
Er moet gewerkt worden aan een gezonder regelgevingsklimaat in 

de Europese Unie. Meer gespreide verantwoordelijkheid bij de 

voorbereiding en uitvoering van regelgeving zal leiden tot meer 

praktische oplossingen die minder geld kosten, de concurrentie

kracht van ondernemingen niet overmatig belasten en daardoor 

een positieve uitwerking op de werkgelegenheid hebben. 

D 
e Organi,atie voor 1-:cono

mi'>che Samenwerking en 

Ontwikkeling iOFSOi 

m<1akt zich in toenemendc 

mate zorgcn over hct rcgclgcving~kli-

111<1Jt in de wc'>ter'>e wereld. In hct rJp

port 'ln1f110I'ill<} the Cluality of 

1.1111'5 dlld f<.e,;ullltiolls' qcJt 

dczc orgoni<.,atic onder 

meeL "( :ol'el11111ellts thro1u}h

out the 1Porld eJU}ili}e ill t/,-ce 

11111ill ac/11'itJes, t/,ey t11x. they 

s/lrll<i, dll,i they m;ulate 

l<.e,;ul,Ji10il is t/1e least ullder

stood of t/,ese flo/icy illstruJ11ell/\, 

hut ill 1111111)' coulltries II has 11 

lnoa,!a <llld 111ore Jar-1-cc1chin1} 

keling lcidt tot '>tijging van de admini

'>tratievc lasten v<1n ondcrnemingen, 

achteruitgang v<1n de produktiviteit en 

cen vcrtraging van innovCJtic. 

De bezorgdheid wordt gedeeld door 

cen aJnt<ll Jid,taten van de Lll Dit 

hedt er toe geleid dat on

der meer in hct Vcrenigd 

Konlllkrijk, de Hond'>

rcpuhliek, Dencmarkcn en 

ook in om land dcrcgulc

ring()opcraties van qart 

gegaan zijn. C~ezien hct 

fcit dat vee! regclgcving in 

de lidstaten rechtstrceb 

dan wei indirect ontleend 

J'i aan Ell-regclgcving, i"' 

i1n/Jac/ Oil ecollOJ11Jc 1}r011'th, Oil door de Europe'>c Raad op 

the ,lePcloJn11mt of the rule o/ /),- L /)oom C:orlu in JUni I 'Jl)4 heslo-

/,111'. alld Oil I}OI'U11111e11t effectil'cllcss th,m ,!o ten, dat ook de Europese Commi,,ie de 

t11x ""dfisca/;,olllies" regelgeving van de Furope'>e Unie maar 

I )e hczorgdheid geldt met name de ccns kriti'>ch tege11 hct Iicht moet hou-

toenamc van de hocvcclhcid regelge- den. 

ving in We'>t-Furopa, voorJI op milieu

en '>ociaal gebied, en in hct bi]zonder 

de ~lcchte kwalitcit van die regelge

ving De OFSO '>felt dat deze ontwik-

lnmiddel'> i'> door de Furope'>e Com

mi<;~ie een \Vcrkgroep van vooraan

staande deskundigen ingesteld, die 

moet onderzockcn welke Luropcsc re-
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gelgeving voor vereenvoudiging of de

regulering in aanmerking komt. Her 

mandaar van de werkgroep hecft ook 

hetrekking op de omzetting van EC-re

gelgeving in narionale wergeving. De 

werkgroep wordt in het Hrusselse jar

gon aangeduid als de wcrkgrocp

Molitor, naar de voorzittcr va11 de 

werkgroep: Dr Hernhard Molitor, voor

malig directeur-generaal van het mtnts

terie van Economische Zaken in Bonn 

De leden, waaronder de voorzitter van 

de Vereniging VNO-NCW, ziJn af

komstig uit de EU-Iidstaten. Het gaat 

daarhij om vertegenwoordigers van 

werkgevcrs- en werknemcrsorganisa

tie-;, rcchtcrs, professoren en enige 

voormalige hoge amhtenaren van de 

Furopese Commissic. Het hijzondere 

van het mandaat van de werkgroep

Molitor is dat speciale aandacht ge

vraagd wordt voor de eHecten van 

regelgeving op de competitiviteit van 

ondernemingen, in het hijzondcr van 

klcine- en middelgrote hedrijven, en de 

daaraan verbonden gevolgen voor de 

werkgelegenheid. 

Her eindrapport van de werkgroep-

1\lolitor zal 111 JUni 1995 aan de 

luropese top in Cannes moeten wor

den gepresenteerd. 

