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EXECUTIVE SUMMARY 
 

 Betere regelgeving bevordert de competitiviteit van een land 

De financiële en later de economische crisis hebben tot een grotere bewustwording geleid van de belangrijke rol die vertrouwen in de economie en vertrouwen in de overheid 
spelen voor het functioneren van de economie. Dat geldt ook voor de rol die ‘better regulation’ of betere regelgeving kan spelen in het verzekeren dat regels gepast en 
effectief zijn en dat ze worden gehandhaafd en nageleefd. In het licht van de gevolgen van de crisis vormt betere regelgeving één van de strategieën om de economie aan te 
zwengelen en dit in het bijzonder voor landen, waaronder België, die weinig maneuvreerruimte hebben om via fiscale of monetaire maatregelen hun economie aan te 
zwengelen. De toenemende aandacht voor betere regelgeving, in het bijzonder die regelgeving die van toepassing is op ondernemingen, als hefboom voor economische 
groei, is ook het resultaat van het empirisch onderzoek dat een positief verband vaststelt tussen betere regelgeving en de economische prestaties van een land of sector.  

 37 indicatoren beoordelen de kwaliteit van regelgeving in België 

Om de kwaliteit van regelgeving te meten, heeft IDEA Consult een methodologisch kader ontwikkeld dat op een onderbouwde en gestructureerde manier liefst 37 indicatoren 
verzamelt waarmee een beoordeling kan gegeven worden van bepaalde aspecten van de kwaliteit van regelgeving. Aan de hand van deze indicatoren werd een monitor 
ontwikkeld waarmee de vorderingen die de Belgische overheden maken in hun streven naar meer kwaliteitsvolle regelgevingkunnen worden gemeten. Deze benchmark is 
dus als het ware een nulmeting waartegenover volgende versies van de monitor kunnen worden afgezet om te beoordelen of er effectieve vorderingen gemaakt worden. 

In de barometer wordt België langs de ene kant vergeleken met 7 internationale benchmarklanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, 
Zwitserland en Canada) omdat deze landen uiteraard ook niet stilstaan om de kwaliteit van hun regelgeving te verbeteren. Vorderingen die België maakt en die de 
competitiviteit van ondernemingen bevorderen, zijn namelijk slechts echte vorderingen in de mate dat onze relatieve positie ten opzichte van de benchmarklanden verbetert. 
Voor deze benchmarkindicatoren vergelijken we 3 momentopnames (10 jaar geleden, 5 jaar geleden en het meest recente jaar dat varieert van 2013 tot 2015) en dit vaak op 
basis van meningen van landenexperts. 

Langs de andere kant worden er ook Belgische indicatoren getoond die eveneens een beeld geven van de kwaliteit van regelgeving. Het betreft dan bijvoorbeeld de evoluties 
van het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad, van de verschillende types regelgeving (federaal en regionaal), van de administratieve lasten, enz. Dit wordt aangevuld met 
interessante indicatoren die via een enquête verzameld werden door het VBO in het kader van deze barometer en die bij bedrijven van elke grootte en uit alle sectoren peilt 
hoe zij de kwaliteit van regelgeving ervaren. 

 België blijft in het EU-staartpeloton! 

Uit de internationale vergelijking blijkt dat België heel vaak achterop hinkt voor de verschillende indicatoren. Hierbij krijgt het steevast het gezelschap van Frankrijk dat wel 
vaak nog minder goede prestaties kan voorleggen. België slaagt er in tegenstelling tot Frankrijk wel in om voor quasi alle indicatoren zijn score in vergelijking met 10 jaar 
geleden te verbeteren. De inspanningen die in de voorbije 10 jaar geleverd worden, leveren dus wel resultaten op, maar we moeten wel opmerken dat deze resultaten vooral 
in de eerste 5 jaar werden geboekt omdat in de laatste 5 jaar de Belgische prestaties op nogal wat indicatoren amper geëvolueerd zijn (bv. lasten opgelegd door regelgeving, 
aantal procedures voor het opstarten van een zaak of het afdwingen van contracten, bespreking en herbekijken van regelgeving, tijdige omzetting van regelgeving) of zelfs 
erop achteruitgegaan zijn (bv. bijkomende procedures die opgelegd worden om een eigendom te registreren (verplicht bodemattest in Brussel sinds 2011)). Landen die 10 
jaar terug sterke scores op de indicatoren konden voorleggen (Zwitserland, Canada en Nederland) zijn er toch nog in geslaagd om in de voorbije 10 jaar op heel wat domeinen 
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nog verdere vooruitgang te boeken, waarbij de progressie wel minder groot is dan in België. Hierdoor is ons relatief competititief nadeel wat afgenomen, maar blijft er wel 
nog een erg grote kloof tussen België en deze sterk presterende landen. Duitsland, dat 10 jaar geleden eerder achteraan in het peloton zat, heeft de voorbije 10 jaar het 
meeste progressie gemaakt en slaagde erin om zijn competitief voordeel als gevolg van de kwaliteit van regelgeving ten opzichte van België te vergroten. Denemarken moet 
op verscheidene dimensies zijn koppositie van 10 jaar geleden prijsgeven, maar blijft nog steeds sterk presteren. 

 De administratieve lasten in België nemen opnieuw toe na 2008 

Ondanks de in de internationale bronnen vastgestelde progressie van België gaven de door het VBO ondervraagde bedrijven aan dat ze ten hoogste een licht positieve impact 
voelen van concrete federale vereenvoudigingsinitiatieven (bv. elektronische maaltijdcheques, elektronische handtekening en elektronische facturatie) en soms zelfs bijna 
helemaal geen impact (bv. vereenvoudiging van statistieken en enquêtes, vereenvoudiging en elektronisering van arbeidswetgeving). De regelgevingsdomeinen die de 
zwaarste impact hebben op het functioneren van de ondernemingen zijn arbeidsmarktwetgeving, socialezekerheidswetgeving en fiscale wetgeving. Deze impact van de 
regelgeving binnen deze domeinen is ook het sterkst toegenomen in de laatste 2 jaar. Regelgeving rond milieu scoort gemiddeld qua impact, maar is wel sterk toegenomen 
in de laatste 2 jaar. Hiermee bevestigt het in grote lijnen de tendensen die in de meest recente tweejaarlijkse Planbureau-enquête rond administratieve lasten van 2012 naar 
boven waren gekomen. Deze enquête bracht aan het licht dat na 2008 de administratieve lasten opnieuw in stijgende lijn zitten, waarmee de administratieve lastenverlaging 
die er tijdens de lancering van het Kafka-plan werd geboekt, dreigt verloren te gaan. Vooral kmo’s ondervinden hiervan de meeste hinder omdat ze vaak niet beschikken over 
juristen of gespecialiseerde staffuncties om de regelgeving te vertalen naar hun bedrijfscontext. Hiervoor moeten ze dan een beroep doen op externe begeleiding van 
bijvoorbeeld sociale secretariaten, boekhouders en fiscalisten.  

 Explosie van het aantal regelgevende teksten in het Belgisch Staatsblad 

Het is niet te verwonderen dat bedrijven steeds grotere moeite ondervinden om op de hoogte te blijven van regelgeving omdat het aantal pagina’s in het Belgisch Staatsblad 
in een continu stijgende lijn is met een recordaantal van 107.000 in 2014, of 31% meer dan in 2011 (toen er wel door de politieke impasse een zekere regelgevingsstilstand 
was). Deze stijging hoeft niet noodzakelijk te wijzen op toegenomen regeldruk, al moet wel gezegd worden dat er door de staatshervorming een natuurlijke stijging optreedt 
omdat regelgeving die destijds federaal geregeld werd, nu in drievoud regionaal moet uitgewerkt worden. Voor bedrijven die in de 3 gewesten actief zijn, zal dit een 
toegenomen regelgevingsdruk veroorzaken. Filteren we uit het Belgisch Staatsblad enkel de teksten met een regelgevend karakter via de Reflex Databank van de Raad van 
State, dan zien we ook hier een stijging van het aantal federale en regionale regelgeving sinds 2011. Het aantal teksten stijgt er van 1.823 in 2011 naar liefst 2.763 in 2014, of 
een forse toename met 52%. Deze toename is het sterkst bij federale regelgeving, wat enigszins verwonderlijk is gegeven de zesde staatshervorming. 

 Meer dan de helft van de ondernemers is ontevreden over de huidige regelgeving 

Voor zowat 1 op 2 van de door het VBO ondervraagde bedrijven sluit de regelgeving niet aan bij hun noden. Slechts 20 tot 40% van de bedrijven, afhankelijk van het 
regelgevingsdomein, vindt dat regelgeving makkelijk te begrijpen is. Met name voor het domein fiscaliteit geven de bedrijven een steeds lagere score. Ook ontbreekt het voor 
6 op de 10 van de door het Planbureau bevraagde ondernemingen aan duidelijke doelstellingen. Regulering rond arbeid, sociale zekerheid en fiscaliteit zijn de top 3 met 
zwaarste reguleringslasten voor ondernemingen. 

Ondernemers geven ook aan dat de vereenvoudigingen vaak hun oorsprong vinden in elektronisering van bestaande procedures (de manier waarop), maar dat structurele 
en ingrijpende inhoudelijke herzieningen van regelgeving vaak uitblijven. Te weinig wordt de vraag gesteld of regelgeving nog nodig is, of ze haar doel bereikt, of de kosten 
in verhouding staan tot de baten, of er geen alternatieven voor regelgeving zijn,… Het gevolg hiervan is dat sommige beleidsbeslissingen, die er misschien wel op gericht zijn 
om de competitiviteit van onze bedrijven te verbeteren, de regelgeving juist complexer maken omdat ze allerhande uitzonderingen toevoegen. Deze aanpassingen aan 
regelgeving veroorzaken niet enkel administratieve lasten, maar ook andere compliance costs zoals de kosten van externe diensten, uitrustingskosten, kosten voor de 
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aanpassing van interne systemen, producten of diensten, overheadkosten, meer niet productieve tijd enz. De regelgevingskosten wegen het zwaarst voor kmo’s omdat de 
regelgeving niet meer behapbaar is voor hen waardoor ze steeds meer een beroep doen op specialisten. Uiteraard brengt dit voor bedrijven extra kosten mee bovenop de 
reeds zware reguleringslast, wat een bijkomende hypotheek legt op de competitiviteit van de ondernemingen.  

 Nood aan een volgehouden, geïntegreerd en politiek gesteund regelgevingsbeleid 

Uiteraard is de sterke positie van de internationale benchmarklanden er niet zomaar gekomen. Wat –over alle indicatoren heen – al deze landen typeert, is een geïntegreerd 
regelgevingsbeleid dat vertrekt vanuit een duidelijke visie en met een expliciet politiek engagement voor het thema ‘better regulation’. Dit geïntegreerd regelgevingsbeleid 
wordt er vaak al vele jaren, soms zelfs tientallen jaren, volgehouden. De eerder vermelde progressie die België heeft doorgemaakt, werd vooral in de beginperiode van de 
onderzochte periode gerealiseerd toen administratieve vereenvoudiging een sterker politiek thema was met onder andere het Kafka-plan. In de voorbije 5 jaar ontbrak het 
aan een ambitieus plan inzake administratieve lasten. België heeft op federaal niveau de RIA (reguleringsimpactanalyse) ingevoerd in navolging van de benchmarklanden 
waar dit instrument al veel langer werd ingevoerd. Tot nu toe heeft de RIA op federaal niveau nog niet het verhoopte succes opgeleverd en dit was ook enigszins te verwachten. 
Wat de goede benchmarklanden typeert en waarom die instrumenten er vaak beter werken, is dat deze ingepast worden binnen een groter geheel (regelgevingsbeleid) en 
met duidelijke mandaten de gebruikers van de instrumenten aansporen om het instrument op een effectieve en kwaliteitsvolle manier te gebruiken. Hierbij zijn er 
wijdverspreid binnen hun overheden units aangeduid die het proces meer opvolgen en de vereiste kwaliteitscontroles uitvoeren. Door de fijnmazige inbedding in het systeem 
zie je dan ook dat deze voorbeeldlanden goed scoren op quasi alle dimensies net omdat het geïntegreerde beleid ervoor zorgt dat ze op elk vlak werken en elkaar waarschijnlijk 
ook versterken. 

 

 

5 aanbevelingen voor een betere regelgeving in België en competitievere ondernemingen 

Om het tij te keren en de regelgevingskosten substantieel te verminderen, is er dus nood aan een vernieuwde en verfrissende Kafka-operatie en dit op alle beleidsniveaus. 
Hierbij zal er meer nodig zijn dan enkel het elektronisch maken van procedures. Deze operatie moet gestoeld zijn op de volgende 5 krachtlijnen : 

 Ga voor een langetermijnvisie en systemische hervormingen 

 Benut de bestaande instrumenten beter 

 Benchlearning van voorbeeldlanden 

 Leg de lat hoger dan enkel digitalisering van bestaande procedures 

 Monitor de gemaakte vorderingen en communiceer erover 
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INLEIDING  
 

Wat is ‘better regulation’? 

De financiële en later de economische crisis hebben tot een grotere bewustwording geleid van de belangrijke rol die vertrouwen in de economie en vertrouwen in de overheid 
spelen voor het functioneren van de economie. Dat geldt ook voor de rol die ‘better regulation’ kan spelen in het verzekeren dat regels gepast en effectief zijn en dat ze 
worden gehandhaafd en nageleefd (SERV, 2010). In het licht van de gevolgen van de crisis vormt betere regelgeving één van de strategieën om de economie aan te zwengelen, 
en dit in het bijzonder voor landen zoals België, die weinig ruimte hebben om via fiscale of monetaire maatregelen hun economie aan te zwengelen (OESO, 2009). 

Maar wat is ‘better regulation’ precies? Die vraag laat zich niet zo gemakkelijk beantwoorden, vooreerst omdat ‘goede’ regelgeving voor verschillende actoren verschillende 

zaken kan betekenen (Radaelli, 2015). Voor wie de regelgeving opstelt bijvoorbeeld, refereert kwalitatieve regelgeving naar het volgen van de regels in het wetgevingsproces. 

De politicus kan het belangrijker vinden dat de regelgeving een antwoord biedt aan de verzuchtingen van zijn kiezers. Burgers willen via regelgeving beschermd worden tegen 

bepaalde risico’s, maar willen er anderzijds ook niet te veel door gehinderd worden in de vrije uitoefening van hun activiteiten. Voor ondernemingen geldt grosso modo 

hetzelfde, alleen worden zij veel directer geconfronteerd met de kosten die gepaard gaan met regelgeving en staat kwalitatieve regelgeving bijvoorbeeld gelijk met minimale 

kosten.  

‘Better regulation‘ -–tussen good governance en red tape 

‘Better regulation’ kan ruim of eng worden gedefinieerd. Ruim gedefinieerd kadert ‘better regulation‘ in de politiek-maatschappelijke context waarbij er toenemende 
aandacht is voor de effectiviteit en efficiëntie van de overheid en de kwaliteit van haar dienstverlening (‘good governance‘). Om die te verhogen, moeten niet alleen de 
processen binnen de overheid worden aangepakt, maar moet men zich ook bezinnen over de noodzaak van die processen waarvan de meeste hun oorzaak vinden in 
regelgeving. En zo kan betere regelgeving tegelijk een krachtige hefboom en een randvoorwaarde zijn voor een efficiënte en effectieve overheid (SERV, 2010). Eng gedefinieerd 
wordt de ’better regulation‘ agenda soms herleid tot een programma dat quasi-exclusief focust op de vermindering van de administratieve lasten van regelgeving waarmee 
dan vooral een verbetering van de competitiviteit van de ondernemingen wordt beoogd. Doorheen de tijd alsook tussen landen, zien we verschillen in de positionering van 
’better regulation‘ tussen de 2 uitersten (zie bijvoorbeeld onderstaande box over de aandacht voor betere regelgeving binnen de Europese Commissie).  

In deze studie wordt ’better regulation‘ ook tussen deze 2 uitersten geplaatst. We blijven met andere 
woorden uit de buurt van het veel bredere ’good governance‘ debat, maar herleiden anderzijds het 
’better regulation‘ debat niet tot een discussie over de vermindering van alleen de administratieve lasten 
van regelgeving, al is en blijft dit natuurlijk een belangrijk aandachtspunt, zeker voor ondernemingen. 
Zoals verder zal blijken, behandelen we de administratieve lasten enkel vanuit het oogpunt van de 
regelgevingskwaliteit en -evaluatie, dus als resultaatsindicator van goede regelgeving. De administratieve 
lasten die ook bestaan buiten de feitelijke regelgeving, worden hier niet expliciet behandeld. 
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‘Better regulation’ – een systeembenadering 

We benaderen ’better regulation‘ ook als een systeem, met aandacht voor het product ’goede 
regelgeving‘, het proces waarmee dit tot stand komt, de expliciete strategie die errond ontwikkeld 
wordt en de institutionele capaciteit die de uitvoering van de ’better regulation‘ agenda helpt 
realiseren. 

Wat het product ’betere regelgeving‘ betreft, zijn er een aantal gangbare definities van wat goede 
regelgeving is. De Wereldbank bijvoorbeeld spreekt van regelgeving van hoge kwaliteit wanneer die 
doeltreffend is in het realiseren van de beoogde resultaten en efficiënt omdat dit tegen minimale 
kosten gebeurt. Voorts komt regelgeving van hoge kwaliteit ook tot stand door stakeholders te 
betrekken en gebeurt de beleidsontwikkeling en de implementatie transparant (Investment climate 
advisory services World Bank group, 2010). Voor de Europese Commissie zijn efficiëntie, effectiviteit, 
coherentie en eenvoudige begrijpbaarheid criteria om de kwaliteit van regelgeving te toetsen 
(Radaelli, 2015). Vaak wordt de kwaliteit van regelgeving geoperationaliseerd in de vorm van 
principes van goede regelgeving. In het VK definieerde de ‘better regulation task force’ de volgende 
principes voor goede regelgeving: proportionaliteit, accountability, consistentie, transparantie en gefocust op de problematiek met minimale neveneffecten. Ook de OESO 
definieerde 12 principes van goede regelgeving die internationaal richtinggevend zijn. Het is op deze OESO-principes dat de internationale benchmark hier geïnspireerd is. 

Wat het proces betreft dat moet leiden tot regelgeving van goede kwaliteit, is er niet alleen aandacht nodig voor de instroom van nieuwe regelgeving die nodig is om te 
voldoen aan de vragen en veranderende behoeften van de samenleving. Ook de voorraad regelgeving, gecumuleerd uit het verleden, valt binnen de scope. Ondertussen 
bestaat er ook al een breed arsenaal aan instrumenten die kunnen toegepast worden op de instroom en de voorraad regelgeving om er te helpen voor zorgen dat die aan de 
principes van goede regelgeving voldoet, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van een regelgevingsagenda, het consulteren van de stakeholders, de uitvoering van een 
impactanalyse, een systematische wetsevaluatiepraktijk, de opname van sunset-clausules, enz.  

Het beheer van de voorraad en van de instroom en de inzet van instrumenten vereisen een expliciete beleidsstrategie waarin de doelstellingen worden gespecifieerd en 
desgevallend prioriteiten worden vastgelegd (zie opnieuw bijvoorbeeld de box over de aandacht voor betere regelgeving binnen de Europese Commissie op p. XX). Om die 
strategie te realiseren, moet ten slotte in de nodige institutionele capaciteit worden voorzien, de mensen en de middelen die ‘better regulation’ in de praktijk handen en 
voeten geven. 

Ten slotte nog drie bedenkingen bij deze systeembenadering:  

 ‘better regulation’ gaat niet zozeer over de doelstellingen van de regelgeving, wel over de manier waarop ze tot stand komt en wordt geïmplementeerd (uitvoering en 
handhaving); 

 regelgeving is niet per definitie negatief, ook niet voor ondernemingen. De regelgeving die eigendomsrechten regelt, is daar een evident voorbeeld van, maar ook 
bijvoorbeeld de regelgeving inzake intellectuele eigendom;  

 tevens geldt dat ‘better regulation’ niet noodzakelijk minder regelgeving betekent. In sommige gevallen kan al veel vooruitgang geboekt worden door een 
ingrijpende vereenvoudiging van bestaande regelgeving. 



