwijzingen voor de regelgeving wordt gevolgd
om gedetailleerde normen vast te leggen op het niveau van ministeriële regelingen,
zodat deze makkelijk zijn te actualiseren als de maatschappelijke situatie daar om
vraagt?
f. Is de keuze voor de vormgeving van de ontwerpregelgeving met instrumenten die
innovatieruimte kunnen geven vroegtijdig afgestemd met de overheidsorganen die de
regelgeving zullen gaan uitvoeren en handhaven, zodat de innovatieruimte ook echt in
de praktijk haalbaar wordt? Is hierbij goed gekeken naar en rekening gehouden met de
mogelijke belemmeringen voor uitvoerders en/of handhavers van de regelgeving om te
faciliteren dat de innovatieruimte in de praktijk kan worden benut? Denk hierbij
bijvoorbeeld aan capaciteit en risicoaansprakelijkheid.
g. Hoe kijken de partijen in het beleidsveld aan tegen de vormgeving van de
ontwerpregelgeving; kunnen zij uit de voeten met de gekozen instrumenten om
innovatie de ruimte te geven?
Markteffecten
5. Wat zijn de gevolgen van de ontwerpregelgeving voor de werking van de markt?
a. Waarom wordt gekozen voor beleid dat aangrijpt bij de werking van de markt? Welk
probleem ten aanzien van de werking van de markt wordt met het beleid opgelost?
b. Beschrijf de huidige marktstructuur (vraagzijde én aanbodzijde van de markt). Hoe zal
deze mogelijk veranderen na beleidswijziging? Is flankerend beleid benodigd (bijv.
markttoezicht)?

c. Beschrijf het huidige gedrag van marktpartijen (vraagzijde én aanbodzijde). Hoe zal dit
mogelijk veranderen na beleidswijziging? Is flankerend beleid benodigd (bijv.
consumentenbeleid)?
d. Hoe draagt de veranderde marktstructuur en/of gedragingen van marktpartijen bij aan
de:
 kwaliteit (objectief gemeten, subjectief ervaren, keuzebreedte / differentiatie,
leveringszekerheid)
 toegankelijkheid (beschikbaarheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid)
 doelmatigheid (statische en dynamische efficiëntie)
6. Wat zijn de sociaaleconomische effecten van ontwerpregelgeving; met name de
verwachte ontwikkelingen op werkgelegenheid en arbeidsvoorwaardenontwikkeling?
Overige bedrijfseffecten
7. Welke andersoortige kosten en baten voor bedrijven, die niet onder de
regeldrukdefinities vallen, worden op grond van deze ontwerpregelgeving voorzien?
(denk bijvoorbeeld aan rechtstreekse financiële afdrachten aan de overheid,
verbodsbepalingen of de opheffing daarvan, omzetdervingen of omzetstijgingen)

