
 

 

VERMINDERING REGELDRUK VEREIST ANTI- REGELNEEF ALS BREEKIJZER 

Een overmaat aan regels kost de maatschappij veel geld en remt innovatie en 
ondernemerschap. Het kabinet heeft vermindering van de regeldruk en bureaucratie 
dan ook hoog in het vaandel staan. Maar goede bedoelingen alleen volstaan niet. Om dit 
te doen is een anti-regelneef als breekijzer nodig op centraal en lokaal niveau. 

Gemma Post, Dirk-Jan Schoneveld en Tom Pots 

De vorige kabinetten-Balkenende hebben veel gedaan om de regelzucht te bestrijden. Er 

zijn goede resultaten geboekt, maar toch hebben burgers en bedrijven het gevoel dat er 

onvoldoende is gebeurd. Er is nog steeds werk aan de winkel. Onlangs presenteerde het 

kabinet dan ook de meest recente plannen die moeten leiden tot vermindering van de 

regeldruk en verbetering van de publieke dienstverlening. Zo gaat het kabinet werken 

aan minder regels, minder instrumenten, minder loketten, kortere wachttijden, betere 

informatievoorziening, meer e-overheid, etcetera. De ambities zijn stevig, maar om ze te 

verwezenlijken is op een aantal punten een breekijzer nodig.  

Allereerst om te breken met oude gewoonten. Politici zullen de moed moeten opbrengen 

om niet ieder probleem te lijf te gaan met nieuwe regels en wetten. Het is nu eenmaal 

niet mogelijk alle risico's af te dekken. Bovendien creëren regels soms schijnzekerheid. 

SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan pleitte op 10 juli in De Volkskrant terecht voor 

meer vertrouwen in burgers en bedrijven. Ook zullen de bewindspersonen weerstand 

moeten bieden aan belangengroepen die baat hebben bij bepaalde regelgeving. Zo hebben 

beroepsgroepen, zoals de BOVAG, veel in het werk gesteld om te voorkomen dat het 

ministerie van Verkeer en Waterstaat de wettelijke verplichte APK-keuring voor auto’s 

versoepelde. Het heeft dan ook heel wat voeten in de aarde gehad eer het ministerie deze 

stap aandurfde. 

Ten tweede in de vorm van een bewindspersoon met autoriteit; een anti-regelneef. Deze 

bewindspersoon zal zich hard moeten maken voor minder regels en goed zichtbaar 

moeten zijn voor de samenleving, zodat burgers en bedrijven weten bij wie zij aan de bel 

kunnen trekken bij klachten. Dat is nu onvoldoende het geval. Niet in de laatste plaats 

moet de bewindspersoon tevens de bevoegdheid en de autoriteit bezitten om top-down 

merkbare veranderingen tot stand te kunnen brengen, maar ook moet hij met grote 

regelmaat verantwoording afleggen over de landelijke vorderingen (zowel binnen als 

buiten Den Haag) en deze krachtig communiceren via één kanaal. 

Ten derde in alle gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de 

regels en vormen het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven. Gemeenten 

kunnen bij uitstek een bijdrage leveren aan de vermindering van de regeldruk. De 

dagelijkse praktijk van burgers en bedrijven moet het startpunt zijn van hun aanpak: 

van buiten naar binnen. Diverse initiatieven zijn al ontplooid, maar er kan best een 

tandje bij. Ook op gemeentelijk niveau zouden Colleges van B&W een anti-regelneef 

moeten aanstellen. Bestuurders met lef en daadkracht kunnen hier het verschil maken.  

Tot slot op het gebied van samenwerking. Haagse departementen, provincies en 

gemeenten moeten beter gaan samenwerken. Het belang van de burger en bedrijven 

moet meer centraal komen te staan in plaats van het eigen belang van de afzonderlijke 

overheidinstanties. Zo is gemeentelijke autonomie zinvol, maar niet altijd in het belang 

van de ondernemer. Een winkelier met verschillende vestigingen in het land vindt het 

bijvoorbeeld lastig als elke gemeente op eigen wijze invulling geeft aan de regels. 

Verschillen in de uitvoering pakken niet altijd positief uit. In sommige gevallen kunnen 

overheidsinstanties beter de handen ineenslaan. 

De agenda is bepaald en de ambities zijn hoog. Nu komt het aan op de uitvoering. Alleen 

als onze politici het nodige lef tonen en het breekijzer ter hand durven te nemen, zullen 

zij erin slagen de regeldruk daadwerkelijk te verminderen.  
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