  

         10 

 

Better regulation op de EU-agenda 

De wens om simpelere en betere regelgeving te maken, staat al geruime tijd op de EU-agenda. Reeds in 1992 werd op een Europese top in Edinburgh onder Brits voorzitterschap de zorg geuit omtrent de kwaliteit van 
de EU-wetgeving. Maar de echte basis van het beleid van de EU inzake betere regelgeving werd gelegd in 2001 door het zogenoemde 'Mandelkern-rapport'. Deze groep van experts gaf een concretere invulling aan 
‘better regulation’ wat als een belangrijke voorwaarde werd beschouwd voor de realisatie van de Lissabon-doelstellingen die in 2000 waren geformuleerd. In 2002 lanceerde de Commissie dan haar eerste actieplan 
‘better regulation’ met als doelstelling de vereenvoudiging en verbetering van het regelgevend kader. Daartoe moest actie worden ondernomen in de verschillende fasen van de beleidscyclus: bij het nemen van nieuwe 
initiatieven, de voorstellen die nog in onderhandeling zijn en de regelgeving die al gestemd is. Het programma bevatte daarom een mix van verschillende initiatieven, waaronder:  

 standaarden voor de consultatie van de stakeholders; 

 een nieuwe aanpak voor reguleringsimpactanalyse (RIA) als belangrijkste instrument. In een RIA moest aandacht worden besteed aan de effecten van voorgenomen regelgeving op de economische competitiviteit, 
de duurzame ontwikkeling en de sociale cohesie, de hoekstenen van de Lissabon-strategie; 

 de implementatie van een programma voor de vereenvoudiging van bestaande regelgeving; 

 onderzoek naar mogelijke alternatieven voor regelgeving zoals zelfregulering; 

 het mogelijks intrekken van nog hangende voorstellen bij de Raad of het Europees Parlement. 

In de lente van 2005, bij de vernieuwing van de Lissabonstrategie, werd er een explicietere link gelegd tussen ‘better regulation’ en economische competitiviteit, getuige daarvan ook de titel van de communicatie 
COM(2005) 97, ‘Better Regulation for Growth and Jobs in the European Union’. De verbetering en vereenvoudiging van de regelgeving moest leiden tot meer groei, wat op zijn beurt moest resulteren in meer en betere 
jobs. De aandacht ging vooral naar een vermindering van de administratieve lasten in domeinen die de Europese competitiviteit beïnvloeden om zo van Europa een aantrekkelijkere plaats te maken voor investeerders 
en werknemers. Er werd een ambitieus programma inzake administratieve vereenvoudiging opgezet dat focuste op 15 prioritaire wetgevingsgebieden. Er werd een ‘High Level Group on Administrative Burdens’ 
opgericht die de realisaties opvolgde en de Commissie adviseerde. Tevens werd in de nieuwe richtlijnen voor impactanalyse meer de nadruk gelegd op de analyse van de effecten op de competitiviteit. In 2006 werd 
door de Commissie ook een speciale 'Impact Assessment Board' opgericht. Dit is een onafhankelijk orgaan binnen de Commissie, dat direct onder de voorzitter van de Commissie valt. 

Met de financiële en economische crisis werden de Lissabon-doelstellingen niet gehaald en werden in 2010 nieuwe doelstellingen geformuleerd met de strategie ‘Europa 2020’. In haar communicatie COM(2010) 543 
‘Slimme regelgeving in de Europese unie’ schrijft de Commissie: “De EU-regelgeving draagt ook bij aan het concurrentievermogen van bedrijven door de eengemaakte markt te onderbouwen en de dure fragmentatie 
van de interne markt weg te werken die wordt veroorzaakt door verschillen tussen nationale regels. Tegelijkertijd moeten we, aangezien we afhankelijk zijn van bedrijven, en met name kleine en middelgrote bedrijven, 
om ons terug op het pad naar duurzame groei te brengen, de lasten voor hen beperken tot wat strikt noodzakelijk is en ervoor zorgen dat zij effectief kunnen werken en de concurrentie aangaan. Kortom, goede 
wetgeving is van essentieel belang willen we de ambitieuze doelstellingen van de strategie Europa 2020 voor slimme, duurzame en inclusieve groei bereiken. … De Commissie vindt dat de tijd is gekomen om een 
versnelling hoger te schakelen. Betere regelgeving moet slimme regelgeving worden en verder worden verankerd in de werkcultuur van de Commissie.” 

In 2012 lanceerde de Europese Commissie het ‘Regulatory Fitness and Performance Programme’ (REFIT). Dit programma stelt niet de doelstellingen van het EU-beleid in vraag, maar gaat wel op zoek naar meer 
effectieve manieren om die doelstellingen te bereiken. Dit houdt onder andere in dat, voortbouwend op de sterke punten van het effectbeoordelingssysteem voor nieuwe wetgeving, nu ook soortgelijke inspanningen 
moeten worden geleverd om de bestaande wetgeving te beheren en uit te voeren zodat deze de beoogde voordelen oplevert. Fitness checks zijn een onderdeel van het REFIT-programma. Het zijn omvattende 
beleidsevaluaties die erop gericht zijn om na te gaan of het regelgevend kader dat van toepassing is op een bepaald beleidsdomein nog wel geschikt is om de doelstellingen te bereiken. Er wordt gekeken naar de 
effectiviteit, de efficiëntie, de coherentie, de relevantie en de EU toegevoegde waarde voor specifieke EU-wetgevingsdomeinen, met ook aandacht voor de mogelijkheden voor de vermindering van de administratieve 
lasten. Het perspectief is dus niet dat van een specifieke wetgeving, maar wel een heel wetgevingsdomein dat bijvoorbeeld van toepassing is op een sector.  

Een ander nieuw instrument zijn de cumulatieve kostenbeoordelingen waarbij de reguleringskosten in kaart worden gebracht waarmee een sector te maken heeft, en dit als resultaat van alle EU-wetgeving die op die 
sector van toepassing is. Dus net zoals bij de fitness checks is niet de wetgeving het uitgangspunt, maar de sector waarop de wetgeving van toepassing is.  

Ook de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, sprak in zijn openingstoespraak voor het Europees Parlement op 15 juli 2014 over het belang van het regelgevend kader: “Jobs, growth and 
investment will only return to Europe if we create the right regulatory environment and promote a climate of entrepreneurship and jobcreation. We must not stifle innovation and competitiveness with too prescriptive 
and too detailed regulations, notably when it comes to small and medium sized enterprises (SMEs).” Juncker vertrouwde de verantwoordelijkheid voor betere regelgeving toe aan zijn eerste vicevoorzitter Frans 
Timmermans, die het mandaat heeft gekregen om samen met het Parlement en de Raad, de administratieve lasten te reduceren. Daarmee staat de kwaliteit van regelgeving, en in het bijzonder het thema van de 
administratieve lasten, Europees opnieuw bovenaan op de politieke agenda.  

Op 19 mei 2015 presenteerde de Europese Commissie haar Better Regulation Agenda (COM (2015) 215). Dit pakket omvat:  

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2005&nu_doc=97
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 nieuwe richtsnoeren voor Impact Assessments, evaluaties en openbare raadplegingen met een voorstel om IA’s te laten uitvoeren door de Raad en het Europees Parlement op compromisamendementen; 

 een versterkt REFIT-beleid met o.a. nieuwe acties om lasten te verlichten en de creatie van een stakeholder platform; 

 de oprichting van een nieuw orgaan om Impact Assessments te evalueren (Regulatory Scrutiny Board);  

 een voorstel voor een nieuw interinstitutioneel akkoord voor ’Better law-making‘.  
 

Voor stakeholders wordt de mogelijkheid geboden om input te geven tijdens het hele wetgevend proces, ook wat betreft ‘delegated and implementing acts’. Ook wil de Europese Commissie onterechte ‘gold plating’ 

op het niveau van de lidstaten vermijden. 
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Better regulation op de Belgische federale beleidsagenda 

Ook in België is er reeds een lange traditie inzake better regulation, waarbij de eerste initiatieven teruggaan tot in 1975 waarbij er een werkgroep werd opgericht die voorstellen van administratieve vereenvoudiging 
formuleerde. Het is echter pas in 1998 dat een programmawet op ondernemerschap een meer gestructureerde en globale aanpak inzake vereenvoudiging in de steigers zet door o.a. de oprichting van de Dienst voor 
Administratieve Vereenvoudiging (DAV). De DAV kreeg initieel de opdracht om maatregelen voor te stellen en te realiseren die de administratieve complexiteit voor de ondernemingen – en de kosten die daarmee 
gepaard gaan – beperken. Zo meet de Federale Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, in samenwerking met het Federaal Planbureau, sinds 2000 de administratieve lasten in België voor ondernemingen. Deze 
tweejaarlijkse enquête die door het Federaal Planbureau wordt afgenomen, bevat tevens een luik rond de perceptie over kwaliteit van de regelgeving en de contacten met de bevoegde administratie.  

In 2003 werd deze opdracht de facto uitgebreid naar vereenvoudigingsacties voor burgers, wat samenhangt met de nieuwe federale regering die het administratief vereenvoudigingsbeleid een prominente plaats gaf 
op de beleidsagenda door de aanstelling van een staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging. Een belangrijk initiatief in de strijd voor een kwalitatieve regelgeving was de lancering van de Kafka-website in 
december 2003, waarbij zowel burgers, ondernemingen, organisaties als ambtenaren zelf suggesties konden aanreiken om de administratieve overlast weg te werken. Ook werden er 12 strategische werken gedefinieerd 
waarrond vereenvoudigingen werden uitgewerkt. De aandacht voor de modernisering van de regelgeving werd herhaald in de beleidsbrief van de federale minister van Economie en Administratieve Vereenvoudiging 
in 2008 waarbij administratieve vereenvoudiging als één van de strategische acties naar voor werd geschoven om de competitiviteit van de Belgische economie te verbeteren. 

De focus van de DAV lag steeds op de meting van de administratieve lasten en de uitwerking van vereenvoudigingsprojecten. De grootschalige meting van administratieve lasten werd mogelijk gemaakt door de 
uitbouw van een meetbureau en door de ontwikkeling van een meetmodel dat gebaseerd is op het Standaard Kosten Model. Ook werd in 2004 een Kafka-test ingevoerd die voor alle nieuwe regelgeving die onder het 
toepassingsgebied valt een ex-ante inschatting maakt van de impact van die regelgeving op de administratieve lasten (omvang van de administratieve lasten). Naast de Kafka-test werd in 2010 een DOEB-test (duurzame 
ontwikkelingseffectbeoordeling) wettelijk verplicht. De DOEB-test is een methode voor het bestuderen van de potentiële sociale, economische en leefmilieueffecten, alsmede de effecten op de inkomsten en uitgaven 
van de Staat, van het voorgestelde beleid. En dit op korte, middellange en lange termijn.  

Door de wet van 15 december 2013 inzake administratieve vereenvoudiging werden begin 2014 verschillende effectbeoordelingen van voorgestelde reglementaire maatregelen verenigd in een geïntegreerde 
effectbeoordeling, de reguleringsimpactanalyse (RIA). Met de RIA wil de federale overheid de kwaliteit van het openbaar beleid verbeteren door van tevoren de potentiële gevolgen van het project op een brede 
waaier van domeinen te analyseren, zowel economisch als maatschappelijk als ecologisch. Op die manier kunnen van bij de aanvang van het project eventueel correcties aangebracht worden of begeleidende 
maatregelen getroffen worden. 

In de RIA werden de twee bestaande tests (Kafka-test en de DOEB-test) samengevoegd met drie nieuwe tests: een gendertest, een test ter bepaling van de samenhang van het ontwikkelingsbeleid en een kmo-test. 
Sinds begin 2014 is een geïntegreerde effectbeoordeling verplicht voor alle ontwerpverordeningen, ontwerpwetgeving en koninklijke en ministeriële ontwerpbesluiten die krachtens de wet het optreden van de 
Ministerraad vereisen. De Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) heeft in januari 2014 de criteria voor de kmo-test in zijn RIA-handleiding opgenomen en deze zijn sindsdien op alle regelgevende beoordelingen 
toegepast. De DAV heeft verschillende van deze beoordelingen op zijn website gepubliceerd. 

De uitwerking van vereenvoudigingsprojecten is een andere belangrijke focus in het better regulation beleid van de Federale Overheid. Hierbij ondersteunt de DAV andere federale administraties bij de ontwikkeling 
van vereenvoudigingsprojecten. Hierbij zorgt de DAV ook voor de juridische begeleiding en coördinatie van verschillende e-government projecten, terwijl de technische aspecten worden gestuurd door FEDICT (Federale 
Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie). Belangrijke realisaties op dit vlak zijn de ontwikkeling van e-invoicing, digitale maaltijdcheques, e-depot, vereenvoudiging statistiekverplichtingen, Tax-on-
web, WebDIV, eID,… De Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging heeft ten slotte ook als taak om het overleg inzake administratieve vereenvoudiging te organiseren met alle beleidsniveaus, de sociale partners 
en de representatieve partners uit de middenstand en de kmo, evenals met de Europese en andere internationale instellingen. In december 2003 werd dan ook een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om 
daartoe een solide en stevige grondslag te creëren. Het actieprogramma, dat jaarlijks onderhandeld wordt met de andere beleidsniveaus, voert deze samenwerkingsovereenkomst uit. 

In de beleidsnota ‘Administratieve Vereenvoudiging’ van Staatssecretaris Francken van 28 november 2014 staan de vermindering van administratieve lasten (via vereenvoudigingsprojecten) en een maximum aan 
digitalisering centraal waarbij vooral de coördinatie van administratieve vereenvoudiging (met deelstaten en lokale besturen) als de kernopdracht van de Staatssecretaris wordt beschouwd. Voor deze administratieve 
vereenvoudiging en e-government te operationaliseren en een vermindering van de administratieve lasten voor bedrijven met 30% te realiseren tegen het einde van de legislatuur, zal er een nieuw Federaal Actieplan 
Administratieve Vereenvoudiging 2015-2019 worden uitgewerkt. Op basis van de beleidsnota lijkt het vooral dat bestaande applicaties verder uitgerold en geoptimaliseerd zullen worden met een strikte toepassing 
van het ‘Only Once’ beginsel en het gebruik van authentieke bronnen.  
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Daarnaast komt ook kwaliteitsvolle regelgeving expliciet aan bod in de beleidsnota. Om dit te bereiken, zal er een grondige evaluatie van de RIA worden uitgevoerd om de efficiëntie ervan te verhogen door een 
proportionele en pragmatische toepassing van het instrument. De bedoeling is om minder, maar wel betere RIA’s op te maken door een (uitgebreidere) RIA enkel uit te voeren in dossiers waar het instrument een 
meerwaarde kan bieden. Een ander initiatief is een onderzoek naar het invoeren van vaste verandermomenten voor wetgeving naar Nederlands en Brits voorbeeld om regelgevingsrust in te bouwen. Ook het vermijden 
van gold plating bij de omzetting van EU-regelgeving wordt expliciet vermeld, net als de versterking van partnerschappen voor vereenvoudiging. Zo zal het netwerk van federale vereenvoudigingsambtenaren worden 
geheractiveerd. 
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‘Better regulation’ en competitiviteit 

De toenemende aandacht voor betere regelgeving, in het bijzonder die regelgeving die van toepassing is op ondernemingen, als hefboom voor economische groei, is ook het 
resultaat van het empirisch onderzoek dat beschikbaar komt en een positief verband vaststelt tussen betere regelgeving en de economische prestaties van een land of sector.  

Er zijn vooreerst de studies die de kwaliteit van regelgeving beschouwen als een onderdeel van een efficiënt en effectief functionerende overheid en vervolgens aantonen 
dat institutionele kwaliteit een belangrijke determinant is voor economische groei op lange termijn (Djankov e.a., 2006). Er werd aangetoond dat landen die in het verleden 
beter functionerende politieke en economische instellingen hadden, vandaag welvarender zijn (zie bijvoorbeeld Cherchye e.a. (2003) en Glaeser e.a. (2004)). Hetzelfde geldt 
dus voor landen met een betere regelgeving voor ondernemingen, beschouwd als nog een factor van institutionele kwaliteit.  

Meer exclusief toegespitst op de impact van betere regelgeving als dusdanig, zijn er meerdere studies die de relatie leggen tussen betere regelgeving en de competitiviteit 
van landen, sectoren tot en met individuele ondernemingen. Die relatie verloopt zowel direct als indirect. 

Er is een directe relatie omdat regelgeving gepaard kan gaan met kosten voor de 
ondernemingen: 

 feitelijke uitgaven voor bijvoorbeeld bepaalde vergunningen, administratieve kosten 
om bijvoorbeeld informatie aan de overheid te bezorgen zodat deze de naleving van de 
regelgeving kan opvolgen, en ook investeringskosten die nodig kunnen zijn om 
bijvoorbeeld aan strengere milieuregels te voldoen; 

 er kunnen ook opportuniteitskosten zijn omdat de tijd die men gebruikt om te voldoen 
aan wettelijke verplichtingen en om erover te rapporteren niet kan worden besteed aan 
performantieverhogende activiteiten zoals innovatie.  

Naast dit directe kanaal is er ook een indirect kanaal, omdat regelgeving de dynamiek van economische herstructurering en de inzet van productiefactoren, die aan de basis 
ligt van economische groei, kan verhinderen waardoor activiteiten met een lage productiviteit té lang kunnen overleven en de stap naar nieuwe activiteiten met een hogere 
productiviteit wordt ontmoedigd (Loaysa e.a., 2004). Ongeacht de verantwoording en de doelstellingen van de regelgeving, kan dit potentieel significante macro-economische 
gevolgen hebben.  

De meeste empirische studies onderzoeken de relatie via het indirecte kanaal. Veel van deze studies zijn gebaseerd op informatie uit de ‘Doing Business’ databank van de 
Wereldbank en de productmarkt-regelgevingsdatabank van de OESO. Zo ook de studie van Djankov e.a. (2006) die op basis van de Wereldbankdata een index van 
ondernemingsregelgeving samenstelde voor 135 landen en vaststelt dat deze index consistent en positief correleert met de economische groei van die landen. Landen met 
een minder belastende regelgeving voor ondernemingen groeien sneller. Het verschil in jaarlijkse groei tussen landen in het slechtste kwartiel inzake regelgeving voor 
ondernemingen en het beste kwartiel bedraagt 2,3 procentpunten. In een vergelijkbare studie vinden Loaysa e.a. (2004) dat de overlast van regelgeving inzake 
productmarkten en arbeid resulteert in een lagere economische groei alsook een grotere macro-economische volatiliteit. De impact van belastingwetgeving is minder 
eenduidig. Wiener (2006) vermeldt een schatting van het IMF dat verbeteringen in het EU-regelgevingskader een toename tot 7% van het bbp kunnen opleveren en een 
productiviteitswinst van 3% op de langere termijn. 
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Haidar (2012) hanteert een dynamisch perspectief en legt het verband tussen hervormingen van regelgeving voor ondernemingen, in plaats van het niveau van regelgeving 
zoals Djankov e.a. (2006), en economische groei. Hij stelt vast dat elke hervorming een 0,15% toename betekent van de groeivoet van het bbp.  

Busse e.a. (2008) legt het verband tussen regelgeving, buitenlandse investeringen en groei, wat voor België bijzonder relevant is omwille van het belang van buitenlandse 
investeringen. Zij concluderen dat buitenlandse investeringen de economische groei niet zullen stimuleren in landen met een stringente regelgeving omdat de 
productiviteitstoename als gevolg van oversijpelingseffecten door de buitenlandse investeringen beperkt zal blijven. 

Voorgaande studies hanteren veelal een samengestelde indicator die de regelgevingslast voor ondernemingen meet. De volgende studies focussen op meer specifieke 
regelgevingskosten voor ondernemingen. Die studies sluiten dus nauwer aan bij het directe kanaal.  

Ciccone e.a. (2006) bijvoorbeeld onderzocht voor 45 landen de relatie tussen de tijd die nodig is om te voldoen aan de regelgeving om een nieuwe onderneming op te starten 
enerzijds, en de tewerkstellingsgroei en de groei van het aantal nieuwe ondernemingen anderzijds. Zij stellen vast dat in landen waar het minder tijd neemt om een nieuwe 
onderneming te registreren, er meer toetreding gebeurt in sectoren die te maken hebben met een sterk toenemende globale vraag en technologische vernieuwing. 

Braunerhjelm en Ecklund (2013) baseren zich op Wereldbank-data voor 118 landen voor een periode van 6 jaar en stellen vast dat toetreding door nieuwe ondernemingen 
significant verminderd wordt door de administratieve lasten die gepaard gaan met de belastingwetgeving. Dit effect is bovendien niet gerelateerd met het algemeen 
belastingniveau op ondernemingswinsten en blijft significant wanneer verschillende controlevariabelen worden opgenomen.  

