MEETBARE AANPAK REGELDRUK
Regeldruk blijft toenemen
Regeldruk zijn alle kosten die bedrijven maken voor het uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
Tijdens het vorige kabinet kwam er ca. 5 miljard euro regeldruk bij.
De omvang van de totale regeldruk is niet bekend, niet als totaal voor de BV Nederland maar ook
niet voor individuele bedrijven. Veel MKB-bedrijven zijn namelijk niet meer in staat zijn om alle
verplichtingen te kennen en na te leven. Ons zwartboek is slechts het topje van de ijsberg.
Het verleden leert dat regeldruk alleen te bestrijden is met een meetbare reductie-doelstelling en
een gezonde dosis politieke wil. Zonder deze twee ingrediënten wordt de urgentie om te
schrappen in disproportionele regels onvoldoende gevoeld binnen het Rijk.

Hoe kleiner een bedrijf hoe zwaarder de regeldruk
Het in kaart brengen van alle regeldruk van alle wettelijke verplichtingen van alle bedrijven kost te
veel tijd en levert geen structurele reductie van de regeldruk op. Bovendien geldt, hoe kleiner het
bedrijf, hoe zwaarder weegt de regeldruk op de schouders van ondernemers. Daarom pleiten wij
voor een programma dat het mkb de norm maak voor (nieuwe) regelgeving. Dit kan door de
regeldruk van MKB-indicatorbedrijven in kaart te brengen en te reduceren.

MKB als norm
MKB-Nederland stelt een aanpak voor waarbij het mkb de norm
wordt voor nieuwe en bestaande regels, met maatwerk voor het
grootbedrijf. Daarom stellen wij voor met indicatorbedrijven te
werken, te beginnen met vijf sectoren. Een MKB-indicatorbedrijf
staat model voor een grote groep MKB-ondernemingen in een
sector.
Bestaande regels:
Voor het indicatorbedrijf wordt allereerst in kaart gebracht welke
wettelijke verplichtingen hierop van toepassing zijn en wat de
totale jaarlijkse kosten zijn om aan deze verplichtingen te
voldoen. De verplichtingen worden dus op proportionaliteit
getoetst.
Vervolgens worden reductieprogramma’s per indicatorbedrijf ontwikkeld. De hiernaast aangegeven selectie dekt het grootste deel
van de verplichtingen voor mkb-bedrijven af. In Duitsland is deze
aanpak succesvol.
Nieuwe verplichtingen:
Daarnaast wordt ook iedere potentiële verplichting in conceptregelgeving per indicatorbedrijf beoordeeld op werkbaarheid/
proportionaliteit (impact). Dit gebeurt op een structureler en
grondiger wijze dan de MKB-toets (wat slechts een panelgesprek
is). Alleen zo kan het MKB echt de norm worden bij nieuwe
verplichtingen.
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Reductieprogramma voor alle mkb-bedrijven
Het verminderen van de regeldruk bij de MKB-indicatorbedrijven heeft een bredere doorwerking, waardoor alle
bedrijven een vermindering van de regeldruk zullen ervaren. Met deze aanpak is de ontwikkeling van regeldruk
in een aantal relevante MKB-sectoren goed te volgen.
Wij pleiten daarnaast voor een dashboard die de totale toename en afname van
regeldruk bijhoudt. Ministeries brengen de regeldrukkosten van nieuwe voorstellen al
in kaart, een dashboard is dus relatief eenvoudig te implementeren. Meten is weten.
Tenslotte zal MKB-Nederland knelpunten voor ondernemers, inclusief mogelijke
oplossingen, blijven inventariseren om zo bij te dragen aan het merkbaar verminderen van regeldruk.

MKB-INDICATORBEDRIJVEN
UITWERKING VOORSTEL MKB-INDICATORBEDRIJVEN
Toetsing op werkbaarheid
Voor het indicatorbedrijf wordt in kaart
gebracht welke wettelijke verplichtingen hierop
van toepassing zijn en wat de totale jaarlijkse
kosten zijn om aan deze verplichtingen te
voldoen. Hiermee wordt dus zichtbaar welke en
hoeveel verplichtingen van toepassing zijn en
wat deze kosten.

Door werkbaarheid en kosten ten opzichte van elkaar
zichtbaar te maken, wordt duidelijk voor welke wettelijke verplichtingen vereenvoudiging het meeste
gaat opleveren. Regelgeving die goed werkbaar is en
als van zelfsprekend wordt ervaren (sowiesokosten), is ook zichtbaar.

Iedere verplichting wordt ook beoordeeld op
werkbaarheid c.q. proportionaliteit:
•

Goed werkbaar: Verplichting heeft
herkenbare toegevoegde waarde en past
binnen de bedrijfsvoering.

•

Slecht werkbaar: Verplichting heeft
beperkte toegevoegde waarde waardoor
ondernemer onnodige kosten maakt.

•

Niet werkbaar: Verplichting is niet uitvoerbaar omdat deze ingewikkeld of duur is.

Werkwijze mkb-indicatorbedrijven
Per mkb-indicatorbedrijf worden alle wettelijke verplichtingen in kaart gebracht (stap 1). Vervolgens worden
deze in stap 2 volgens de methode van het ministerie van EZK de regeldruk hiervan gekwantificeerd door in dit
in de praktijk bij bedrijven te onderzoeken. Per mkb-indicatorbedrijf worden de gekwantificeerde verplichtingen
beoordeeld in de Regeldruk-werkbaarheid-matrix (stap 3).
In stap 4 wordt voor de geprioriteerde verplichtingen alternatieven bedacht. In het regeldrukreductieprogramma is uitgewerkt hoe en wanneer de reductievoorstellen worden gerealiseerd. Doorgevoerde reductievoorstellen
worden in stap 6 doorgerekend en getoetst of het beoogde effect is gerealiseerd.
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Gebaseerd op bewezen methodieken
De methode voor de indicatorbedrijven is niet meer dan het toepassen van het Standaard Kostenmodel op een
modelbedrijf/sector. In Duitsland is deze methode doorontwikkeld voor de horeca (https://bit.ly/35W0iUG).
Daar leidt de aanpak tot vereenvoudigingen en verbetering uitvoering van wettelijke verplichtingen. Ervaring
uit Duitsland leert dan 5 bedrijven per sector samen een adequaat ‘indicatorbedrijf’ vormen. De ANKO heeft
recentelijk deze aanpak toegepast voor de kappersbranche (Freddie Onder Druk – ANKO).

