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Geachte Voorzitter, 

 

Op 16 december 2014 heeft de Europese Commissie (EC) het Werkprogramma 2015 ‘Een 

nieuwe start’ uitgebracht. Daarmee geeft het een eerste invulling aan de tien prioriteiten zoals 

uiteengezet door Commissievoorzitter Juncker. Het Werkprogramma biedt inzicht in de 

voorgenomen Europese wet- en regelgeving voor 2015. Het geeft uw Kamer een mogelijkheid 

om Europese prioriteiten te stellen. Met deze brief informeren wij de Tweede Kamer welke 

voorgenomen wetsvoorstellen van de Europese Commissie naar verwachting significante 

gevolgen hebben voor de regeldruk voor Nederlandse burgers en bedrijven. Het kabinet en de 

Tweede Kamer kunnen daar dan bij de selectie van hun Europese prioriteiten rekening mee 

houden.  

 

De selectie in deze brief is gemaakt aan de hand van onder meer input van stakeholders uit de 

Nederlandse samenleving. Hun reactie onderstreept het belang van het uitgangspunt dat 

vermindering van regeldruk niet gelijk staat aan deregulering. Nederlandse bedrijven en burgers 

profiteren immers ook van Europese regelgeving. Desalniettemin ervaren stakeholders 

onnodige last door bestaande regelgeving. Het streven is om te komen tot slimme regelgeving, 

zodat maatschappelijke doelen worden behaald met zo min mogelijk maatschappelijke kosten. 

Dit vereist inzicht in deze kosten en baten, maar ook inbreng van Nederland en uw Kamer op 

concrete verordeningen en richtlijnen om te komen tot minder belastende alternatieven. 

Daarnaast is het zaak te bewaken dat bij de implementatie en omzetting van verordeningen en 

richtlijnen de lasten tot het minimum worden beperkt.   

 

Wij adviseren het kabinet om vroegtijdig te interveniëren bij de totstandkoming van de 

wetsvoorstellen en acties die wij in deze brief benoemen.  

Verder adviseren wij uw Kamer om onnodige regeldruk te voorkomen bij de uiteindelijke 

implementatie van de Europese wetgeving.  

De selectie van initiatieven en acties met mogelijk significante gevolgen voor de regeldruk treft 

u in de bijlage aan.  

 

Tot slot merken wij op dat de herziening van het interinstitutioneel akkoord ‘beter wetgeven’ het 

fundament kan vormen voor een meer ambitieuze en gezamenlijke inzet van alle EU instituties 

om te kunnen komen tot slimmere Europese regelgeving en tot breed gedragen spelregels.  
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Wij hopen met dit advies bij te dragen aan de selectie van de Europese prioriteiten door de 

Tweede Kamer, waarbij de Kamer rekening houdt met de gevolgen van de regeldruk voor 

burgers en bedrijven. Uiteraard zijn wij bereid tot een nadere toelichting op deze brief.  

 
Hoogachtend, 

 

w.g. 

      

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 
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Bijlage 

Selectie van voorgenomen wetsvoorstellen en REFIT-acties 
met mogelijk significante gevolgen voor de regeldruk  

Deze bijlage bevat de acties in het Werkprogramma van de Europese Commissie die naar 

verwachting significante gevolgen hebben voor de regeldruk. Het overzicht in deze bijlage richt 

zich op de nieuwe initiatieven en de REFIT-acties uit het werkprogramma.
1
 Het overzicht volgt 

de thematische indeling van het Werkprogramma van de Commissie. Bij de nieuwe initiatieven 

met significante gevolgen voor de regeldruk sluit het overzicht aan bij de 10 prioriteiten van 

deze Commissie. 

 

Nieuwe initiatieven ingedeeld naar de 10 prioriteiten 
 

Prioriteit 2. Een connectieve digitale interne markt 

- Pakket voor de digitale interne markt (nr. 4) 

 

Prioriteit 3. Een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake 

Klimaatverandering 

- Strategisch kader voor de energie-unie (nr. 5) 

 

Prioriteit 4. Een diepere en eerlijkere interne markt met een sterkere industriële basis 

- Strategie voor de interne markt voor goederen en diensten (nr. 7) 

- Kapitaalmarktenunie (nr. 9) 

- Luchtvaartpakket (nr. 11) 

 

Prioriteit 5. Een diepere en eerlijkere economische en monetaire unie 

- Voorstel voor een richtlijn met het oog op de verplichte uitwisseling van informatie over 

grensoverschrijdende "rulings" (nr. 13) 

 

REFIT-acties 
 

Jaarlijks wordt door de Europese Commissie gekeken welke bestaande richtlijnen of 

verordeningen mogelijk toe zijn aan herziening om EU wetgeving gezond te houden. De 

herziening van deze verordeningen en richtlijnen wordt aangeduid als REFIT-acties. Daarnaast 

vinden onder REFIT ook evaluaties
2
, gezondheidstests

3
, studies en cumulatieve 

kostenbeoordelingen
4
 plaats. Voor elk van deze acties is het belangrijk vroegtijdig betrokken te 

                                                      
1
 Bijlagen I en III bij het Werkprogramma van de Commissie 2015, COM(2014) 910. 

2
 Evaluatie: de werking van een verordening of een richtlijn wordt geëvalueerd.  

3
 Gezondheidstest: een set van verordeningen/richtlijnen wordt op geschiktheid getoetst.  

4
 Cumulatieve kostenbeoordelingen: een sectorbrede beoordeling van een reeks belangrijke kostenfactoren. De 

resultaten ervan worden vervolgens betrokken bij gezondheidstests of effectbeoordelingen. 
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zijn daar waar de regeldruk door Nederlandse bedrijven of burgers als hoog of als onnodig 

belemmerend wordt ervaren.  

 

Digitale economie en samenleving 

- Evaluatie E-privacyrichtlijn (nr. 16) 

- Evaluatie Telecompakket (nr. 18) 

 

Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane 

- Evaluatie Mini One Stop Shop (nr. 20) 

 

Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit 

- Wetgevingsinitiatief Informatie en raadpleging van werknemers (nr. 21)  

- Evaluatie Deeltijdwerk en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (nr. 25) 

 

Milieu, Maritieme Zaken en Visserij 

- Gezondheidstest Natura 2000 (vogelrichtlijn en habitatrichtlijn) (nr. 34) 

- Evaluatie Omgevingslawaai (nr. 35) 

 

Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf 

- Evaluatie Toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning voor goederen (nr. 48) 

- Evaluatie Handelsagenten (nr. 51) 

- Gezondheidstest Wetgeving op het gebied van chemicaliën anders dan REACH (nr. 52) 

- Evaluatie Relevantie van normalisatieactiviteiten (nr. 53) 

- Evaluatie Richtlijn machines (nr. 54) 

- Wetgevingsinitiatief Richtlijn 2006/114/EG inzake misleidende reclame en vergelijkende 

reclame (nr. 59) 

- Gezondheidstest Bouwsector (nr. 58) 

 

Justitie, Consumentenzaken en Gendergelijkheid 

- Gezondheidstest Wetgevingskader betreffende consumentenrechten en reclame (nr. 62) 

 

Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap 

- Gezondheidstest Legale migratie (nr. 69) 

 

Vervoer 

- Wetgevingsinitiatief Vereenvoudigingsvoorstel tot wijziging van Verordening (EG) nr. 

1071/2009 inzake de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer en Verordening 

(EG) nr. 1072/2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de 

markt voor internationaal goederenvervoer over de weg. (nr. 74) 

- Evaluatie Havenontvangstvoorzieningen (nr. 76) 

- Gezondheidstest Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (nr. 77) 

 