Poel e.a. (2014) bijvoorbeeld bekijkt in het bijzonder de relatie tussen administratieve vereenvoudiging en economische groei, gebruik makend van de ‘Doing Business’ 
databank van de Wereldbank. Hun onderzoek focust op 3 thema’s: het opstarten van een onderneming (zoals Ciccone e.a. (2006)), het verkrijgen van een bouwvergunning 
en het betalen van belastingen. Voor elk van deze thema’s kijken ze naar de benodigde tijd als proxy voor de wachtkosten die gepaard gaan met regelgeving, en het aantal 
procedures en/of benodigde documenten, als proxy voor de complexiteit van de regelgeving. De analyse gebeurde voor een panel van 182 landen. Hun resultaten tonen aan 
dat het verminderen van de administratieve lasten in bepaalde beleidsdomeinen de economische groei zal ondersteunen. Dit geldt in het bijzonder voor administratieve 
vereenvoudiging voor het opstarten van een nieuwe onderneming en voor het betalen van belastingen. Voor een panel van 26 Europese landen schatten ze dat een 
vermindering van de administratieve lasten met 25% een positief effect kan hebben op de groei van 1,62% in de Europese Unie. Voor België schatten ze de impact op 1,12% 
(wat de laagste impact is in vergelijking met onze buurlanden: Frankrijk 1,18%, Duitsland 1,39% en Nederland 1,57%). Deze schattingen liggen in lijn met die van het Centraal 
Planbureau in Nederland in 2004 dat een vermindering van de administratieve lasten met 25% het Nederlandse bbp zou doen stijgen met 1,4%. 

De Jong e.a. (2014) onderzoekt de impact van een aantal proxy’s voor de kwaliteit van regelgeving op de performantie van ondernemingen. Hun analyse is gebaseerd op 
survey antwoorden van 530 Nederlandse ondernemingen. Deze studie gebeurde dus op individueel ondernemingsniveau en gebruikte survey data, 2 belangrijke verschillen 
met voorgaande studies. Ze onderzochten de impact van de administratieve lasten van regelgeving, van veranderingen in regelgeving en van inconsistente regelgeving op 
zowel de groei van de omzet van de ondernemingen als de concurrentiepositie van de ondernemingen op de markt. Uit hun empirisch onderzoek blijkt dat de administratieve 
lasten van regelgeving, veranderende regelgeving en inconsistente regelgeving een negatieve invloed hebben op de omzetgroei, en dat veranderende regelgeving ook een 
negatieve invloed heeft op de concurrentiepositie van de ondernemingen.  
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VBO-barometer van de kwaliteit van de Belgische regelgeving 

Gegeven het aangetoonde belang van kwaliteitsvolle regelgeving voor de economische performantie van een land, wil het VBO met deze benchmark en barometer nu ook 
een beeld opmaken van de kwaliteit van de (federale) regelgeving in België en hoe deze de competitiviteit van de Belgische ondernemingen beïnvloedt.  

Op basis van bestaande internationale kaders rond kwaliteit van regelgeving en hun onderlinge relatie en coherentie, werd een VBO-kader ontwikkeld gefocust op bedrijven 
dat tegelijk inpasbaar is in internationale concepten en toepasbaar op de Belgische context. Dit VBO-kader is in hoofdzaak geënt op de 12 OESO-principes van goede 
regelgeving, waarvan de laatste versie in 2012 werd gepubliceerd. Het OESO-model benadert regelgeving niet enkel als een product, maar ook als een integraal proces (het 
ontwerp, de beoordeling, evaluatie ex-ante en ex-post, herziening, implementatie en handhaving). De procesbenadering die in de 12 OESO-principes wordt toegepast, en 
waar ook andere kaders naartoe evolueren, wordt dan ook in het VBO-kader mee opgenomen. Andere belangrijke theoretische kaders die relevant zijn voor de Belgische 
context (DAV, Planbureau, Raad van State, Europese Commissie, IMD, World Bank) werden eveneens in het VBO-model rond kwaliteit van regelgeving verwerkt.  

De 12 OESO-principes werden evenwel vereenvoudigd door waar mogelijk dimensies samen te nemen en dit op basis van het relatieve belang in de literatuur en van een 
sterk inhoudelijk verband. Zo komen we in totaal tot 7 dimensies van kwaliteit van regelgeving die in onderstaande figuur worden samengevat. Voor elk van de dimensies 
werden de belangrijkste aspecten die erin aan bod komen opgesomd. In de rechterkolom wordt er telkens aangeduid met welke stap in het regelgevingsproces (cf. het OESO-
model) deze dimensie gelinkt is. Zo integreert het kader alle fasen van ontwerp en evaluatie tot implementatie en handhaving.  

Dimensie 1 en 2 focussen op de ontwerpfase: het handelen binnen een samenhangende visie, het bepalen van de noodzaak van de regelgeving en het vormgeven en opstellen 
ervan, rekening houdend met de standpunten van de verschillende belanghebbenden. De 3ee dimensie leunt hier nog dicht bij aan en beoordeelt de relevantie, vorm en 
effecten van de regelgeving van bij de start. Hieronder valt ook het concept van de administratieve lasten, maar zoals gezegd concentreert de barometer zich niet op het 
meten of in kaart brengen van de brede vormen van ‘red tape’. Hier worden de administratieve lasten beperkt tot die lasten die resulteren uit regelgeving en zien we lagere 
administratieve lasten dus als een resultaat van betere kwaliteit van de regelgeving.  

Vanaf dimensie 4 verschuift het perspectief naar de actieve fasen van de regelgeving. Dimensie 4 reflecteert de mate waarin en wijze waarop regelgeving zelf tijdens haar 
bestaan herbekeken wordt: is ze nog relevant, kan het eenvoudiger? Dimensie 5 evalueert de regelgeving dan weer vanuit beleidsperspectief en implementatie: werkt de 
(uitvoering van de) regelgeving op een goede manier, worden de beoogde effecten op een efficiënte manier bereikt? Ook de samenhang tussen verschillende beleidsniveaus 
krijgt specifieke aandacht in dimensie 6. De laatste dimensie, dimensie 7, focust helemaal op de praktische uitvoering en handhaving van de regelgeving. Ook in deze laatste 
dimensie zijn er belangrijke aspecten die de effecten van regelgeving op de competitiviteit van ondernemingen beïnvloeden: is er voldoende capaciteit om de praktische 
uitvoering bij de ondernemingen te ondersteunen en op te volgen? Verloopt de implementatie op een correcte manier en kan de regelgeving gehandhaafd worden zodat er 
een stabiele ondernemingscontext gevormd wordt?  
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VBO-model van kwalitatieve regelgeving 

 

• Samenhangend en geïntegreerd beleid

• Duidelijk doel en kader voor implementatie

• Flexibel aanpasbaar aan de context

1. Expliciet beleid rond regelgevingskwaliteit

• Communicatie: tijdig, transparant en adequaat

• Consultatie: onderbouwd en overlegd

• Wetgevingstechnische review: transparant, bevattelijk en correct

• Procedurele review: legaliteit en billijkheid, effectief review systeem

2. Validatie en consultatie

• Alternatieven voor wetgeving

• Efficiëntie en effectiviteit van de wetgeving

• Impact op (doel)groepen (inclusief administratieve lasten)

3. Geïntegreerde impactmeting

• Programma voor evalueren bestaande regelgeving: actueel en 
relevant

• Programma voor vereenvoudiging

4. Ex-post evaluatie

• Performantie van het beleid: democratische werking, uitvoering 

• Performantie van het proces: uitvoering, diensten, klachten

5. Evaluatie van de performantie

• Samenhang

• Gedeelde verantwoordelijkheid

6. Coherentie tussen beleidsniveaus

• Capaciteit

• Objectiviteit

• Organisatie

7. Uitvoeringscapaciteit 

Ontwerp 

Ontwerp/Herziening 

Beoordeling  

Evaluatie/Herziening  

Evaluatie/ 

Implementatie  

Implementatie  

Handhaving  
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De VBO-barometer rond de kwaliteit van de Belgische regelgeving verzamelt indicatoren die inzicht geven in de situatie en internationale positionering van België in elk van 
deze 7 dimensies. De barometer wordt in deze publicatie trapsgewijs voorgesteld van de samengestelde indicator over alle dimensies heen, naar de samengestelde indicator 
over de indicatoren binnen 1 dimensie heen, tot de individuele indicatoren.  

Eerst wordt gestart met een samengestelde benchmarkindicator die alle dimensies van kwaliteit van de regelgeving samenvat, over de 7 dimensies heen. Hierbij krijgt elke 
dimensie een gelijk gewicht. België wordt hierbij vergeleken met 7 referentielanden in een internationale benchmark, voorgesteld in een spindiagram. De benchmarklanden 
zijn onze directe grote buurlanden (NL, FR, DE, VK), Zwitserland met gelijkaardige grootte en federaal systeem en tot slot ook enkele landen (Denemarken en Canada) die 
voortrekkers zijn door een geïntegreerd beleid rond kwaliteit van regelgeving, werden aan de benchmark toegevoegd. Hierdoor leggen we de lat hoog.  

Voor de samengestelde benchmarkindicatoren krijgt het best presterende land (van de 8 onderzochte landen) de maximumwaarde 1 en krijgt het slechtst presterende land 
de waarde 0. Als een land de waarde 0 krijgt, betekent dit dus niet dat het land geen enkel beleid inzake de dimensie voert, maar wel dat het het slechtst presterende land is 
in de benchmark. In de interpretatie van de evolutie moet men er rekening mee houden dat het gaat om een relatieve evolutie van een land ten opzichte van zijn 
benchmarklanden. Een waarde kan verbeteren door eigen inspanningen en betere prestaties, maar ook door een verslechtering in andere landen in de benchmark. Bovendien 
gaat het hier om soms kleine veranderingen in een veelheid aan indicatoren/dimensies, dus bij deze samengestelde indicator is in het bijzonder voorzichtigheid geboden bij 
de interpretatie. 

Daarna volgt er – dimensie per dimensie – een gedetailleerde bespreking van een hele resem van indicatoren die aspecten van de kwaliteit van regelgeving meten. We starten 
hierbij telkens met een vergelijkbare samengestelde benchmarkindicator die de benchmarkindicatoren binnen de dimensie samenvat. Vervolgens bespreken we per 
benchmarkindicator de absolute scores die behaald werden door het land (en dus niet de 0-1 schaal zoals bij de samengestelde benchmarkindicatoren). Op 3 momenten in 
de tijd (meestal 10 jaar geleden, 5 jaar geleden en het meest recente jaar) wordt België vergeleken met deze benchmarklanden. Daarnaast zal de benchmarkvergelijking voor 
de meeste dimensies worden aangevuld met Belgische indicatoren (die enkel voor België ter beschikking zijn) en dit op basis van data afkomstig van federale instellingen die 
expliciet of impliciet de kwaliteit van de regelgeving monitoren. Deze gegevens werden aangevuld met unieke data die door het VBO zelf verzameld werden aan de hand van 
een grootschalige enquête rond de kwaliteit van regelgeving bij een 400-tal Belgische ondernemers.  

Aangezien dit een barometer is, zal deze benchmarkoefening in de komende jaren herhaald worden (op jaarlijkse of tweejaarlijkse basis) zodat de evolutie van de kwaliteit 
van de regelgeving (die bepalend is voor de competitiviteit van de Belgische ondernemingen) gemonitord kan worden en de (vooral) federale overheden en regering kunnen 
aangespoord worden om een actief beleid rond kwaliteitsvolle regelgeving te voeren. 
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Om het overzicht doorheen de barometer te behouden, wordt er op elke pagina rechtsboven aangegeven welke dimensie er wordt besproken en wordt er in een linkerkolom 
systematisch gewerkt met één van onderstaande iconen.  

 
Verwijst naar benchmarkindicatoren waarbij België vergeleken wordt met de 7 benchmarklanden (NL, FR, DE, VK, DK, CH, CA). Deze worden in de figuren 
aangeduid met ‘INT’ voor het nummer en de naam van de indicator. 

 
Verwijst naar indicatoren die enkel voor België ter beschikking zijn. Deze worden in de figuren aangeduid met ‘BE’ voor het nummer en de naam van de 
indicator. 

 

Geeft een good practice uit een ander land dat inspirerend kan werken om in de Belgische context de kwaliteit van de regelgeving te verbeteren. In de 
lichtblauwe tekst die eraan toegevoegd is, wordt deze good practice vertaald naar de Belgische context en wordt beknopt aangegeven wat mogelijke 
knelpunten en kritische succesfactoren zijn voor invoering in België. 

 
Bevat een quote uit de VBO-enquête die illustratief is voor wat Belgische ondernemers denken over de kwaliteit van de Belgische regelgeving. 
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Samengestelde benchmarkindicator van de kwaliteit van de regelgeving in België 

 

  
 
 
Zoals ook uit de bespreking van de verschillende dimensies zal blijken, hinkt België voor de kwaliteit van zijn regelgeving samen met Frankrijk heel vaak achterop 
ten opzichte van de overige benchmarklanden. Dit was zo 10 jaar geleden, maar is spijtig genoeg nog steeds het geval in het meest recente jaar waarvoor 
gegevens beschikbaar zijn (vaak 2014 of 2015). Wel heeft België zijn relatieve positie ten opzichte van 10 jaar geleden kunnen verbeteren, maar heeft het de 
grote kloof die er was nog niet kunnen overbruggen. Frankrijk is evenwel nog een slechtere leerling aangezien op nogal wat indicatoren het land zijn score zag 
verslechteren. Dit is ook het geval voor Denemarken, dat zijn koppositie van 10 jaar terug heeft moeten afstaan aan Zwitserland. Concrete verklaringen voor 
deze cijfers en evoluties zullen blijken uit de bespreking per dimensie en per indicator, maar het is duidelijk dat landen als Canada en Denemarken, maar ook 
Nederland en Duitsland in zekere mate, al jarenlang koplopers zijn van een geïntegreerd beleid met aandacht voor de kwaliteit van de regelgeving. Deze landen 
zullen systematisch hoog scoren in onze internationale benchmark en tonen aan dat zo’n geïntegreerd beleid ook effectief zijn  vruchten afwerpt. Daarom 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
België

Canada

Denemarken

Duitsland

Frankrijk

Nederland

Zwitserland

Verenigd
Koninkrijk

Kwaliteit van de regelgeving: 
samengestelde indicator per land

Samengestelde indicator (elke dimensie evenwaardig) - Laatst beschikbare
jaar
Samengestelde indicator (elke dimensie evenwaardig) -Tien jaar eerder of
eerst beschikbare jaar

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

DIM1 - Expliciet beleid
rond regelgeving

DIM2 - Validatie en
consultatie

DIM3 - Geïntegreerde
impactmeting

DIM4 - Ex-post
evaluatie van de

regelgeving

DIM5 - Evaluatie van
de performantie van

het regelgevingsproces
en -beleid

DIM6 - Coherentie
tussen beleidsniveau's

DIM7 -
Uitvoeringscapaciteit

Kwaliteit van de regelgeving in België: 
samengestelde indicator per dimensie

Laatst beschikbare jaar

Tien jaar eerder of vroegst beschikbare jaar



  

         22 

 

zullen zij ook inspiratie leveren voor verschillende goede praktijken, al moet gezegd dat deze praktijken vaak net werken binnen die bredere context met een 
systematische visie en beleid. 

Wanneer we de 7 dimensies overheen de tijd vergelijken voor België alleen, zien we dat ons land er op alle vlakken op vooruitgegaan is. In termen van validatie 
en consultatie (dimensie 2) en uitvoeringscapaciteit (dimensie 7) halen we in 2015 (of het laatst beschikbare jaar) de hoogste waarde van de voorbije 10 jaar. 
In termen van expliciet beleid rond regelgeving (dimensie 1), evaluatie van de performantie van het regelgevingsproces en -beleid (dimensie 5) en de coherentie 
tussen beleidsniveaus (dimensie 6) halen we een hoge waarde, maar niet de hoogste gemeten in de voorbije 10 jaar. 

Hierna zullen elk van de 7 dimensies in detail worden besproken aan de hand van een samengestelde benchmarkindicator, één of meerdere (enkelvoudige) 
benchmarkindicatoren en één of meerdere Belgische indicatoren. 
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1.  Expliciet beleid rond 

regelgevingskwaliteit 

DIMENSIE 1: EXPLICIET BELEID ROND REGELGEVINGSKWALITEIT 
 

 
Samengestelde benchmarkindicator 

 
Met deze dimensie meten we of er inzake regelgevingskwaliteit een 
samenhangend en geïntegreerd beleid werd ontwikkeld. Een land scoort 
goed op deze dimensie indien er duidelijke doelstellingen worden vastgelegd 
waarbij er eveneens een kader werd vastgelegd voor de operationalisering 
en implementatie van het beleid inzake regelgevingskwaliteit. Dit beleid 
moet voldoende flexibel ontworpen zijn waarbij het aanpasbaar is voor 
wijzigingen aan de context. Deze dimensie richt zich vooral op de 
ontwerpfase in het proces van regelgeving. 

België mist nog steeds een echt expliciet beleid rond regelgevingskwaliteit, 
al heeft België ten opzichte van 10 jaar geleden, toen het laatst gerangschikt 
stond, wel de grootste progressie gemaakt in de benchmark waardoor de 
kloof met Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland een stuk kleiner 
werd en we een vergelijkbare score behalen als Duitsland. Ten opzichte van 
10 jaar terug valt het Deense beleid wat terug, maar blijft het nog steeds met 
Canada een toonbeeld van beleid inzake regelgevingskwaliteit.  

Zowel Canada als Denemarken hebben een sterke reputatie inzake 
regelgevingsbeleid en zijn al decennia lang koploper in hervormingen en de 
(daaruit volgende) kwaliteit van hun regelgevingsbeleid (OESO, 20021; OESO, 
20092). Ook in meer recente jaren blijven ze hierin investeren op 
systeemniveau (bijvoorbeeld geïntegreerd in de algemene Deense 
hervormingen voor een duurzame toekomst van economische en sociale 

performantie en met systematische hervormingen in het Canadese ‘Red Tape Reduction Action Plan’, 20123). 

Ook Nederland is een ‘early adopter’, want reeds sinds de jaren ‘90 actief bezig met regelgevingsbeleid. Algemeen zien we een verschuiving van de focus van 
administratieve lastenvermindering en deregulatie naar het meer volledige plaatje dat de kwaliteit van de regelgeving bepaalt. Het Verenigd Koninkrijk is pas 

                                                           
1 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1960472.pdf 
2 http://www.oecd.org/denmark/43325733.pdf 
3 http://www.tbs-sct.gc.ca/rtrap-parfa/rtrapr-rparfa-eng.pdf 
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1.  Expliciet beleid rond 

regelgevingskwaliteit 

recenter in actie gekomen, maar met zo’n enthousiasme dat het ondernemingsgerichte regelgevingsbeleid in sneltempo is ingevoerd en successen heeft geboekt. 
Hier zien we dan ook verbeterde indicatoren in verschillende dimensies. 

In Duitsland en Zwitserland zijn eveneens initiatieven genomen – vaak in parallel met het economische/competitiviteitsbeleid – maar tot midden de jaren 2000 
ging het vaak om kleine, niet geïntegreerde hervormingen, gericht op deregulering en administratieve vereenvoudiging4;5. Sindsdien zijn wel meer systematische 
programma’s opgebouwd. In Duitsland is de coherentie tussen het federale niveau en de Länder een aandachtspunt bij de implementatie en systematische 
aanpak. Frankrijk hinkt hier een stuk achterop. Er is pas vrij laat aandacht gegroeid voor de kwaliteit van de regelgeving. Tot in de jaren 2000 spreekt men van de 
‘French disease’ wanneer men het heeft over een proliferatie van regels die onder controle moet komen (OESO, 20106). In 2007 werd een hervormingsprogramma 
opgestart, maar algemeen geldt dat het thema minder zichtbaar is in de debatten dan in andere Europese landen. Het kon dus niet hetzelfde momentum creëren 
als in het Verenigd Koninkrijk voor verandering. 

In de volgende secties bespreken we de 3 internationale indicatoren waarmee de samengestelde benchmarkindicator werd berekend, met name rond 
bureaucratie, consistentie en planning; rond de aanpasbaarheid van het beleid en rond de mate waarin het wettelijk en regelgevend kader de competitiviteit 
stimuleert. Daarnaast komen ook 3 indicatoren specifiek voor België aan bod die de mate meten waarin de Belgische regelgeving aangepast en samenhangend 
is en voldoet aan de noden van de ondernemingen. 