De werkgroep heeft als prioritaire ter

reinen van ondcrzoek aangewezen: mi

lieu, arheidsomstandigheden, voedsel

hygicnc en machinebouw. Eind I 994 

hedt de werkgroep aan Europese orga

nisatie'> van werknemers en werkgevers, 

branche-organi-;aties en consumenten

organi~atie~ een vragcnlij~t tocgczon

den waarin nadcre inlormatie gevraagd 

wordr over de gcnoemdc terreinen, als

mede informatie over andere FC-regel

geving en daarmce samenhangende 

nationale rcgclgeving die een negatieve 

invlocd hecft op de concurrentiekracht 

van ondernemingen en op de wcrkgelc-

genheid De werkgrocp heelt gezien de 

heschikbarc tijd besloten fiscalc rege

lingen en regelgeving op her gchied 

van landhouw huiren bcschouwing te 

Iaten. 

Uit de talrijke reacties blijkt dat afge

zicn van de genoemde tcrreinen pro

hlcmen ge'>ignaleerd worden ten 

aanzien van onder mecr overheidsaan

hesrcdingen. vcnnoot-;chapsrechr, han

delspolitiek, consumenten- en lcvens

middclcnwetgeving, hiotcchnologie, 

cnergic, vcrvocr en houwprodukten. 

De klachtcn komen hoofdzakcliJk necr 

op tc grote gcdetaillccrdheid van voor

<,chriften, overlapping en tcgenstrijdig

heid, ondoelmatigheid, disproportio

naliteit, <,trqdtgheid met suhsidiaritcits

bcgin-;c\, rcgclgcving die nog -,teed~ gc

handhaafd wordt, tenvijl nieuwc 

voorschriften al van kracht zijn, het cu

mulaticvc effect van vcrschillende soor

tcn voorschrilten en gebrekkige im

plementatie en onvoldoende tuezicht 

op naleving. 

Regelgeving, 
concurrentiepositie en 
werkgelegenheid 
De Ell hezit op het terrein van regelge

ving een omstredcn reputatic. 01 het 

nu gaat om gehaktballcn, de hygiene in 

slachthuizen, de etiketten op de jam

potjes in de supcrmarkt, de lengte van 

hananen of de veiligheidsvoorschriften 

in bcdrijven, de invloed van de EU-rc

gelgeving laat zich overal gelden. De 

karikatuur van de bedillerigc Hrusselse 

bureaucratic die de ene na de andere 

gedetaillcerde richtlijn op de lidstaten 

afvuurt doct het goed aan de borrelta

fcl. [en beeld dat wei enigc correctte 

hehoelt. Veel van deze Europese maat

regclcn hlijken nu cenmaal nodig voor 

het goed lunctioneren van de interne 

markt. Neem bijvoorhceld het Withock 
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van de Europese Commis<>ie inzake de 

voltooiing van de interne markt. ])e 

daarin opgenomcn driehondcrd maat

regelen hehhcn ten doc] nationale oh

>takcls uit de weg tc ruimen die de 

tot<;tandkoming van de interne markt 

vcrhinderen. Rcgclgcving van de EU 

kan dcrhalve ook ecn deregukrend ef
fect hebben. Zo bevat de ontwerp

richtlipl met betrekking tot de 

veiligheid van machines op de werk

pkk voorschnften ter hescherming van 

de werkncmcr bij het gehruik van de 

machine. Op dit tcrrcin bestaan talrijke 

nationalc voor>chriften die op zich bc

lemmcrend kunnen werkcn voor hct 

vnje vcrkeer van machines binncn de 

EU. Het hcdt immers wcinig zin ma

chines aan te schaften in land X die 

wei in land Y mogen worden ingevoerd 

maar vervolgens van de nationale vci

lighcidsinspcctic daar niet in gehruik 

n1ogcn worden gcnon1cn. 

Ecn voorbceld uit de voedsc]<;cctor Een 

-;erie zeer gcdctailleerde horizontale en 

verticale richtlijncn geven voorschrif

ten omtrcnt de hygiene in de vleesvcr

werkende industrie, zoals slachthuizen 

en <;]ageriJcn Op zich ccn hclangwek

kend onderwerp We willen allcmaal 

graag gezond hlijven, vandaar dat ook 

op dit punt talrijke nationale voor

schriften van kracht waren, die een he

lemmcring vormdcn voor het vrijc 

vcrkeer van vleesprodukten. 

In beidc gevallen IS de noodzaak van 

rcgclgeving aanwezig, dit wordt ook 

door de hetrokken scctoren onderkend. 

Toch hli1kt de genoemde regclgeving in 

de praktijk tot grote problemen tc lei

den. Zo hepaalt de ontwerp-richtlijn 

met hctrekking tot de veiligheid van 

machines op de wcrkplek, dat niet ai

ken nieuwc machines aan de voor

schrilten mocten worden aangcpast, 

maar ook het bestaande machinepark. 