  
  

                                                           
4 http://www.oecd.org/switzerland/36279389.pdf 
5 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/better-regulation-in-europe-germany-2010_9789264085886-en#page20 
6 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45706677.pdf 
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1.  Expliciet beleid rond 

regelgevingskwaliteit 

 Bureaucratie, consistentie en planning  
 

 

 

  
Bron: Global Insight; Global Risk Service, beoordeling van 0 (minimum) tot 1 (maximum) 

 
Deze benchmarkindicator meet de combinatie van twee concepten: de kwaliteitsinschatting van een land in termen van zijn bureaucratie en de 
beleidsconsistentie en het vooruitplannen door de overheid. Dit laatste meet hoeveel vertrouwen bedrijven kunnen hebben in de continuïteit van het 
economische beleid, of een verandering van de regering grote veranderingen/onderbrekingen in het beleid met zich mee brengt en of de huidige overheid een 
coherente strategie heeft gevolgd. 

Wat meteen opvalt is dat er in tegenstelling tot vele andere indicatoren, weinig verschil is tussen de benchmarklanden. Alle landen, ook België, behalen hoge 
scores op deze indicator met waardes die dicht bij 1 gelegen zijn. Ook is er tussen 2004 en 2013 heel weinig evolutie in deze indicator, wat mede verklaard kan 
worden door de reeds goede startpositie. België bekleedt een middenpositie voor deze indicator. 
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1.  Expliciet beleid rond 

regelgevingskwaliteit 

 Aanpasbaarheid van het beleid 
 

 

 

  
Bron: IMD; World Competitiveness Indicators, beoordeling van 0 (laag) tot 10 (hoog) 

 
Deze benchmarkindicator meet de aanpasbaarheid van het overheidsbeleid aan veranderingen in de economie. België behaalde in 2015 de op één na laagste 
score van de benchmarklanden, waarmee het de beperkte flexibiliteit van het beleid om in te spelen op bijvoorbeeld de arbeidsmarktsituatie of conjunctuur 
bevestigt (zie ook de Belgische indicator 1.1 hierna). In 2015 wordt wel enige progressie gemaakt ten opzichte van 2010, iets waar Denemarken en Frankrijk niet 
in slagen. Het overheidsbeleid in Canada is het best aangepast aan veranderingen in de economie, al is de score van 6,36 in 2015 nog steeds bescheiden (in een 
mondiale vergelijking). Er zijn voorbeelden die aantonen dat er inderdaad groeiende aandacht is voor dit thema in Canada, in het bijzonder inzake 
milieuwetgeving. Zo is recent eenproefproject7 afgerond door het IISD8 waarin een tool werd getest om te meten in welke mate beleidsprogramma’s aanpassingen 
aan factoren van buitenaf (geanticipeerd of niet) ondersteunen. De proef werd toegepast op de landbouwsector in Canada om te zien in welke mate het beleid 
ter zake aanpasbaar is aan verschuivende noden door de klimaatveranderingen. De Canadese overheid heeft intussen ook het ‘Adaptat ion Platform’ opgericht 
om overheid, industrie en professionals samen te brengen om samenwerking te stimuleren inzake aanpassingsbeleid. De website vermeldt9: “Adaptation involves 

                                                           
7 https://www.iisd.org/pdf/2014/adaptool_bc_ag.pdf 
8 International Institute for Sustainable Development (IISD), een internationale onderzoeksorganisatie die operationele steun krijgt van de Canadese overheid. 
9 http://www.nrcan.gc.ca/environment/impacts-adaptation/adaptation-platform/10027 
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1.  Expliciet beleid rond 

regelgevingskwaliteit 

making adjustments in our decisions, activities and thinking because of observed or expected changes in climate. Adaptation will help to maintain and enhance 
Canada’s economic competitiveness and the well-being of individuals and communities. To enable adaptation, decision-makers in the public and private sectors 
require access to relevant tools and knowledge.” 
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1.  Expliciet beleid rond 

regelgevingskwaliteit 

 Wettelijk en regelgevend kader 
 

 

 

  
Bron: IMD; World Competitiveness Indicators, beoordeling van 0 (laag) tot 10 (hoog) 

 
Deze benchmarkindicator meet de mate waarin het wettelijk en regelgevend kader de competitiviteit van bedrijven stimuleert. Opnieuw hinkt België samen met 
Frankrijk achterop. De progressie die het maakte in 2015 ten opzichte van 2010 heeft naar verwachting te maken met de verschillende initiatieven die door de 
regering Di Rupo I en Michel I werden genomen, zoals de indexsprong, de loonakkoorden, het competitiviteitspact, etc. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk 
maken de grootste progressie ten opzichte van 2005. De opmerkelijke progressie van het Verenigd Koninkrijk valt te verklaren door de Britse Better Regulation 
Framework Manual (2013) die een hele rits principes bevat die de regeringsprincipes inzake better regulation in de praktijk omzet. Verder in deze publicatie zullen 
er enkele van deze principes als good practice worden gegeven. 
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1.  Expliciet beleid rond 

regelgevingskwaliteit 

 

Good practice: Guidelines for Development of Legislative Policy until 2018 (Estland) 

In 2011 werd in Estland het beleidsdocument  ‘Guidelines for Development of Legislative Policy until 2018’ voorgesteld waarin algemene principes van wetgevend 
beleid werden opgelijst en die als langetermijnprincipes gelden voor de publieke sector bij de planning van zijn activiteiten. Een van de belangrijkste doelstellingen 
hierbij was de invoering van RIA’s, maar ook een periodieke herziening van bestaande regelgeving. De invoering van de richtlijnen had zo voor ogen om de 
kwaliteit van de regelgeving te verbeteren en de voorspelbaarheid en openheid van het beleid te verhogen.  

  

Good practice: Better Regulation Framework Manual (Verenigd Koninkrijk) 

In het Verenigd Koninkrijk werd in 2013 een handleiding uitgebracht die zich richt tot beleidsmakers, economisten, juristen, en die richtlijnen aanreikt om bij de 
ontwikkeling of implementatie van een beleid de samenleving en de ondernemingswereld beter te reguleren of te dereguleren. Hierbij gaat men er als algemeen 
principe vanuit dat regelgeving geen kosten of verplichtingen mag opleggen aan ondernemingen, instellingen, burgers en gemeenschapsgroepen, tenzij er een 
robuuste of dwingende reden is om het wel te doen. Om dit te bereiken en te bewaken, is er ook in elk departement een Better Regulation Unit (BRU) die het 
eerste aanspreekpunt is bij vragen rond better regulation en de implementatie van de Better Regulation Framework Manual. Daarnaast moeten ook maatregelen 
die de bedrijfswereld reguleren of dereguleren goedgekeurd worden door een ‘Reducing Regulation sub-Committee’ dat een strategisch overzicht bewaart over 
de verwezenlijken van het wetgevend raamwerk van de regering. 

 

Vertaalslag naar de Belgische beleidscontext 

Uit de indicatoren blijkt dat België achterop hinkt wat betreft aangepastheid en samenhang van de regelgeving. Een langetermijnvisie en de concrete vertaling 
hiervan naar de implementatie zijn hiervoor onontbeerlijk.   

De Estse en Britse praktijken gelden als voorbeeld van het belang van een geïntegreerde langetermijnvisie voor de sturing van de dagelijkse implementatie. De 
langetermijnprincipes zorgen voor stabiliteit en duidelijkheid en creëren daardoor een sterk vertrouwen. Tegelijk laten ze toe om vooruit te plannen en tijdig te 
evalueren. Een langetermijnvisie in het beleid draagt zo bij tot verschillende aspecten van de kwaliteit van regelgeving.  

Ook de wijze van implementatie is belangrijk: het oprichten van een aanspreekpunt in het Verenigd Koninkrijk dat een erg actieve rol speelt bij de opmaak van 
nieuwe regelgeving of aanpassing van bestaande regelgeving, is een concrete actie die ook in België een meerwaarde kan hebben bij het ondersteunen van de 
kwaliteit, de duidelijkheid en consistentie van de regelgeving, met als uiteindelijk doel de regelgeving (en haar impact op de ondernemingen) te beperken. Zoals 
af te leiden is uit de beleidsnota ‘Administratieve Vereenvoudiging’ is het huidige netwerk van vereenvoudigingsambtenaren binnen de Belgische federale overheid 
onvoldoende actief. De aangekondigde heractivering van het netwerk van vereenvoudigingsambtenaren, indien voldoende ambitieus, is alvast een stap in de 
goede richting.  
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1.  Expliciet beleid rond 

regelgevingskwaliteit 

 Aangepaste regelgeving  
  

 

  
Bron: Federaal Planbureau, % ondernemingen dat akkoord of volledig akkoord gaat, opgesplitst per domein 

 
Tweejaarlijks neemt het Federaal Planbureau een enquête af bij bedrijven rond administratieve lasten. Deze bevat ook een luik rond de perceptie van de kwaliteit 
van de regelgeving en de contacten met de bevoegde administratie. Een van de indicatoren meet de mate waarin, volgens Belgische ondernemingen, de 
regelgeving voldoende aangepast is aan elke situatie. Nu blijkt dat de laatste jaren de vorderingen die gemaakt werden in de periode 2002-2006 grosso modo stil 
blijken te vallen. Minder dan één derde van de ondernemingen vindt de regelgeving aangepast aan elke situatie en dit binnen de 3 onderzochte domeinen. Sinds 
2006 merken we een quasi continue daling van de aangepastheid met betrekking tot fiscaliteit. In 2012 waren de ondernemers ook duidelijk minder tevreden 
over de aangepastheid van de regelgeving inzake werkgelegenheid, wat ook in de VBO-enquête rond de kwaliteit van de regelgeving wordt bevestigd. Werkgevers 
geven aan dat de hoge fiscale en parafiscale druk weegt op de competitiviteit van ondernemingen en dat de wetgeving inzake sociale zekerheid en 
vennootschapsbelastingen een kluwen is dat de werkorganisatie en productiviteit hindert door haar complexiteit. Dit werd ook bevestigd in de enquête die door 
het VBO werd uitgevoerd. 
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1.  Expliciet beleid rond 

regelgevingskwaliteit 

 
 
 

 Samenhangende regelgeving  
  

 

   
Bron: Federaal Planbureau, % ondernemingen dat akkoord of volledig akkoord gaat, opgesplitst per domein 
 
Een andere indicator uit dezelfde enquête van het Planbureau meet de mate waarin, volgens Belgische ondernemingen, de regelgeving een goede samenhang 
heeft. Op de domeinen fiscaliteit en werkgelegenheid is er een erg beperkte evolutie doorheen de tijd en vinden 7 op de 10 ondernemers dat de regelgeving 
onsamenhangend is. Op het domein milieu, dat voornamelijk een regionale bevoegdheid is, is er wel een zichtbare evolutie merkbaar dat de regelgeving meer 
samenhangend wordt.  
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1.  Expliciet beleid rond 

regelgevingskwaliteit 

 Regelgeving beantwoordt aan noden  
  

 

   
Bron: IDEA Consult, enquête bij bedrijven met 378 respondenten  

 
In de VBO-enquête rond de kwaliteit van de regelgeving werd aan de bedrijven gevraagd in welke mate de voor hen geldende regelgeving aansluit bij hun noden. 
Zowat de helft van de ondernemingen gaf aan dat de regelgeving helemaal niet of eerder niet aansluit bij hun noden. Slechts 10% is wel eerder of helemaal 
akkoord. Ten opzichte van de 2 vorige Belgische indicatoren is er hier dus nog minder steun van de ondernemers voor deze stelling rond de aansluiting van 
regelgeving bij hun noden. 
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2.  Validatie en consultatie 

DIMENSIE 2: VALIDATIE EN CONSULTATIE 
 

 
Samengestelde benchmarkindicator 
 

Met deze dimensie meten we of de regelgeving die wordt opgemaakt of 
aangepast op een tijdige, transparante en adequate manier wordt 
gecommuniceerd naar de betrokken doelgroep en/of bij de opmaak ervan de 
doelgroep werd geconsulteerd. 

Andere aspecten die in deze dimensie bekeken worden, is of er van de 
ontwerpteksten een wetgevingstechnische review aan bod is gekomen zodat 
deze legistiek transparant, bevattelijk en correct werd opgesteld. Ook een 
procedurele review wordt belicht waarbij de legaliteit en billijkheid van de 
regelgeving tegen het licht gehouden worden en waarbij erover gewaakt 
wordt of er effectieve reviewsystemen bestaan om indien mogelijk de 
regelgeving bij te sturen. 

Deze dimensie richt zich net als de eerste dimensie vooral op de ontwerpfase 
in het proces van regelgeving, maar ook op een eventuele herzieningsfase. 

Ook voor deze dimensie moet België het afleggen ten opzichte van alle andere 
benchmarklanden, met uitzondering van Frankrijk. Opnieuw moeten we 
vaststellen dat België ten opzichte van 10 jaar geleden, toen het laatst 
gerangschikt stond, een duidelijke progressie gemaakt heeft in de 
benchmark. Eén aspect van deze indicator is mogelijk de invoering van een 
regelgevingsagenda. De verbetering in België heeft dan waarschijnlijk vooral 
te maken met het invoeren van de regelgevingsagenda als onderdeel van de 
beleidsbrieven alsook van de regeringsverklaring. Op federaal niveau is er 

vooralsnog geen systematische publicatie van een regelgevingsagenda en werd dit ook niet aangekondigd in de Beleidsnota Administratieve Vereenvoudiging. 
Wel werd aangekondigd dat een onderzoek zal worden opgestart naar vaste verandermomenten voor wetgeving naar Nederlands en Brits model, met als doel 
rust op het gebied van regelgeving in te bouwen en de voorspelbaarheid van veranderingen voor o.a. ondernemingen te vergroten. 
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2.  Validatie en consultatie 

Duitsland en het Verenigd Koninkrijk maken nog een grotere progressie dan België. Zij hebben in recente jaren sterke initiatieven genomen om een geïntegreerde 
regelgevingsagenda te introduceren10;11. Het OESO-rapport van 201012 voor Duitsland duidt er op dat er nog geen geïntegreerde regelgevingsagenda was in 
Duitsland, maar dat er wel een grote stap vooruit is gezet in het vooruitplannen door het opzetten van een toegewijde eenheid in de federale kanselarij. 

Nederland en Canada staan dan weer een stap verder met deze implementatie en behalen een hogere score. In Canada is in recente jaren een ‘forward regulatory 
plan’ ingevoerd met als doel de transparantie en voorspelbaarheid van veranderingen voor ondernemingen te vergroten. Dit is digitaal beschikbaar voor de hele 
overheid. In Nederland is eind de jaren 2000 een proces opgestart om ook hier de regelgevingsagenda’s van de verschillende ministers meer te centraliseren via 
het bepalen van standaarden en het integreren in een gedeeld systeem. Op dit ogenblik kan men via een centrale website evoluties van specifieke (verwachte) 
wetten volgen13. Men is er intussen zo ver dat de Rijksoverheid een app ter beschikking stelt aan ondernemers om hen continu op de hoogte te houden van 
wetswijzigingen en nieuwe regels14.  

Al in 2006 bevestigt de OESO dat vooruitplannen, consultatie en toegankelijkheid van regelgeving in Zwitserland heel sterk ontwikkeld zijn15. Het land neemt in 
deze benchmark de topranking over van het nog steeds heel sterke Denemarken (zie ook good practice 2).  

Deze dimensie is berekend op basis van 1 internationale indicator rond transparantie. Daarnaast komen ook 5 indicatoren specifiek voor België aan bod die 
validatie en consultatie in de Belgische wetgeving meten aan de hand van de timing en tijdigheid van mededeling, de begrijpbaarheid van de regelgeving, het 
vooropstellen van duidelijke doelstellingen en het aanleveren van adequate informatie. 

 
  

                                                           
10 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45049474.pdf 
11 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44912018.pdf 
12 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45049474.pdf 
13 http://www.volgdewet.nl/ 
14 https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2012/11/13/ondernemers-op-de-hoogte-met-nieuwewetten-app-antwoord-voor-bedrijven 
15 http://www.oecd.org/switzerland/36279389.pdf 
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2.  Validatie en consultatie 

 Transparantie 
 

 

 

  
Bron: IMD; World Competitiveness Indicators, beoordeling van 0 (laag) tot 10 (hoog) 

 
Deze benchmarkindicator meet of het overheidsbeleid voldoende transparant is en werd berekend op basis van survey-data bij business executives. In vergelijking 
met vele andere indicatoren behaalt België een nogal goed resultaat waarbij het relatief dicht in de buurt komt van de landen in de middenmoot. Vooral in de 
laatste 5 jaar werd het meest vooruitgang geboekt. Zoals aangegeven zijn het echter vooral Duitsland en het Verenigd Koninkrijk die de meeste progressie hebben 
gemaakt. Zwitserland neemt de koppositie over van Denemarken. Vermits dit de enige indicator is die opgenomen is in de samengestelde dimensie-indicator, 
gelden hier dezelfde observaties rond regelgevingsagenda als verklaring voor de benchmarkverschillen. 
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2.  Validatie en consultatie 

 Regelgeving meegedeeld voor goedkeuring 
  

 

   
Bron: Federaal Planbureau, % ondernemingen dat akkoord of volledig akkoord gaat, opgesplitst per domein 

 
Deze Belgische indicator meet hoeveel % van de ondernemingen minstens akkoord gaat met de stelling dat de regelgeving meegedeeld wordt voor goedkeuring 
en dit opgesplitst per domein. In 2012 ging zowat 50% van de ondervraagde ondernemingen hiermee akkoord en dit percentage schommelt al sinds de eerste 
bevraging rond hetzelfde niveau. Tussen de verschillende domeinen zijn er amper verschillen waarneembaar. 
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2.  Validatie en consultatie 

 Gemakkelijk te begrijpen regelgeving  
  

 

  
Bron: Federaal Planbureau, % ondernemingen dat akkoord of volledig akkoord gaat, opgesplitst per domein 
 
Een gemiddeld lagere score werd evenwel behaald op de vraag of Belgische ondernemers vinden dat de regelgeving gemakkelijk te begrijpen is. Slechts 20 tot 
40% van de ondernemingen, afhankelijk van het regelgevingsdomein, vindt dat regelgeving gemakkelijk te begrijpen is. Net als onder de eerste dimensie scoort 
het domein van het milieu het beste in 2012 en merken we opnieuw een stelselmatige daling op voor het domein van de fiscaliteit, waar in 2012 amper 20% van 
de ondernemingen vindt dat de fiscale regelgeving gemakkelijk te begrijpen is. Waar in de internationale benchmark (over de transparantie van overheidsbeleid) 
België nog een relatief bevredigend resultaat kon voorleggen, zijn de ondernemers heel wat minder tevreden over de begrijpbaarheid van regelgeving. 
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2.  Validatie en consultatie 

 Regelgeving met duidelijke doelstellingen  
  

 

  
Bron: Federaal Planbureau, % ondernemingen dat akkoord of volledig akkoord gaat, opgesplitst per domein 

 
Regelgeving staat niet op zich, maar dient een hoger doel. Een volgende Belgische indicator onder deze dimensie meet dan ook in welke mate de regelgeving 
volgens de ondernemers duidelijke doelstellingen heeft. De regelgevingsdomeinen fiscaliteit en werkgelegenheid vertonen een duidelijke status quo op het vlak 
van het hebben van duidelijke doelstellingen van de regelgeving. In 2012 vond meer dan 60% van de ondernemers dat het onze regelgeving ontbreekt aan 
duidelijke doelstellingen. Het beleidsdomein milieu kan opnieuw betere cijfers voorleggen met ongeveer 40% van de ondernemingen die vindt dat 
milieuregelgeving geen duidelijke doelstelling voor ogen heeft. 
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2.  Validatie en consultatie 

 Tijdig meegedeelde regelgeving  
  

 

   
Bron: Federaal Planbureau, % ondernemingen dat akkoord of volledig akkoord gaat, opgesplitst per domein  
 
Een ander aspect is of nieuwe of gewijzigde regelgeving tijdig wordt meegedeeld aan de ondernemingen zodat ze erop kunnen anticiperen en indien nodig de 
vereiste aanpassingen kunnen doorvoeren aan hun producten, diensten, interne systemen of werkwijzen. Tot en met 2010 evolueerden de verschillende 
beleidsdomeinen op dit aspect min of meer in dezelfde richting en vond zowat 50% van de ondernemingen dat wijzigingen niet tijdig worden meegedeeld. Voor 
het domein fiscaliteit is dit evenwel sinds 2006 jaar na jaar gedaald tot een dieptepunt van meer dan 60% van de ondernemers die wijzen op een te late 
mededeling. Ook voor het domein werkgelegenheid tekenen we in 2012 een scherpe daling op. Opnieuw behaalt het beleidsdomein milieu de beste score. 
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2.  Validatie en consultatie 

 

Good practice 1: Inbedding van en verantwoording voor de regelgevingsagenda (Denemarken) 

In Denemarken wordt jaarlijks het ‘Law Programme’ gepubliceerd met een gedetailleerde lijst van alle wetsvoorstellen. Doel is om sturend te werken voor de 
overheid en tegelijk het parlement al vroeg en dicht bij het vooruitplannen te betrekken. Ook secundaire wetten die verwacht worden voort te vloeien uit de 
primaire wetten (bijvoorbeeld voor de implementatie) moeten worden aangegeven. De agenda wordt zo ingebed in het volledige regelgevingsproces. Er is ook 
controle en sturing door twee comités, een vorm van verantwoording die de kwaliteit en correctheid van de agenda ten goede komt.  

 

Good practice 2: Vaste verandermomenten van regelgeving (Nederland) 

In Nederland werden ‘Vaste Verandermomenten’ ingevoerd, 2 vaste data per jaar (1 januari en 1 juli)  waarop een rechtsregel kan veranderen of in werking 
treden (http://www.overheid.nl/watverandertervooru). Voor ministeriële regelingen zijn er vier van zulke momenten per jaar: 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 
oktober. De toepassing van vaste verandermomenten en een minimuminvoeringstermijn zorgen ervoor dat degenen tot wie de regeling zich richt, niet op te 
veel verschillende momenten worden geconfronteerd met wijzigingen van regelgeving en dat ze tijd krijgen om zich hierop voor te bereiden. Dit zorgt voor een 
zekere regelgevingsrust, wat in het bijzonder voor kmo’s van belang is. Kmo’s ervaren vaak het meeste last omdat zij over het algemeen minder goed uitgerust 
zijn om wijzigingen in regels op te volgen. 

 

Good practice 3: Statement of New Regulation (Verenigd Koninkrijk) 

In het Verenigd Koninkrijk werkt de overheid met een ‘Statement of New Regulation’ waarin ondernemingen 2 maal per jaar worden geïnformeerd over 
wijzigingen aan regelgeving. Er wordt ook bijgehouden hoe de overheid presteert rond haar doelstellingen inzake deregulering. Op deze manier kunnen 
ondernemingen veel beter op de hoogte blijven van regelgeving die op hen afkomt en kunnen ze de nodige voorbereidende maatregelen nemen indien nodig.  

 

 Vertaalslag naar de Belgische beleidscontext 

Hoewel de transparantie van de regelgeving volgens de internationale benchmark wel verbeterd is in België in het afgelopen decennium, zien we een minder 
positief beeld uit de bevraging van Belgische ondernemers. In de meest recente jaren observeren we zelfs opnieuw een daling van de perceptie van tijdigheid en 
duidelijkheid van de regelgeving. De regelgevingsagenda in België is nog onvoldoende geïntegreerd in het volledige proces. Verschillende practices uit andere 
landen tonen aan dat een gecentraliseerde regelgevingsagenda, gedragen door de overheid van vroeg in het proces, wel degelijk een positief effect heeft. Het 
inbedden in de bestaande procedures en het stimuleren van verantwoording zoals in Denemarken komen de kwaliteit, en dus ook de effecten ervan, ten goede. 

Een andere praktijk die het overwegen waard is in Belgische context en waarover een onderzoek werd aangekondigd in de beleidsnota ‘Administratieve 
Vereenvoudiging’, is het invoeren van vaste verandermomenten. Hierdoor moeten de ondernemingen n iet meer continu de wijzigingen in de regelgeving 
opvolgen. Vaste verandermomenten dragen zo bij tot regelgevingsrust, transparantie en bijgevolg ook tot een minder zware perceptie van de lasten ten gevolge 
van regelgeving. Deze veranderde perceptie kan vertrouwen en goodwill creëren, daar waar onaangekondigde veranderingen op eender welk moment net in het 
tegenovergestelde resulteren. Zoals gezegd werd in de beleidsnota ‘Administratieve Vereenvoudiging’ een onderzoek aangekondigd naar vaste 
verandermomenten van regelgeving, waarbij expliciet het Britse (en Nederlandse) voorbeeld gegeven wordt. Het is dan ook te verwachten dat – indien 

http://www.overheid.nl/watverandertervooru
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2.  Validatie en consultatie 

transfereerbaar – de principes in deze systemen inspiratie zullen geven voor een mogelijk toekomstige federale toepassing van dit principe van vaste 
verandermomenten. 
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2.  Validatie en consultatie 

 Adequate en duidelijke informatie  
  

 

   
Bron: Federaal Planbureau, % ondernemingen dat akkoord of volledig akkoord gaat, opgesplitst per domein  
 
De laatste indicator onder deze dimensie geeft een beeld van de mate waarin ondernemingen ermee akkoord gaan dat er adequate en duidelijke informatie over 
de regelgeving wordt verstrekt. Deze indicator meet de mate waarin, volgens Belgische ondernemingen, er adequate en duidelijke informatie verstrekt wordt 
rond regelgeving. De scores liggen hier laag. Voor fiscaliteit stellen 8 op 10 ondernemers dat het ontbreekt aan adequate en duidelijke informatie over regelgeving 
en aanpassingen. 
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3.  Geïntegreerde impactmeting 

DIMENSIE 3: GEÏNTEGREERDE IMPACTMETING 
 

 
Samengestelde benchmarkindicator 
 

Met deze dimensie meten we of er bij de opmaak of wijziging van de 
regelgeving effectief rekening gehouden wordt met alternatieven voor 
regelgeving omdat die mogelijk een kleinere impact hebben op de 
competitiviteit van de onderneming (bijvoorbeeld zelfregulering). Deze 
dimensie richt zich vooral op de beoordelingsfase in het proces van 
regelgeving. Hierbij wordt er ook onderzocht of de voorgestelde regelgeving 
op de meest efficiënte en effectieve manier haar doelstellingen behaalt. Een 
belangrijk aspect hierbij is met andere woorden de impact die regelgeving 
heeft op haar doelgroepen. De meest gedocumenteerde en gemeten impact 
hierbij is ongetwijfeld de administratieve lasten die al een decennium lang 
gemeten worden in België. Maar administratieve lasten geven maar een 
partieel beeld van de impact die regelgeving heeft. Daarom ook is het 
aangewezen dat bij regelgeving een meer integrale reguleringsimpactanalyse 
of RIA wordt uitgevoerd. In 2013 werd er door de federale overheid een RIA 
ingevoerd, maar het feitelijke effect (namelijk een betere regelgeving) is 
beperkt omdat deze RIA’s nauwelijks uitgewerkt worden aangezien ze niet 
systematisch zijn, vaak slecht worden ingevuld en vooral veel te laat in het 
proces van opmaak van regelgeving worden ingevuld.  

België is, samen met Frankrijk, een achterblijver als het aankomt op het 
uitvoeren van geïntegreerde impactmetingen van regelgeving. Zoals gezegd 
is er wel een RIA ingevoerd op federaal niveau, maar heeft deze tot nog toe 

weinig reëel effect. De OESO zegt hierover16:  

“With the adoption in 2013 of RIA for all new regulation to be submitted to the Council of Ministers, Belgium has made headway in improving the 
quality of government regulation. However, RIA is still conducted too late in the decision-making process and is submitted to insufficient quality 
controls.” 

 

                                                           
16 http://www.oecd.org/regreform/belgium.htm 
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3.  Geïntegreerde impactmeting 

Algemeen kan gesteld worden dat de meeste landen relatief beperkte vorderingen maken op dit vlak in vergelijking met 10 jaar geleden. Zwitserland behaalt de 
hoogste score op deze dimensie, maar maakte geen progressie ten opzichte van 10 jaar terug. De RIA werd hier al in 1999 ingevoerd, zij het niet meteen succesvol 
omwille van de late en niet systematische uitvoering. Sinds 2004 zijn stappen gezet om verschillende units te laten samenwerken en zo te komen tot een 
gemeenschappelijke aanpak en vereenvoudigde RIA voor kmo’s. Ook in Canada en Denemarken17 is de hoge score op deze indicator het resultaat van een proces 
dat al decennia geleden werd opgestart (cf. good practice Canada). 

Duitsland, dat vertrokken is van een lagere score, heeft een mooie vooruitgang geboekt; ook Nederland en het Verenigd Koninkrijk gaan erop vooruit. We zien in 
deze landen vooral een evolutie gaande van het afgebakend meten van de administratieve lasten via het Standaard Kosten Model, tot het verbreden van de RIA 
met bijvoorbeeld de kosten nodig om de regels te kunnen uitvoeren (compliance costs, bijvoorbeeld training, onderhoud van machines, veiligheidsvoorzieningen 
etc.) of nog algemener de regelgevingskosten18. De aanpak in Duitsland is uitgebreid beschreven in richtlijnen19. In Nederland was de noodzaak voor deze bredere 
aanpak en voor een sterkere evidence-based methode aangegeven door de OESO in 2007. Een bemoeilijkende factor was toen ook de fragmentatie van 
institutionele steun voor ‘Better Regulation’. In het Verenigd Koninkrijk tracht men recent ook de baten van regelgeving in kaart te brengen aan de hand van 
bijvoorbeeld de ‘Life Satisfaction approach’, een aanpak die rekening houdt met de voorkeuren van belanghebbenden. 

In de volgende secties bespreken we de 7 internationale indicatoren waarmee de samengestelde benchmarkindicator werd berekend: 1) de algemene ease of 
doing business; 2) concrete lasten door regelgeving; 3) gemak van het opstarten van een bedrijf; 4) het aantal procedures bij het opstarten van een bedrijf; 5) bij 
het afdwingen van contracten en 6) bij het registreren van een eigendom; en 7) de regelgeving rond arbeid. Deze uitgebreide internationale indicatorenset wordt 
nog verder aangevuld met indicatoren voor België rond de administratieve lasten, impact en concrete effecten van de regelgeving en effecten van 
beleidsinitiatieven op de administratieve lasten bij ondernemingen.  

  
 

 

 

  

                                                           
17 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/44912673.pdf 
18 http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/131210_cba_study_sg_final.pdf 
19 Federal Government of Germany, Normenkontrollrat and Destatis, Guidelines on the Identification and Presentation of Compliance Costs in Legislative Proposals by the Federal Government, 2011 - 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/50511580.pdf 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/131210_cba_study_sg_final.pdf
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 Ease of doing business 
 

 

 

  
Bron: IMD; World Competitiveness Indicators, beoordeling van 0 (laag) tot 10 (hoog) 

 
Deze benchmarkindicator meet of de regelgeving de ‘ease of doing business’ ondersteunt. Een hogere ranking in ‘ease of doing business’ betekent dat regelgeving 
beter, vaak eenvoudiger is voor ondernemingen en dat eigendomsrechten sterker beschermd worden. Het is dus een vrij globale indicator die veel verschillende 
dimensies van de impact van regelgeving kan meten. België scoort op dit vlak samen met Frankrijk en Duitsland relatief zwak. Wat meteen opvalt, is dat geen 
enkel land in vergelijking met 2005 vooruitgang heeft geboekt, wat erop wijst dat een complexer regelgevend kader het zakendoen heeft bemoeilijkt en dat 
bijgevolg de competitiviteit van de ondernemingen hieronder lijdt. Zoals we later zullen bespreken, komt een vergelijkbare boodschap naar voor in de enquête 
die het VBO deed bij een 400-tal ondernemers. In Zwitserland en Canada ondersteunt regelgeving de ‘ease of doing business’ het meest. In het Canadese Red 
Tape Reduction Action Plan (2012) bijvoorbeeld staat het makkelijker maken van zakendoen voorop als doelstelling. Het belang hiervan voor de algemene 
competitiviteit en innovatie wordt daarbij duidelijk erkend. 
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 Lasten door regelgeving  
 

 

 

  
Bron: World Economic Forum, beoordeling van 1 (zeer belastend) tot 7 (helemaal niet belastend) 

 
Deze benchmarkindicator meet hoe belastend het is voor bedrijven om te voldoen aan de administratieve vereisten van de overheid, door bijvoorbeeld het 
moeten verschaffen van bewijzen, het behalen van vergunningen, het rapporteren naar de overheid. Het is met andere woorden een indicatie van de 
administratieve lasten die aan bedrijven worden opgelegd door regelgeving. Een klassiek patroon keert terug, namelijk dat België en Frankrijk achterop hinken 
ten opzichte van de benchmarklanden en dat ze bovendien ter plaatse blijven trappelen in tegenstelling tot de betere benchmarklanden. Ondanks de 
inspanningen die de federale overheid doet om de administratieve lasten te beperken (vooral via de digitalisering van processen), merken bedrijven er in de 
praktijk niet veel van, wat wellicht te verklaren is door het feit dat er ook nieuwe administratieve lasten bijkomen (en die visibeler zijn voor de ondernemer en 
langer blijven hangen) en dat de onderliggende regelgeving te beperkt wordt vereenvoudigd. Hoewel het Kafka-meldpunt nog actief is, wordt er hierrond nog 
slechts beperkte publiciteit gemaakt en wordt er ook beperkter gecommuniceerd rond vereenvoudigingsvoorstellen, wat de indruk kan wekken dat er weinig 
gedaan wordt om de administratieve lasten te verminderen. De grootste progressie in de reductie van administratieve lasten wordt behaald in Duitsland, 
Nederland en het Verenigd Koninkrijk – geheel in lijn met de bevindingen zoals beschreven bij de samengestelde indicator voor deze dimensie. 
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 Opstarten van een bedrijf 
 

 

 

  
Bron: IMD; World Competitiveness Indicators, beoordeling van 0 (laag) tot 10 (hoog) 

 
Deze benchmarkindicator meet in welke mate het opstarten van ondernemingen ondersteund wordt door regelgeving. Ook hier is er weinig evolutie zichtbaar 
over de verschillende jaren. België trappelt ter plaatse, net als Canada (dat al in 2009 een volledig geïntegreerd online registratiesysteem introduceerde waardoor 
nog slechts 1 procedure overblijft) en Denemarken (dat recent wel nog maatregelen nam om de minimum kapitaalvereisten te verlagen). Zoals we verder in 
andere indicatoren zullen zien, scoort België relatief laag doordat de administratieve kosten bij de opstart van een onderneming relatief hoog zitten, hoewel het 
aantal opstartprocedures en de tijd om een zaak op te starten internationaal vergeleken laag zijn. Al in 2008 werd het elektronische registratie- en 
publicatiesysteem in gebruik genomen bij de notarissen. 

De grootste progressie wordt er gemaakt in het Verenigd Koninkrijk, waar de administratieve last rond het opstarten van een bedrijf en de snelle groei mee deel 
uitmaken van de algemene ‘Red Tape Challenge’. In 2014 werden templates ter beschikking gesteld voor het voorbereiden van de oprichtingsakten en in 2015 
werd het registratieproces bij belastingen versneld. Ook Duitsland, Nederland en Zwitserland werken voort aan een gestage vereenvoudiging voor het opstarten 
van een onderneming. Voorbeelden van maatregelen in Duitsland zijn de invoering van een elektronische registratie, online publicatie, en efficiëntere 
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3.  Geïntegreerde impactmeting 

communicatie tussen notaris en handelsregister. Ook de mogelijkheid om sinds 2009 een UnternehmersGesellschaft met een startkapitaal van 1 euro op te 
richten (een 1-euro GMBH in de volksmond), waar vroeger enkel een GmbH met een startkapitaal van minimaal 25.000 euro kon opgericht worden als starter, 
zal zeker een verklarende factor zijn in de progressie die er in 2010 werd gemaakt. In Nederland is de minimum kapitaalvereiste ook afgeschaft in 2015. Zwitserland 
verhoogde de last nog in 2009 door de minimum kapitaalvereisten te verdubbelen, maar haalde dat in 2015 in met de introductie van online procedures20.  

  

                                                           
20 http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/starting-a-business/reforms 
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 Procedures voor opstarten van een zaak  
 

 

 

  
Bron: World Bank; Doing Business indicators, aantal procedures 

 
Deze benchmarkindicator meet het aantal procedures die nodig zijn voor het opstarten van een zaak. Deze opstartprocedures omvatten onder meer de interacties 
om de nodige bewijzen/toestemmingen en licenties te verkrijgen en om alle inscripties, verificaties en notificaties te volbrengen om de activiteiten op te starten. 
In tegenstelling tot vele andere indicatoren in deze monitor staat België op dit vlak aan de top van de (Europese) benchmarklanden. Zo zijn er nu nog maar 3 
procedures meer nodig. Op dit vlak heeft België in de periode vóór 2005 wel een aanzienlijke progressie geboekt met de oprichting van de KBO, de afschaffing 
van de Kamers van Ambachten en Neringen en de oprichting van ondernemingsloketten die als centraal aanspreekpunt dienen voor de opstart van een 
onderneming. Waar Duitsland in de vorige indicator nog een sterke score kon voorleggen, blijkt dat er in vergelijking met de andere benchmarklanden veel 
procedures moeten doorlopen worden vooraleer een zaak kan opgestart worden. Andere landen die op de overige indicatoren in deze studie systematisch sterk 
scoren (Zwitserland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk), scoren op deze indicator relatief gezien zwak. De grootste vooruitgang werd er geboekt in 
Nederland waar het aantal opstartprocedures terugviel van 7 naar 4. In 2013 werd hier nog een procedure afgeschaft waarin het Ministerie van Justitie een 
verklaring moest afleveren dat het geen bezwaar had, vooraleer het bedrijf kon starten. Canada is evenwel het voorbeeldland met slechts 1 opstartprocedure 
die moet doorlopen worden, dit dankzij de introductie van een volledig geïntegreerd online registratiesysteem in 2009. 
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 Procedures voor afdwingbaarheid van contracten  
 

 

 

  
Bron: World Bank; Doing Business indicators, aantal procedures 

 
Deze benchmarkindicator meet het aantal procedures nodig om een contract af te dwingen. Deze procedures omvatten de onafhankelijke acties, geëist door de 
wet of rechtbank, die interactie vragen tussen de partijen van een contract of tussen de partijen en de rechtbank/rechter. Net als bij het aantal procedures om 
een bedrijf op te starten, is België opnieuw één van de beste leerlingen. In 2009 werd een standaard tijdslimiet ingesteld voor het indienen van geschreven 
pleidooien en het opleveren van expertopinies. In de meeste benchmarklanden, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk (waar procedures 
gemoderniseerd werden in 2011) en België, werden er in het afgelopen decennium geen wijzigingen aangebracht aan het aantal procedures. Canada, dat voor 
de meeste indicatoren één van de beste resultaten kan voorleggen, scoort het minst goed van alle benchmarklanden op deze indicator. 
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 Procedures voor registreren van een eigendom  
 

 

 

  
Bron: World Bank; Doing Business indicators, aantal procedures 

 
Deze benchmarkindicator meet het aantal procedures dat nodig is om een eigendom te registreren en zijn eigendomsrechten te verzekeren als privaat bedrijf. 
België presteert op dit vlak zwak, samen met Frankrijk, en voegt als enige land een procedure toe aan het registreren van een eigendom (het toevoegen van een 
bodemattest is nu ook verplicht in Brussel sinds 2011). België kent op dit vlak nog vaak archaïsche procedures inzake eigendomsverwerving, wat belangrijk is bij 
‘greenfield’- en uitbreidingsinvesteringen. De administratieve procedures hierrond binnen de Directie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën (kadaster, 
registratiekantoren, hypotheekkantoren) blijven momenteel nog hoofdzakelijk op papier. Ondanks langlopende projecten rond het digitaliseren van het volledige 
proces rond patrimoniumdocumentatie (STIPAD) en de interactie met de notarissen (e-Registration) is er op het terrein nog altijd maar weinig vooruitgang 
merkbaar. Nochtans zijn de technologische mogelijkheden m.b.t. geografische informatie in de voorbije decennia geëxplodeerd. Het spreekt voor zich dat dit een 
nefaste impact heeft op de snelheid waarmee binnen- en buitenlandse investeerders hun uitbreidingsinvesteringen kunnen realiseren. Ook voor deze indicator 
is er weinig evolutie in de meeste landen, met uitzondering van Denemarken, dat de beste leerling wordt door een halvering van het aantal procedures 
voornamelijk dankzij het digitaliseren van het Deense kadaster in 2011. 
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 Regelgeving rond arbeid  
 

 

 

  
Bron: IMD; World Competitiveness Indicators, beoordeling van 0 (laag) tot 10 (hoog) 

 
De laatste benchmarkindicator meet in welke mate de regelgeving rond arbeid (aanwervings- of ontslagpraktijken, minimumlonen, etc.) hinderlijk is voor 
bedrijven en hun activiteiten. Ook op dit vlak is er relatief weinig evolutie in de verschillende benchmarklanden. Frankrijk en België halen een onvoldoende op 
arbeidsmarktregelgeving die hinderlijk is voor de bedrijven. Voor België is in 2015 de situatie wel lichtjes verbeterd o.a. door relance- en 
arbeidsmarkthervormingsmaatregelen die door de recente regeringen werden genomen (langer werken, kansen voor jongeren, verstrenging toegang tot 
werkloosheidsuitkeringen, loonlastenverlagingen,…). De sterkst scorende landen Denemarken en Zwitserland konden de kwaliteit van hun regelgeving van arbeid 
op eenzelfde hoog niveau houden, of zelfs nog iets verbeteren in het geval van Zwitserland. De sterkste kwaliteitsverbetering in de regelgeving voor arbeid vinden 
we bij Duitsland (het Duitse model met een verbreding van de betaalbaarheid van de Duitse sociale zekerheid) en het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd 
Koninkrijk werd er in 2010 in het coalitieakkoord beslist om de arbeidsmarktregelgeving te herzien als onderdeel van de red tape challenge. In totaal werden er 
49 regelgevingen verbeterd of zullen ze worden verbeterd. 
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 Administratieve lasten 
  

 

  
Bron: Federaal Planbureau, in miljoen euro 

 
Deze Belgische indicator meet de totale kosten van de administratieve lasten die wegen op ondernemingen en dit opgesplitst per regelgevingsdomein en per 
type onderneming. Deze informatie wordt tweejaarlijks verzameld door het Federaal Planbureau in samenwerking met de Dienst voor Administratieve 
Vereenvoudiging. Deze administratieve lasten zijn tussen 2000 en 2012 afgenomen van 6,3 miljard euro naar 5,1 miljard euro of een daling van meer dan 18%. 
Deze daling werd echter vooral in de eerste helft van de onderzochte periode gerealiseerd, want ten opzichte van 2008 zijn de administratieve lasten gemiddeld 
toegenomen met liefst 12%. Deze stijging zal zich vermoedelijk nog voortzetten en dit gebaseerd op de resultaten van de VBO-enquête waarin voor alle 
regelgevingsdomeinen een stijging van de administratieve lasten werd aangegeven in de voorbije 2 jaar. 

 De sterkste daling van de administratieve lasten sinds 2000 was er in het domein milieu, waar de administratieve lasten met 39% zijn afgenomen. Het domein 
werk kende een daling van 21% en de procentueel kleinste administratievelastendaling was er in het domein fiscaliteit (-18%). Niettemin stellen we, vergeleken 
bij 2008, een forse stijging van de administratieve lasten vast met betrekking tot het milieu (17%), de fiscaliteit (13%) en het domein arbeid (9%). 

Door hun hoge aantal hoeft het niet te verwonderen dat kleine ondernemingen de grootste administratieve lasten dragen. Voor hen daalden de administratieve 
lasten met 35% ten opzichte van 2000, wat het resultaat is van een toegenomen beleidsaandacht van de proportioneel zwaardere impact die kleine 
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ondernemingen van regelgeving voelen (omdat ze geen gespecialiseerde personen in dienst hebben om de regelgevingsinfo te capteren en om te zetten naar 
hun bedrijfscontext). Toch zijn het vooral de kleine ondernemingen die de laatste 4 jaar hun administratieve lasten het meest zagen toenemen met liefst 25%. 
De impact van de administratieve lasten is voor middelgrote ondernemingen met 13% toegenomen ten opzichte van 2000 (en met 8% ten opzichte van 2008). 
Grote ondernemingen kenden ten opzichte van 2000 een forse toename van de administratieve lasten met 76%, maar zagen wel in de laatste 4 jaar hun 
administratieve lasten met 23% afnemen. 
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 Gemiddelde administratieve lasten  
  

 

  
Bron: Federaal Planbureau 

 
Deze Belgische indicator meet de gemiddelde kosten van de administratieve lasten per werknemer en is een betere vergelijkingsbasis doorheen de tijd omdat 
hiermee zowel de evoluties van het aantal ondernemingen wordt uitgefilterd als de grootte van de onderneming. Deze insteek bevestigt de eerdere conclusie 
dat vooral kleine ondernemingen een fors hogere administratieve last ervaren van regelgeving en dat hoe groter de onderneming is, hoe minder de 
administratieve lasten doorwegen. Dit valt onder meer te verklaren doordat er bij grotere ondernemingen meer gespecialiseerde juristen of staffuncties zijn die 
sneller hun weg vinden in de regelgeving en ze makkelijker kunnen implementeren in hun bedrijfscontext. De lasten zijn relatief stabiel gebleven voor grote en 
middelgrote ondernemingen in de laatste jaren. Bij de kleine ondernemingen zien we wel een sterke stijging in 2008-2010, maar weer een daling richting 2012. 
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 Impact van de regelgeving per domein 
  

 

 
Bron: IDEA Consult, enquête bij bedrijven met 378 respondenten; voor indicator BE 3.3b kregen respondenten ook de mogelijkheid om de antwoordopties ‘sterk gedaald’ en ‘licht 
gedaald’ te selecteren, maar vermits gemiddeld geen enkel regelgevingsdomein een daling van de impact kende, werden ze niet opgenomen in de figuur (met het oog op een 
betere leesbaarheid)  

 

In de VBO-enquête rond de kwaliteit van de regelgeving werd aan de bedrijven gevraagd welke regelgevingsdomeinen de grootste impact hebben om de 
betrokken regelgeving na te leven. Bovenstaande figuren tonen de gewogen scores waarbij plaats 1 een score van 11 meekrijgt, plaats 11 een score van 1. De 
regelgeving inzake arbeid en sociale zekerheid werd door de respondenten als de zwaarste regelgevingsdomeinen aangegeven, en de impact ervan is ook de 
laatste 2 jaar het sterkst toegenomen. Eerder zagen we al dat in de Planbureau-enquêtes de administratieve lastenstijging in het domein arbeid het minst van de 
3 onderzochte domeinen was gestegen in de periode 2008-2012, wat kan wijzen op een verslechterde regelgevingslast die bedrijven ervaren. Fiscale wetgeving 
rondt de top-3 af wat betreft de impact van het regelgevingsdomein, en het is ook één van de domeinen die het sterkst gestegen is. Milieuregelgeving (indien 
relevant voor het bedrijf) scoort gemiddeld qua totale impact, maar is wel één van de domeinen waar de sterkste impactstijging in de laatste 2 jaar heeft 
plaatsgevonden. Eerder zagen we al dat in de Planbureau-enquêtes de administratieve lastenstijging in het domein milieu het sterkst was gestegen in de periode 

gelijk gebleven sterk gestegen licht gestegen 



 

         60 

 

3.  Geïntegreerde impactmeting 

2008-2012 en deze sterke stijging lijkt zich door te zetten. Trouwens, voor alle regelgevingsdomeinen hebben de ondernemingen in de laatste 2 jaar een stijging 
van de impact ervaren.  

Er valt dan ook te verwachten dat de stijging in de administratieve lasten in de enquête van het Planbureau in de laatste 4 jaar niet zal omgekeerd worden als we 
de gegevens uit onze bevraging mogen extrapoleren naar de hele populatie. Mogelijk moet de toegenomen impact van regelgeving wel wat gecorrigeerd worden 
vermits er in enquêtes rond administratieve lasten een natuurlijke reflex is van respondenten om een mogelijk negatiever beeld te schetsen van de feitelijke 
evoluties. 

 
  



 

         61 

 

3.  Geïntegreerde impactmeting 

 

Good practice: Regulatory Impact Analysis Statement  - RIAS (Canada) 

Canada heeft een lange traditie van het uitvoeren van RIA’s. Het was immers pionier met de invoering van een socio-economische impactmeting in 1978 en een 
meer complete RIA in 1986, verder versterkt in de jaren ’90. De Canadese Regulatory Impact Analysis Statement (RIAS) bevat zes gedeelten (Description, 
Alternatives, Benefits and costs, Consultation, Compliance and enforcement, Contact) die een overzichtelijk beeld geven van de belangrijke elementen van een 
RIA en worden samen met het ontwerp van regelgeving gepubliceerd in de Canada Gazette om Canadese burgers en bedrijven, maar ook andere geïnteresseerde 
partijen (multinationals en internationale overheden) de kans te bieden om input te leveren rond het ontwerp van regelgeving.  

Al in 2002 duidt de OESO21 op de belangrijke succesfactoren van de Canadese RIAS. Cruciaal is dat RIA‘s hier een sterk politiek engagement krijgen, zodat ze ook 
effectief de beleidsuitkomsten kunnen beïnvloeden. Een element dat hiermee verbonden is en waar Canada al in 2002 bijzonder hoog op scoort, is de integratie 
van de RIA met het beleidsproces – een pijnpunt in vele OESO-landen, zo ook in België… Om effecten te zien, mag een RIA immers nooit een ‘add-on’ zijn, maar 
moet ze in tegendeel van bij de start in het beleidsproces geïntegreerd zijn. Dit is een evolutie van lange adem, waar men in Canada intussen de vruchten van 
ziet. Een review begin jaren 2000 toonde aan dat het besluitvormingsproces effectief veranderd is: meer aandacht gaat nu naar mogelijke alternatieven en naar 
de reële kosten en baten. Om dit te bereiken, moeten de RIA en de geïntegreerde consultatie al van bij de start deel uitmaken van het proces. 

Daarnaast heeft de tijd ook geleerd dat zowel een té centraal systeem als een systeem dat louter steunt op de regelgevers zelf niet werkt. Daarom is een balans 
gezocht waarin enerzijds de regelgevers de RIA opstellen (inclusief de kwantitatieve analyses en de consultatie), en anderzijds een centraal orgaan de 
kwaliteitscontrole ervan uitvoert. De OESO erkent ook dat dit een continue evenwichtsoefening is waarbij de nadruk nu eens meer centraal en dan weer meer 
decentraal komt te liggen om zo de capaciteiten, consistentie en kwaliteit te optimaliseren.  

 

Vertaalslag naar de Belgische beleidscontext 

 

Zoals aangegeven is de RIA in België op federaal niveau nog maar recent ingevoerd, en zijn aan deze belangrijke vereisten voor succes niet voldaan. RIA’s komen 
te laat in het proces en worden daarom nauwelijks uitgewerkt (net zoals dit vroeger het geval was bij de Kafka-test). Dit maakt dat de RIA inderdaad een 
vormelijke ‘add-on’ is, die het echte beleid weinig kan informeren, laat staan sturen. Uit dit Canadese voorbeeld blijkt duidelijk dat politiek engagement, integratie 
van vroeg in het proces en een evenwicht tussen decentrale uitvoering en centraal overzicht cruciaal zijn om de praktijk te laten slagen. 

 

  

                                                           
21 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1960472.pdf, p42. 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1960472.pdf
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 Concrete effecten regelgeving  
  

 

 
Bron: IDEA Consult, enquête bij bedrijven met 378 respondenten  

  
Bedrijven die aangegeven hebben dat ze op één van de regelgevingsdomeinen een toegenomen impact hebben ervaren, konden vervolgens aangeven hoe ze 
hiermee in het bedrijf omgingen (waarbij er meer dan 1 mogelijkheid kon worden gegeven). Waarschijnlijk door de toegenomen complexiteit van regelgeving 
(zeker voor kleine ondernemingen) is het niet verwonderlijk dat liefst 82% van de respondenten een beroep moet doen op externe consulenten, nl. boekhouders, 
juristen, HR-specialisten, fiscalisten enz. Ook komt het bij driekwart van de bedrijven voor dat ze aanpassingen moeten doen aan interne systemen, processen, 
producten en ICT-systemen, wat een aanzienlijke kost betekent die meestal niet als administratieve kost wordt gecatalogeerd, maar die wel door het bedrijf moet 
worden gedragen. Zowat de helft van de ondervraagden maakte intern meer tijd vrij voor het opvolgen van de regelgeving, tijd die door het bedrijf als niet-
productief zal worden ervaren. 
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 Effect beleidsinitiatieven op administratieve lasten  
  

 

  
Bron: IDEA Consult, enquête bij bedrijven met 378 respondenten  

 

Ervaring leert dat indien ondernemingen een verlaging van de lasten van regelgeving ervaren, dit dan vaak te danken is aan het elektronisch maken van bestaande 
praktijken. Daarom hebben we gevraagd welke impact de ondernemingen gevoeld hebben van concrete federale beleidsinitiatieven om administratieve lasten 

Vereenvoudiging statistieken en enquêtes

Vereenvoudiging en elektronisering in arbeidswetgeving
(bv. elektronische arbeidsovereenkomsten)

Vereenvoudiging van export en import (PLDA, AEO)

Vereenvoudiging van oprichting van de onderneming of
wijziging in authentieke akte (E-depot)

E-tendering

Vereenvoudiging en elektronisering in de fiscaliteit (bv.
BizTax, Intervat, FinProf)

Gegevensuitwisseling via Kruispuntbank van
Ondernemingen (bv. Only Once)

Vereenvoudiging en elektronisering in sociale zekerheid
(bv. Dimona, DmfA)

Elektronische facturatie

Elektronische handtekening

Elektronische maaltijdcheques

BE 3.5 Impact van concrete federale beleidsinitiatieven om 
administratieve lasten te verlagen
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3.  Geïntegreerde impactmeting 

te verlagen. Alle bevraagde beleidsinitiatieven hebben minstens een neutrale en eerder licht positieve impact gehad op de administratieve lasten voor de 
ondernemers. De onbetwiste winnaar op dit vlak is de invoering van elektronische maaltijdcheques die zowel bij werkgevers, handelaars als gebruikers tot een 
verlaging van de rompslomp geleid hebben. Toch blijft ook hier de impact gemiddeld slechts licht positief. De top 3 wordt afgerond door de elektronische 
handtekening en de elektronische factuur. Bedrijven benadrukken wel dat de impact van wijzigingen aan regelgeving nog een stuk hoger zou zijn indien de 
regelgeving veel fundamenteler wordt herwerkt en er niet enkel gekozen wordt voor het elektronisch maken van bestaande procedures. 

  

 

 

“Vooruitgang is voornamelijk te danken aan het eindelijk gebruik maken van de mogelijkheden eigen aan de informatica. Maar achteruitgang door een 
wetgeving die al te veel vervalt in casuïstiek en detailregelingen en dus vervalt in een Keizer Koster mentaliteit. Men zoekt de perfectie en bekomt een labyrint” – 
respondent enquête 
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4.  Ex-post evaluatie van de 

regelgeving 

 

DIMENSIE 4: EX-POST EVALUATIE VAN DE REGELGEVING 
 

 
Samengestelde benchmarkindicator 
  

Met deze dimensie meten we of er aandacht wordt besteed in het beleid aan 
het op geregelde tijdstippen ex-post evalueren van regelgeving. Hierbij denken 
we dan concreet aan programma’s voor het evalueren van bestaande 
regelgeving waarbij de vraag gesteld wordt of de bestaande regelgeving nog 
wel actueel en relevant is. Ook meer algemene programma’s voor 
vereenvoudiging, zoals destijds bij de federale overheid het Kafka-plan, zijn 
voorbeelden van ex-post evaluatie van regelgeving. 

Deze dimensie richt zich vooral op de evaluatie- en herzieningsfase in het 
proces van regelgeving. 

België hinkt opnieuw samen met Frankrijk achterop, al is er wel een lichte 
verbetering merkbaar in de relatieve positie van België, terwijl Frankrijk terrein 
verliest. Opmerkelijk is de heel sterke terugval van Denemarken, vermits het 
op 5 jaar tijd terugvalt van de koppositie naar de laatste plaats. Het Verenigd 
Koninkrijk, dat in de voorbije 5 jaar een ambitieus programma heeft opgezet 
voor de ex-post evaluatie van regelgeving, maakt een fikse sprong vooruit en 
komt dicht in de buurt van Nederland, dat in 2014 het best presteerde van alle 
benchmarklanden. Ook Canada en Zwitserland besteden veel aandacht aan de 
ex-post evaluatie van hun regelgeving. Zo kende Canada al sinds de jaren ’80 
verschillende golven van systemische evaluaties van de regelgeving – met 
impact22 – en wordt hier continu aandacht aan besteed in nieuwe initiatieven. 

In de volgende secties bespreken we de enige internationale indicator waarmee de samengestelde benchmarkindicator werd berekend: de efficiëntie van het 
wettelijk kader om regelgeving te herbekijken. 

  

                                                           
22 http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/1960472.pdf; p 47. 
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4.  Ex-post evaluatie van de 

regelgeving 

 Efficiëntie van het wettelijk kader om regelgeving te bespreken/herbekijken  
 

 

 

   
Bron: World Economic Forum, beoordeling van 1 (zeer inefficiënt) tot 7 (zeer efficiënt) 

 
Deze benchmarkindicator meet hoe efficiënt het wettelijk kader in een land is voor private bedrijven om de wettelijkheid van overheidsacties en/of regels in 
vraag te stellen. Voor België betekent dit bijvoorbeeld de mogelijkheid om als rechtspersoon bij de Raad van State in beroep te gaan tegen onwettige 
administratieve rechtshandelingen die bedrijven zouden schaden. Dit kan dan leiden tot het schorsen en vernietigen van administratieve handelingen (individuele 
rechtshandelingen en reglementen) die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Het Grondwettelijk Hof is eveneens een instelling waarbij geldigheid en de 
gelijkvormigheid van de regelgeving ter discussie kan gesteld worden. 

De scores van de verschillende landen liggen dicht bijeen en er is weinig evolutie in de indicatorwaarden tussen 2010 en 2015. België stond op de laatste plaats 
in 2010, maar kon zijn positie wel verbeteren in 5 jaren. De opmerkelijkste terugval – zoals al aangegeven bij de samengestelde indicator voor deze dimensie – is 
er voor Denemarken dat de experts in deze enquête aangeven dat Denemarken heel wat inefficiënter is dan 5 jaar geleden in het voorzien van een wettelijk kader 
voor herbekijken van de regelgeving. 
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4.  Ex-post evaluatie van de 

regelgeving 

 

Good practice 1: Sunset & review clause, One-in, Two-out (Verenigd Koninkrijk) 

Zoals eerder vermeld, werd er in het Verenigd Koninkrijk in 2013 een handleiding uitgebracht die zich richt tot beleidsmakers, economisten, juristen en die 
richtlijnen aanreikt bij de ontwikkeling of implementatie van beleid om de samenleving en de ondernemingswereld beter te reguleren of te dereguleren. Hierin 
staan er 2 concrete initiatieven opgelijst die inspirerend kunnen werken om ook in de Belgische federale overheid de regelgeving meer systematisch ex-post te 
evalueren. 

 Sunset en review clausules: door via dit soort clausules in te bouwen dat regelgeving verplicht op regelmatige basis wordt geëvalueerd, wil men 
vermijden dat regelgeving toch in voege blijft, zelfs als ze niet meer nodig is of als ze disproportionele lasten oplegt aan bedrijven of burgers. Op die 
manier blijft de regelgeving relevant en effectief. Typisch wordt de regelgeving 5 jaar nadat ze in voege getreden is geëvalueerd, maar de termijnen 
waarop deze review plaatsvindt, kunnen anders bepaald worden. Door deze sunset clausules houdt regelgeving automatisch op te bestaan na de 
vervaldatum ervan, tenzij de evaluatie aanwijst dat de regelgeving in voege moet blijven. 

 One-in, Two-out: alle maatregelen die de bedrijfswereld reguleren of dereguleren en die verwacht worden om de netto directe kosten te bezorgen aan 
die ondernemingen, moeten gepaard gaan met maatregelen die dubbel zoveel kostenreducties opleveren dan dat er kostentoename wordt gecreëerd. 
Met andere woorden, elk pond extra lasten moet gecompenseerd worden door minstens twee pond vermindering van lasten.  

 

Good practice 2: Fitness Checks en REFIT (Europese Commissie) 

De Europese Commissie heeft onder Barrosso stappen ondernomen om de EU-regelgeving af te slanken en te vereenvoudigen met als doel om te zorgen voor 
groei en werkgelegenheid. De Europese Commissie heeft het Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) opgezet voor gezonde en resultaatgerichte 
regelgeving. Het programma moet ertoe leiden dat uiteindelijk zowel voor het bedrijfsleven als voor (decentrale) overheden de administratieve lasten 
afnemen.  Per beleidsdomein werd uiteengezet waar verdere actie om regelgeving te vereenvoudigen of in te trekken, de administratieve lasten te beperken of 
de implementatie te vergemakkelijken, genomen zal worden. Deze lijst is het resultaat van een screening van alle EU-regelgeving. Daarnaast heeft de Commissie 
aangekondigd dat er een scorebord gepubliceerd zal worden waarop de vooruitgang met betrekking tot het REFIT op Europees en nationaal niveau bijgehouden 
gaat worden. 

Binnen het REFIT voert de Europese Commissie fitness checks uit waarbij wordt bekeken of de bestaande wetgeving proportioneel en voor het beoogde doel 
geschikt is, en de gewenste resultaten oplevert. Met name de relevantie, doeltreffendheid, efficiëntie, coherentie en meerwaarde van de EU-wetgeving worden 
onderzocht. Hierbij ligt de focus niet op een stuk regelgeving, maar wel op een set van gerelateerde regelgeving binnen een beleidsdomein zodat deze in het 
bijzonder geschikt is om overlap, inconsistenties en de cumulatieve impact van regelgeving in kaart te brengen. 

Vertaalslag naar de Belgische beleidscontext 

Door deze practice worden consistentie en coherentie in de regelgeving verbeterd. In België zou dit ook overheen de regelgevende overheden kunnen ingezet 
worden om zo het kluwen aan regels rond eenzelfde topic te ontwarren en een belangrijke vereenvoudiging te bekomen, in het bijzonder voor partijen als kmo’s 
die intern weinig tot geen middelen hebben om dit kluwen zelf te ontwarren. Deze noodzaak zal in de toekomst nog toenemen door de zesde staatshervorming 
waardoor de kans toeneemt dat de regelgeving binnen België minder consistent en coherent wordt. 
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regelgeving 

Het met een wet van 2007 bij het federale Parlement opgerichte Parlementair comité dat belast is met het opvolgen van de wetgeving, heeft in dit verband 
eveneens een essentiële rol te spelen. 
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5.  Evaluatie van de performantie van 

het regelgevingsbeleid en -proces 

  

DIMENSIE 5: EVALUATIE VAN DE PERFORMANTIE VAN HET REGELGEVINGSBELEID EN -PROCES 
 

 
 Samengestelde benchmarkindicator 

 
Met deze dimensie meten we de performantie van het regelgevingsbeleid en -
proces. Bij het regelgevingsbeleid wordt er gefocust op de democratische 
werking ervan en op de performantie van de uitvoering van het 
regelgevingsbeleid. Een beoordeling van de performantie van het 
regelgevingsproces kijkt dan weer naar de efficiënte uitvoering, de diensten die 
dit regelgevingsproces bewaken en de klachten die kunnen worden ingediend 
indien het regelgevingsproces niet verloopt zoals het hoort. 

Deze dimensie richt zich vooral op de evaluatie- en implementatiefase in het 
proces van regelgeving. 

Net als voor de andere dimensies is België ook hier op achtervolgen 
aangewezen ten opzichte van alle andere benchmarklanden, met uitzondering 
van Frankrijk. Bovendien blijft het resultaat van België, vergeleken met dat van 
10 jaar geleden, minder goed dan dat van de meeste landen bovenaan de 
rangschikking. Zoals al eerder aangegeven, zijn dit typisch de landen die een 
geïntegreerd, expliciet regelgevingsbeleid hebben ontwikkeld (zie ook 
dimensie 1) en de daarbij passende tools voor ex-ante en ex-post evaluatie op 
een effectieve en efficiënte manier hebben geïmplementeerd. Het is dus niet 
te verwonderen dat de sterkste rankings zijn weggelegd voor Zwitserland, 
Canada, Duitsland en Nederland. Deze landen boekten ook grote progressie in 
deze dimensie. De relatieve positie van het Deense en Franse 
regelgevingsbeleid en -proces gaat erop achteruit ten opzichte van de andere 

landen. 

In de volgende secties bespreken we de 2 internationale indicatoren waarmee de samengestelde benchmarkindicator werd berekend, met name een indicator 
rond overheidsbeslissingen en één rond de efficiëntie van het wettelijk kader om disputen te regelen. Deze worden voor België specifiek aangevuld met 
indicatoren rond het volume van de regelgeving in het Staatsblad en het gebruik van programmawetten en van spoedprocedures bij de Raad van State. 
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5.  Evaluatie van de performantie van 

het regelgevingsbeleid en -proces 
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5.  Evaluatie van de performantie van 

het regelgevingsbeleid en -proces 

 Overheidsbeslissingen  
 

 

 

  
Bron: IMD; World Competitiveness Indicators, beoordeling van 0 (laag) tot 10 (hoog) 

 
Deze benchmarkindicator meet hoe effectief overheidsbeslissingen worden geïmplementeerd. In 2015 bekleedde België de op één na laatste plaats in de 
internationale benchmark. In vergelijking met 2005 boekte België op dit domein net als Zwitserland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk relatief weinig 
progressie. Wel is er in België progressie ten opzichte van 2010, wat waarschijnlijk gelinkt is aan het feit dat er in die periode door de politieke impasse weinig 
overheidsbeslissingen werden genomen en dus geïmplementeerd konden worden. Frankrijk en Denemarken behalen slechtere scores dan in 2005, al moeten we 
wel vermelden dat Denemarken de terugval in 2010 wist te stoppen en dat het nog altijd goed scoort. Duitsland is op het vlak van een effectieve implementatie 
van overheidsbeslissingen aan een steile klim bezig waarbij het van de laatste plaats in 2005 opklimt naar de tweede plaats in 2015. Een aantal belangrijke 
hervormingen zijn recent doorgevoerd om het beslissingsproces te versnellen en de verantwoordelijkheden van het federale niveau en het Länderniveau (waar 
het grootste deel van de implementatie zit) duidelijker af te lijnen. De Länder kunnen zich nu beter zelf organiseren op de implementatie van regelgeving. Ook 
zijn verschillende modernisatieprojecten opgestart om processen te digitaliseren en zo de implementatie eveneens te versnellen. 
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5.  Evaluatie van de performantie van 

het regelgevingsbeleid en -proces 

 Efficiëntie van het wettelijk kader om disputen te regelen 
 

 

 

  
Bron: World Economic Forum, beoordeling van 1 (zeer inefficiënt) tot 7 (zeer efficiënt) 

 
Deze benchmarkindicator meet hoe efficiënt het wettelijk kader in een land is voor private bedrijven om disputen te regelen. In de meeste benchmarklanden is 
het wettelijk kader om disputen te regelen reeds goed ontwikkeld en is er heel weinig evolutie in de scores tussen 2010 en 2015. Ondanks een relatief sterke  
vooruitgang tijdens de jongste 5 jaar staat België in 2015 nog altijd op de laatste plaats. 

In België trad in september 2013 de nieuwe arbitragewet in werking. Deze arbitragewet is gebaseerd op de modelwet inzake internationale handelsarbitrage van 
UNCITRAL (Commissie van de Verenigde Naties voor het Internationaal Handelsrecht). Hierdoor krijgt België een nieuwe arbitragewet die tot de meest 
vooruitstrevende in de wereld moet behoren en die de aantrekkingskracht van België voor internationale arbitrages aanzienlijk zal vergroten. Er kan dus worden 
verwacht dat België op deze indicator de komende jaren een zichtbare progressie zal boeken. 
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5.  Evaluatie van de performantie van 

het regelgevingsbeleid en -proces 

 Volume van de regelgeving: aantal pagina's in Belgisch Staatsblad  
  

 

  
Bron: Belgisch Staatsblad, eigen telling 

 
Deze Belgische indicator meet het aantal pagina's in het Belgische Staatsblad op het einde van het jaar. In het Belgisch Staatsblad worden wetten, besluiten en 
andere officiële berichten van de federale en regionale regeringen en parlementen gepubliceerd, maar ook bijvoorbeeld akten van rechtspersonen (in de bijlages), 
heel lijvige onderwijsleerplannen of omzetting van verdragen en Europese regelgeving. Sinds 2008 is dit in een quasi continu stijgende lijn, met een recordaantal 
van 107.000 pagina’s in 2014. Dit stijgende aantal pagina’s hoeft wel niet noodzakelijk te wijzen op een toegenomen regeldruk, al moet wel gezegd worden dat 
door de staatshervorming er een natuurlijke stijging optreedt omdat over regelgeving die destijds federaal geregeld werd, nu wordt beslist op het niveau van de 
drie Gewesten. Vooral voor bedrijven die in de 3 Gewesten actief zijn, zorgt de regionalisering van bevoegdheden voor een toegenomen regeldruk. Andere 
verklarende factoren zijn de toename van publicatie van regelgeving in het Duits en het feit dat enkele specifieke zeer omvangrijke teksten nu wel gepubliceerd 
worden omdat er geen kosten meer aan vasthangen sinds er enkel nog maar een elektronische versie van het BS bestaat. De toename van het aantal teksten dat 
wordt gepubliceerd, verhoogt uiteraard ook de lasten voor burgers en ondernemingen die geacht worden op de hoogte te zijn van die teksten. 
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5.  Evaluatie van de performantie van 

het regelgevingsbeleid en -proces 

 Volume van de regelgeving: aantal per type  
  

 

   
Bron: Reflex Databank, Raad van State, aantal wetgevende teksten 

 
Om een betere inschatting te maken van teksten die een wetgevend karakter hebben, werd de Reflex Databank van de Raad van State geconsulteerd. Deze Reflex 
Databank is een referentiedatabank voor alle federale en regionale wetgevende teksten en besluiten met een reglementair karakter en is als dusdanig veel 
fijnmaziger dan het aantal pagina’s van het Belgisch Staatsblad. Hierbij is het mogelijk om te zoeken op type regelgeving (wetgevend of uitvoerend) en is er ook 
een regionale opsplitsing mogelijk. 

Het aantal federale regelgevende teksten is de 2 laatste jaren opnieuw in stijgende lijn na een lange periode van politieke impasse sinds 2008 met beperkte 
regelgevende activiteiten. Deze stijging volgt in grote lijnen de politieke cyclus van de regeringen. Kenmerkend hierbij is dat naar het einde van een legislatuur 
systematisch een toename van het aantal regelgevende teksten zichtbaar is23. Over de jaren heen blijft de verdeling tussen de types regelgevende teksten min of 
meer gelijk. Een kleine 70% zijn koninklijke besluiten die door de federale regering worden geïnitieerd en waarin de regeldruk het meeste zichtbaar wordt. De 
laatste jaren lijkt het aandeel van de wetten, die door het Parlement worden geïnitieerd, lichtjes toe te nemen. Hierbij moeten we vermelden dat internationaal 

                                                           
23 2007 was het laatste jaar van de regering Verhofstadt II, 2014 was het laatste jaar van de regering Di Rupo. 
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5.  Evaluatie van de performantie van 

het regelgevingsbeleid en -proces 

gezien het Belgische Parlement reeds een hoog aantal wetten behandelt en een verder toegenomen werklast niet per definitie garant zal staan voor een hoger 
of beter democratisch gehalte van regelgeving. De kans bestaat dan immers dat regelgeving, nog meer dan nu het geval is, sneller en minder grondig door het 
Parlement wordt gejaagd zonder dat de parlementsleden voldoende op de hoogte zijn van de domeinen die ze dienen te onderzoeken. Door de staatshervorming 
is het ook relevant om eveneens een idee te geven van het volume (in aantal teksten) van regionale regelgeving. Ook hier kent het aantal regelgevende teksten 
een toename naar het einde van de legislatuur. Ook op regionaal niveau vormen de besluiten van Gemeenschappen en Gewesten de belangrijkste categorie, al 
ligt het aandeel van regelgeving afkomstig van de regionale regeringen wel lager dan op federaal niveau (over de hele periode gemiddeld 58%). De laatste jaren 
zien we dat het aandeel van deze besluiten afneemt ten voordele van de decreten en ordonnanties die een hoger gewicht krijgen. In 2014 waren ze goed voor 
één derde van het totale aantal regionale regelgevende teksten. 

Wat opmerkelijk is, is dat zowel het aantal federale als het aantal regionale regelgeving in aantal toeneemt. Door de zesde staatshervorming zou men immers 
verwachten dat er een verschuiving zou plaatsvinden van het federale naar het regionale niveau, wat vooralsnog niet heeft plaatsgevonden. Wellicht is het nog 
te vroeg om in 2014 al de gevolgen hiervan te kunnen detecteren. 

 

   
Bron: Reflex Databank, Raad van State, aantal wetgevende teksten 
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5.  Evaluatie van de performantie van 

het regelgevingsbeleid en -proces 

 
 

 Gebruik van programmawetten  
  

 

 
Bron: ICARUS-databank (www.internetcodex.be) die de federale wetten houdende diverse bepalingen verzamelt 
 

Programmawetten dienden oorspronkelijk om maatregelen in te voeren die noodzakelijk waren om de correcte toepassing van de begroting mogelijk te maken. 
Deze wetten zijn echter uitgegroeid tot wetteksten met soms honderden artikelen die vaak weinig of niets meer met het begrotingsbeleid te maken hebben. 
Programmawetten raken aan heel verscheiden beleidsdomeinen en bevatten de meest uiteenlopende maatregelen. Dit bemoeilijkt de transparantie en de 
kenbaarheid van deze regelgeving. Programmawetten worden vaak onderworpen aan een spoedbehandeling in het Parlement en voor de Raad van State. Dit 
betekent een drastische inperking van de mogelijkheid tot een grondig onderzoek van de regelgeving. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de programmawet 
de reputatie heeft dat ze al eens misbruikt wordt. Ook voor de ‘wetten houdende diverse bepalingen’ geldt eenzelfde kritiek. 

Het aantal programmawetten bleef de voorbije 10 jaar al met al beperkt tot een tweetal wetten per jaar. Het zijn echter de wetten houdende diverse bepalingen 
(vergaarbakwetten) die in 2009 een hoogtepunt bereikten tijdens de regering Van Rompuy. 
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het regelgevingsbeleid en -proces 

 

   
Bron: ICARUS-databank (www.internetcodex.be) die de  federale wetten houdende diverse bepalingen verzamelt 

 
Het aantal wetten houdende diverse bepalingen geeft echter maar een gedeeltelijk beeld van de impact van dit soort wetgeving. Het totale aantal pagina’s dat 
deze vergaarbakwetten bevatten, is waarschijnlijk een betere benadering van de tijd die ondernemingen eraan moeten besteden om zich erover te informeren. 
Volgens deze insteek is vooral het jaar 2006 de negatieve uitschieter en zijn de 2 laatste jaren relatief vergelijkbaar met de periode vanaf 2007 voor wat betreft 
het gemiddeld aantal pagina’s per wet. Er lijkt wel een kentering te zijn qua omvang van de programmawetten na 2004. Een dieptepunt qua omvang was de 
Programmawet van eind 2002 die liefst 511 artikels en 125 pagina’s telde! 
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5.  Evaluatie van de performantie van 

het regelgevingsbeleid en -proces 

 Haastwetgeving 
  

 

   
Bron: Raad van State - jaarverslagen 

 
De afdeling Wetgeving van de Raad van State moest in 2013-2014 voor liefst 99,5% van de aanvragen advies verlenen binnen de spoedtermijnen (30 dagen24 of 
5 werkdagen). Voor eenvoudige teksten kan een termijn van 30 dagen mogelijk nog volstaan, maar voor de studie van belangrijke en complexe wetsontwerpen 
beschikt zij vaak over te weinig tijd om de kwaliteit van het wetsontwerp grondig te bestuderen. Vrij essentiële zaken zoals de interne coherentie van het 
wetsontwerp of de samenhang met andere wetgeving behoren vaak niet tot het selectief onderzoek dat mogelijk is binnen de spoedtermijnen. Noodgedwongen 
moet de Raad van State zich beperken tot het onderzoek van de bevoegdheid, de rechtsgrond alsmede de vraag of aan de voorgeschreven vormvereisten is 
voldaan. Indien de RvS wel over voldoende tijd zou beschikken, zou hij de kwaliteit van de Belgische regelgeving nog meer kunnen beïnvloeden. De Raad van 
State heeft willen tegemoetkomen aan de gebrekkige redactionele kwaliteit van regelgevende initiatieven door de uitgave van ‘Beginselen van de 
Wetgevingstechniek: Handleiding voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten’, maar de juridische kwaliteit blijft vaak problematisch. Een van 

                                                           
24 Sinds 2014 is er ook de optie om een aanvraag met spoed binnen de 60 dagen aan te vragen (naast de termijn van 30 dagen). 
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de oorzaken hiervoor is dat er in de rechtenopleidingen niet genoeg aandacht wordt besteed aan het correct opstellen van regelgeving. De facultatieve opleiding 
binnen de federale overheid wordt bovendien relatief weinig gevolgd en het niveau ervan zou hoger kunnen gelegd worden.  

 
  

 

Good practice: Academie voor Wetgeving (Nederland) en Ecole nationale d’Administration (Frankrijk) 

In Nederland wordt er veel meer geïnvesteerd in degelijk uitgebouwde opleidingen voor het maken van goede regelgeving via de Academie voor Wetgeving, 
het Opleidingsinstituut voor wetgevers van de Rijksoverheid. Hierbij is het mogelijk dat nieuwe wetgevingsjuristen een tweejarige traineeopleiding volgen na 
het afstuderen. 

In Frankrijk bestaat er een vergelijkbaar initiatief via de ’Ecole nationale d’Administration’ (ENA), een Franse staatsschool waar veel hoge Franse ambtenaren 
worden opgeleid. Leerlingen worden pas toegelaten na een streng toelatingsexamen. 

 

Vertaalslag naar de Belgische beleidscontext 

Een standaardopleiding voor het schrijven van regelgeving bestaat in België vooralsnog niet en de bestaande opleiding wordt nog door te weinig personen gevolgd. 
Gegeven de stijgende aantallen regelgeving en pagina’s teksten, en dit in combinatie met de algemene perceptie dat de regelgeving ook onvoldoende eenvoudig, 
duidelijk en bevattelijk is voor de belanghebbenden (cf. dimensie 2), kan zo’n opleiding in de Belgische context zeker belangrijke voordelen met zich meebrengen. 
Men mag verwachten dat op middellange termijn de aanpak consistenter wordt, en de teksten zelf duidelijker en compacter. 

De regelgevingsteksten zouden tevens moeten worden nagelezen om de samenhang ervan met bestaande teksten of tussen de teksten die werden uitgewerkt 
door de drie Gewesten na te gaan. Ten slotte moet men ophouden met regels op te stellen voor specifieke gevallen en streven naar een coherent en eenvoudig 
algemeen wettelijk kader. 
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Dimensie 1: Expliciet beleid rond regelgevingskwaliteit 

Dimensie 2: Validatie en consultatie 

Dimensie 3: Geïntegreerde impactmeting 

Dimensie 4: Ex-post evaluatie van de regelgeving 

Dimensie 5: Evaluatie van de performantie van het regelgevingsbeleid en –proces 

Dimensie 6: Coherentie tussen beleidsniveaus 

Dimensie 7: Uitvoeringscapaciteit 
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6.  Coherentie tussen beleidsniveaus 

DIMENSIE 6: COHERENTIE TUSSEN BELEIDSNIVEAUS 
 

 
Samengestelde benchmarkindicator 
 

Met deze dimensie meten we de coherentie van de regelgeving tussen de 
beleidsniveaus, met andere woorden of deze voldoende samenhangend is. 
Zeker voor België, met een complexe staatsstructuur, is deze coherentie een 
belangrijk aandachtspunt. Regelgeving moet zo coherent mogelijk zijn, zowel 
wat betreft het beleidsdomein waar ze betrekking op heeft als ten opzichte 
van andere beleidsdomeinen die worden beheerd door de federale overheid 
en van andere beleidsniveaus (regionaal, Europees, eventueel lokaal). 

Het spreekt voor zich dat het bewaken van de coherentie tussen de 
beleidsniveaus niet enkel een verantwoordelijkheid is van de federale 
overheid, maar dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid is voor alle 
betrokken overheden.  

Deze dimensie richt zich vooral op de implementatiefase in het proces van 
regelgeving. 

In de internationale benchmark wordt deze dimensie, bij gebrek aan meer en 
betere internationale gegevens, beperkt tot de mate waarin lidstaten 
richtlijnen van de Europese Unie tijdig en correct omzetten. Uiteraard belicht 
dit maar een beperkt deel van de coherentie tussen beleidsniveaus, maar is 
het wel belangrijk voor bedrijven omdat enkel wanneer alle lidstaten de 
Europees goedgekeurde regelgeving ook daadwerkelijk naleven, de 
bedrijven de mogelijkheden van de Europese interne markt kunnen 

benutten.  

In het laatst beschikbare jaar 2014 is België de rode lantaarn geworden op dit vlak door een verslechtering van zijn relatieve positie. In tegenstelling tot de andere 
dimensies waar België minstens een status quo en vaak een relatieve verbetering kon voorleggen, gaan we er hier relatief op achteruit, mede ook omdat Frankrijk 
op deze dimensie meer progressie maakt. Denemarken blijft uitblinker, samen met Nederland. De coherentie tussen beleidsniveaus gaat er ook in Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk op achteruit. 

In de volgende secties bespreken we de 2 internationale indicatoren waarmee de samengestelde benchmarkindicator werd berekend: het tijdig en correct 
omzetten van de Europese richtlijnen. 
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 Tijdige omzetting van Europese richtlijnen 
 

 

 

  
Bron: Europese Commissie - Internal Market Scoreboard, % niet tijdige omzetting 

 

Deze benchmarkindicator meet het percentage van de richtlijnen over de interne markt die niet zijn omgezet25 in de lidstaat (aantal omgezet in de lidstaat ten 
opzichte van totaal aantal aangenomen op EU-niveau). Waar België in 2004 nog een middenpositie innam, is het er ondanks een positieve evolutie toch niet in 
geslaagd om de vorderingen die de andere landen hebben gemaakt om de richtlijnen tijdig om te zetten, te volgen. Het niet-omzettingspercentage ligt in onze 
buurlanden de helft lager. Denemarken is de modelstaat die quasi alle richtlijnen tijdig omzet. 

                                                           
25 Dit omvat de richtlijnen waarvoor geen omzettingsmaatregelen zijn gecommuniceerd; de richtlijnen die beschouwd worden als gedeeltelijk omgezet door de lidstaat na melding van enkele 

omzettingsmaatregelen; de richtlijnen die beschouwd worden als volledig omgezet door de lidstaat, maar waarvoor de Europese Commissie een inbreukprocedure wegens het niet 
communiceren heeft geopend en waarvoor de lidstaat geen nieuwe omzettingsmaatregelen heeft gemeld na de laatste procedurele stap door de EC genomen. 
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6.  Coherentie tussen beleidsniveaus 

Verbeteringen kwamen er wel onder impuls van het Europees voorzitterschap in 2010, onder andere door een sterkere coördinatie tussen de verschillende 
eurocoördinatoren op verschillende beleidsdomeinen en -niveaus. De complexe besluitvormingsprocedures in België maken het echter moeilijk om de 1% norm 
te halen. In 2014 werd de norm voor het eerst sinds november 2010 opnieuw gehaald. In België bedraagt de gemiddelde vertraging bij de omzetting van richtlijnen 
7,9 maanden, wat eveneens dankzij de inhaalbeweging 1,3 maand korter is dan het EU-gemiddelde. 
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 Correcte omzetting van Europese Single Market Richtlijnen 
 

 

 

  
Bron: Europese Commissie - Internal Market Scoreboard, % niet correcte omzetting 

 

Deze benchmarkindicator meet het percentage van de Single Market Richtlijnen die niet correct zijn omgezet in de lidstaat. Dit omvat de richtlijnen waarvoor 
een inbreukprocedure is opgestart door de Europese Commissie wegens het niet conform zijn. Bij de interpretatiemoet men er rekening mee  houden dat enkel 
het Hof van Justitie kan oordelen of de omzetting effectief niet correct is gebeurd. Op dit vlak heeft België wel een mooie evolutie neergezet, waardoor in 2014 
een vergelijkbaar omzettingspercentage werd behaald als in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Aan de andere kant van het spectrum is er echter ook een fenomeen dat de competitiviteit negatief beïnvloedt, met name wanneer men bij het omzetten verder 
gaat (strenger reglementeert) dan de Europese richtlijnen vragen. Dit fenomeen wordt ook ‘gold plating’ genoemd en zorgt ervoor dat ondernemingen in landen 
die dit toepassen niet met gelijke wapens kunnen strijden in vergelijking met hun concurrenten in andere landen waar de regelgeving minder strikt is. Het ‘level 
playing field’ wordt zo opnieuw verstoort, terwijl het net de bedoeling is en moet zijn van de Europese Interne Markt Richtlijnen om dit veld zo gelijk mogelijk te 
maken overheen Europa. De mate waarin dit in de verschillende lidstaten voorkomt, is niet gemeten, maar de Europese Commissie wil zelf een rem zetten op dit 
fenomeen van gold plating, getuige de recente Communicatie rond Better Regulation van 19 mei 2015, waarbij dit als één van de acties naar voor geschoven 
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wordt. Lidstaten die gold plating toepassen, zullen worden uitgenodigd om de redenen te verklaren waarom ze denken verder te moeten gaan dan de Europese 
wetgever vooropstelt.  

 

 

Good practice: Vermijden van gold plating (Verenigd Koninkrijk) 

In het Verenigd Koninkrijk wordt er nauw op toegezien dat de transpositieregels 5a-5e uit de ‘Guiding Principles for EU legislation’ strikt worden toegepast om 
ervoor te zorgen dat bij de omzetting van Europese regelgeving de lasten voor de ondernemingen tot een minimum beperkt worden en dat er niet verder gegaan 
wordt dan wat de Europese regelgeving minimaal vereist (geen gold plating). Indien mogelijk wordt aangeraden om de Europese regelgeving door te voeren door 
middel van alternatieven voor regelgeving. Het omzettingsproces wordt bewaakt door een ‘Reducing Regulation Subcommittee’-unit. 

 

 

Vertaalslag naar de Belgische beleidscontext 

Ook voor België kan een nauwere opvolging van het omzettingsproces de onvoldoendes in termen van tijdig en correct omzetten aanpakken. Het werken met één 
dedicated unit zorgt ervoor dat er een duidelijk aanspreekpunt wordt gecreëerd en dat een planning opgemaakt én strikt opgevolgd wordt. Een unit die deze 
opvolging uitvoert, kan tevens ook hier instaan voor de verdere inperking van gold plating praktijken. Effecten die de functionering van de interne markt, en vooral 
de ‘gelijke’ relatieve positie van de Belgische ondernemingen in het Europese veld, ten goede moeten komen. Daarbij is aandacht voor een consistente omzetting 
op de verschillende beleidsniveaus binnen België eveneens van cruciaal belang. 
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7.  Uitvoeringscapaciteit 

DIMENSIE 7: UITVOERINGSCAPACITEIT 
 

 
Samengestelde benchmarkindicator 
 

De zevende en laatste dimensie van het model meet de uitvoeringscapaciteit bij 
de overheid om de geldende regelgeving op een correcte wijze te handhaven. 
Deze dimensie meet of er voldoende capaciteit beschikbaar is om dit te doen en 
of de handhaving op een objectieve manier gebeurt. 

Deze dimensie richt zich op de handhavingsfase in het proces van regelgeving. 

In 2015 is België weggekomen van de laatste plaats, door een combinatie van 
eigen verbeteringen en doordat Duitsland en Frankrijk ter plaatse bleef trappelen 
(relatief gezien). De matige prestatie van België is er vooral door een niet 
voldoende dienstbare bureaucratie en door het tijdrovende proces om de 
eigendomsrechten van een onderneming veilig te stellen. Voor de doorlooptijd 
van de opstart van een onderneming presteert België dan weer zeer sterk. 

Nederland, Denemarken en Canada zijn 3 voorbeeldlanden waar de 
uitvoeringscapaciteit beter ontwikkeld is, wat een positieve bijdrage levert aan 
de competitiviteit van de ondernemingen. In Canada is de performantie van de 
diensten (bijvoorbeeld professioneel omgaan met burgers en bedrijven, tijdig en 
duidelijk communiceren, publieke rapportage van hun standaarden, 
performantie en vooruitgang, etc.) een expliciet punt in de Cabinet Directive on 
Regulatory Management. 

 

 

In de volgende secties bespreken we de 3 internationale indicatoren waarmee de samengestelde benchmarkindicator werd berekend. We geven inzicht in de 
mate van bureaucratie, de dagen nodig voor het opstarten van een zaak en voor het registreren van een eigendom in de verschillende benchmarklanden. Voor 
België specifiek voegen we daar nog een indicator aan toe rond het tijdig beantwoorden van vragen van ondernemingen. 
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 Bureaucratie 
 

 

 

  
Bron: IMD; World Competitiveness Indicators, beoordeling van 0 (laag) tot 10 (hoog) 

 
Deze benchmarkindicator meet of de bureaucratie geen hinder vormt voor zakelijke activiteiten. België boekt weliswaar doorheen de 10 jaar een lichte 
vooruitgang, maar blijft nog steeds matig presteren in een internationale vergelijking. Met uitzondering van Frankrijk slagen alle ons omringende landen erin om 
hun bureaucratisch apparaat meer aangepast te maken aan zakelijke activiteiten. Zwitserland en Canada zijn opnieuw modellanden. De score van Denemarken 
gaat opnieuw achteruit, maar het blijft nog steeds een voorbeeldland voor deze indicator. 
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 Dagen nodig voor het opstarten van een zaak 
 

 

 

  
Bron: World Bank; Doing Business indicators, aantal kalenderdagen 

 
Deze benchmarkindicator meet het aantal kalenderdagen dat nodig is om een zaak op te starten, dus om alle procedures te vervolledigen om wettelijk een zaak 
te voeren. Wanneer een procedure sneller kan gaan tegen een zekere kostprijs, dan wordt de snelste procedure in rekening genomen, ongeacht de kostprijs. 
België heeft op deze dimensie een aanzienlijke progressie geboekt omdat de termijn teruggelopen is van 34 dagen naar slechts 4 dagen, waarmee het in de 
benchmark koploper is, samen met Nederland. De invoering van de KBO en de oprichting van de ondernemingsloketten heeft dus heel duidelijk het opstartproces 
versneld. Zoals eerder vermeld bij de overige indicatoren rond het opstarten van een onderneming, doet België het eveneens goed op het vlak van het aantal 
procedures dat moet doorlopen worden, maar wordt het opstarten van een onderneming toch als relatief moeilijker beschouwd in België dan in de andere 
benchmarklanden. 

In Duitsland werd er weliswaar veel vooruitgang geboekt, maar het blijft nog steeds tijdrovend om er een onderneming op te starten (meer dan 10 dagen). Zoals 
eerder aangegeven, zijn volgende maatregelen genomen in Duitsland om het proces en de tijd ervoor nodig te vereenvoudigen: de implementatie van een 
elektronische registratie, online publicatie en efficiëntere communicatie tussen notaris en handelsregister. 
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 Dagen nodig voor registreren van een eigendom 
 

 

 

  
Bron: World Bank; Doing Business indicators, aantal kalenderdagen 

 
Deze benchmarkindicator meet het aantal kalenderdagen dat nodig is om een eigendom te registreren, dus om de eigendomsrechten van een privaat bedrijf te 
verzekeren. In België is het zoals eerder vermeld nog steeds erg tijdrovend om de eigendomsrechten te registreren. België kent immers nog vaak archaïsche 
procedures inzake eigendomsverwerving. De administratieve procedures hierrond binnen de Directie Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën (kadaster, 
registratiekantoren, hypotheekkantoren) blijven momenteel nog hoofdzakelijk op papier, wat uiteraard de doorlooptijd niet drastisch kan doen dalen. Ondanks 
langlopende projecten rond het digitaliseren van het volledige proces rond patrimoniumdocumentatie (STIPAD) en de interactie met de notarissen (e-
Registration) is er op het terrein nog altijd te weinig vooruitgang merkbaar, zeker in een internationale vergelijking. Nochtans zijn de technologische 
mogelijkheden m.b.t. geografische informatie in de voorbije decennia geëxplodeerd. Het spreekt voor zich dat dit een nefaste impact heeft op de snelheid 
waarmee binnen- en buitenlandse investeerders hun uitbreidingsinvesteringen kunnen realiseren. Nederland en Denemarken presteren op dit vlak zoveel beter 
met doorlooptijden van slechts respectievelijk 2,5 en 4 dagen. In Nederland werd in 2014 een efficiëntieverhoging doorgevoerd bij het opzoeken van de 
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eigendomstitels. Naast de digitalisering van het kadaster, introduceerde Denemarken in 2013 ook de elektronische indiening van eigendomsoverdrachten bij het 
kadaster. 

 Antwoorden binnen de voorziene termijn  
  

 

  
Bron: Federaal Planbureau, % van de ondernemingen dat akkoord of volledig akkoord gaat met de stelling 

 

Deze Belgische indicator meet in welke mate bedrijven akkoord gaan met de stelling dat de administratie antwoordt binnen de voorziene termijn. In vergelijking 
met 2000 wordt er binnen alle domeinen vooruitgang geboekt, wat erop wijst dat de inspanningen die er geleverd worden om tijdig te antwoorden op vragen 
hun vruchten afwerpen. Vooral de domeinen milieu en fiscaliteit gingen erop vooruit, waardoor in 2012 ongeveer 70% van de ondernemingen vond dat binnen 
de voorziene tijd werd geantwoord. Het beleidsdomein werkgelegenheid, dat in 2000 nog de hoogste score haalde, maakt minder snel vorderingen. 
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AANBEVELINGEN 
 

5 aanbevelingen voor een betere regelgeving in België en competitievere ondernemingen 

Om het tij te keren en de regelgevingskosten substantieel te verminderen, is er dus nood aan een vernieuwde en verfrissende Kafka-operatie en dit op alle beleidsniveaus. 
Hierbij zal er meer nodig zijn dan enkel het elektronisch maken van procedures. Deze operatie moet gestoeld zijn op de volgende 5 krachtlijnen: 

 Ga voor een langetermijnvisie en systemische hervormingen 

Belgische bedrijven hebben dringend nood aan een samenhangend, consistent en doelgericht beleid inzake regelgeving op basis van een duidelijke visie en een breed 
gedragen politiek engagement. Dit zal ongetwijfeld de noodzaak naar boven brengen van het doorvoeren van systemische hervormingen waarbij de nodige mandaten 
gegeven worden aan units die de systemische hervorming moeten bewaken. Hierbij kan in theorie elke regelgeving in vraag gesteld worden. Tot nu toe waren 
beleidsbeslissingen om regelgeving te vereenvoudigen te weinig ambitieus en veranderden ze daardoor vaak enkel dingen in de marge. Hoe uitdagend en complex ook op 
korte termijn om met een wit blad te herbeginnen, in de lange termijn zal de Belgische economie ongetwijfeld gebaat zijn met een grondige systemische hervorming. 
Instrumenten die op Europees vlak gebruikt worden in het kader van het REFIT-programma, zoals fitness checks en cumulative cost assessments, zouden ook binnen de 
Belgische overheden ruimer ingang moeten vinden. Vermits werken aan systemische hervormingen nu eenmaal tijd vergt, is het tegelijk belangrijk om de 
kortetermijnwinsten niet uit het oog te verliezen omdat dit vertrouwen zal geven in de vooruitgang zodat het momentum voor verandering behouden blijft. De verlenging 
van de legislatuur van 4 naar 5 jaar kan alvast een stimulans zijn om voldoende tijd te kunnen uittrekken voor systemische hervormingen. 

 Benut de bestaande instrumenten beter 

Het is goed dat tools als de RIA binnen de federale overheid werden ingevoerd, maar dit instrument wordt verkeerd en vaak te laat in het proces aangewend. Er zijn ook 
te veel bijkomende wijzigingen die te laat in het regelgevingsproces komen en die inhoudelijk niets belangrijks toevoegen. Evalueer daarom geregeld de bestaande tools, 
stuur bij waar nodig om wel een significante vooruitgang te boeken en voer ook nieuwe instrumenten in die kunnen bijdragen tot een betere regelgeving. Een voorbeeld 
is de invoering van een regelgevingsagenda zodat de opmaak of herziening van regelgeving transparanter is, er een grotere betrokkenheid kan zijn van de verschillende 
stakeholders, en bedrijven (instellingen en burgers) een beter zicht hebben op welke regelgeving op hen afkomt. Een ander voorbeeld is de invoering van vaste 
verandermomenten en een minimuminvoeringstermijn die ervoor zorgen dat degenen tot wie de regeling zich richt, niet op te veel verschillende momenten worden 
geconfronteerd met wijzigingen van regelgeving en dat ze tijd krijgen om zich hierop voor te bereiden. Dit zorgt voor een zekere regelgevingsrust. Ook zal de Belgische 
regelgeving gebaat zijn bij meer diepgaande en meer uitgebreide opleidingsmodules voor regelschrijvers. 

 Benchlearning van voorbeeldlanden 

De onderzochte benchmarklanden staan vaak al een hele stap verder en hebben soms al vele jaren concrete ervaring met bijvoorbeeld het gebruik van de instrumenten, 
waarbij ook zij ongetwijfeld op knelpunten en kinderziektes zullen zijn gestoten. Via benchlearning kan er op een efficiëntere wijze gewerkt worden aan het dichten van 
de kloof door te leren van internationale voorbeelden die werken. Leer van elkaars aanpak, fouten en bestudeer wat belangrijke randvoorwaarden waren voor een 
succesvolle implementatie in het benchmarkland. Controleer of deze randvoorwaarden ook in België aanwezig zijn en welke aanpassingen aan het instrument of de 
processen nodig zijn om dit ook in België succesvol te introduceren. De manier waarop regelgeving tot stand komt (via een unitair systeem of via een meerpartijenstelsel) 
is immers vaak een erg bepalende factor of een instrument toepasbaar is in het regelgevingsproces. Zeker voor België met zijn complexe staatsstructuur is dit een niet te 
onderschatten faalfactor. Wees ook actief betrokken op Europese fora waarbij ervaringen rond instrumenten en vereenvoudigingstrajecten worden uitgewisseld. 
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Instrumenten die ook op federaal niveau hun nut kunnen bewijzen zijn de Better Regulation Framework Manual uit het Verenigd Koninkrijk (handleiding om systemisch 
te reguleren en dereguleren), de regelgevingsagenda (naar Deens of Brits voorbeeld), vaste verandermomenten van regelgeving (naar Brits of Nederlands model), een 
uitgebreide RIA (naar Canadees model), Fitness checks (naar EC model), sunset en review clausules (naar Brits model), one in-two out (naar Brits model). 

 Leg de lat hoger dan enkel digitalisering van bestaande procedures 

Tot nog toe waren veel vereenvoudigingsprojecten erop gericht om bestaande procedures te digitaliseren en te automatiseren, zowel bij de overheid als bij de 
bedrijven/burgers. De besparingen die deze voor bedrijven en burgers hebben opgeleverd, zijn zeker verdienstelijk, maar de besparingen konden veel significanter zijn 
indien naast de manier waarop, ook het wat en het waarom in vraag werden gesteld. Dit sluit uiteraard aan bij de eerder vermelde systemische hervormingen van 
regelgeving. 

 Monitor de gemaakte vorderingen en communiceer erover 

De bestaande tweejaarlijkse bevraging rond administratieve lasten door het Planbureau/DAV geeft nu al een beter zicht op de administratieve lasten die ondernemingen 
jaarlijks hebben. Hoewel administratieve lasten een belangrijk aspect zijn binnen better regulation, geven ze maar een gefragmenteerd beeld van de veelheid van aspecten 
van better regulation. Daarom ook lijkt het essentieel om de vorderingen die gemaakt worden op alle dimensies van betere regelgeving goed te monitoren, erop te sturen 
en er ook meer over te communiceren, net zoals dit in het verleden wel gedaan werd (bv. tijdens de uitvoering van het Kafka-plan). Door erover te communiceren, wordt 
het momentum aangehouden dat better regulation een prioriteit is voor de overheid en dat de overheid bereid is om er verantwoording voor af te leggen (politiek 
engagement). 

  



 

         98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