])e vraag i<> of dat nu wei ccht nodig is. 

Het argument van hct vrije verkeer van 

goederen speelt hicr geen rol. De na

lionale veiligheidsvoorschriftcn zouden 

in dergclijke gevallen, totdat het ma

chinepark aan vervanging toe is, toch 

gewoon van toepassing kunnen blijvcn. 

llij de voedselhygicne-richtlijnen doct 

zich een vergelijkhaar problccm voor 

])eze rcgclgeving bevat zecr gedetail

lecrde voor>chriftcn over de verf die cr 

op de muren van slachthuizen en slagc

rijen moet, hoc hoog exact de tegeltjes 

moctcn rei ken, wat voor koelinstallaties 

gebruikt moeten worden, welke mate

rialen ahsoluut niet gehruikt mogen 

worden en hoe de hedrijven moetcn 

worden schoon gehouden. Allcmaal te

recht, de consumcnt moet er van op 

aan kunncn, dat vleesprodukten, waar 

zein de EU ook vervaardigd zijn, veilig 

zijn ])e richtlijncn maken echter geen 

onderscheid tussen ccn klein slachthui-; 

in de Franse Provence, dat uit<>luitend 

de directe omgeving van vlce<>produk

ten voorziet, en een grote exportslach

terij in Kopenhagen llij de eer>te gaat 

hct vlcesprodukt direct van de slachte

rij naar de consument, tcrwijl bij de ex

portslachterij het produkt vaak pas vee] 

later bij de consumcnt op ta-
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fcl komt. De noodzaak van 

hygiene is in heide gevallcn 

gegeven; de vraag is cchtcr 

gerechtvaardigd of het met 

hetrekking tot het klcitle 

slachthuis dat aiken voor de 

directc omgeving producecrt 

wellicht niet 'cen tandje min

der kan' 

Regelgeving van de 

Europese Unie 

kan ook een 

deregulerend effect 

hebben. 

Zeer praktische vragen die op dit mo

ment in de wcrkgroep-Molitor aan de 

orde ziJn. l'raktische vragcn die van lc
vensbelang kunnen zijn voor vee] 

Midden-en Kleinbedrijf (MKB)-onder

nemingcn. Beide voorheelden Iaten ook 
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zien dat aan aanpassing aan de richtlijn 

voor kleine ondcrnemingcn vcelal rcla

ticf hogere kosten zijn vcrhondcn dan 

voor grotc concurrcntcn. 'There are 17 

million smllll businesses in the U111on .lust 

imagine, if each one of limn could crwle one ex

tra )Dh ", aldus de voorzittcr van de 

Europcse Commissie, Santcr op 17 ja-

nuari 1995, in hct 

schrijden. 

Om hctcr te kunnen concut-reren moe

ten hcdrijven: 

* constant innovcren door nog mcer 

aan de wens van de klant te voldocn, 

* continu werkcn aan de vcrbctcring 

van efficiency en kwalitcit, 

* de capacitcit bezittcn om te kunncn 

her<,tructurcren 111 ant-

Europces Parlcmcnt. Aan 

hct cine! van de regelge-
Bijzondere aandacht 

woord op <,ncllc verandc-

rl ngen marktcn, 111 

vingsketen, de cumulatic voor de effecten van technologic en concurrcn-

van EU- en nationale 

voor<,chriften, <,taat ook de 

MK8-onderncmcr die ZIJn 

bedrijf draaiendc moet 

houden en tcgclijkerti)d 

z'n handen vol hecft aan 

de golf van regclgeving 

die onophoudelijk op hem 

neerdaalt. 

regelgeving op het 
tic. 

Midden- en Overhcidsregclgcving kan 

de capacitcitcn van hedrij

ven op ~011 van dezc gc

hicdcn direct hindercn. 

Om in de intcrnationale 

concurrcntie overctnd tc 

Kleinbedrijf is op 

zijn plaats, ook op 

Europees niveau. 

Hct Economische lnstituut voor hct 

Midden- en Klcinbedrijf (ElM) becij

fcrdc vorig Jaar de totalc kosten voor 

bedrijvcn ten gevolgc van admini'>tra

ticve lasten aileen al in Nederland op 

I 3 miljard gulden Enige bijzondcre 

aandacht voor de effcctcn van rcgclgc

ving op MKB-onderncmingen is dcr

halvc wei op z'n plaab, ook op 

[uropee<, nivcau. 

h is cchtcr nog ecn ander aspect dat 

bij ccn onderzock naar EU-rcgclgeving 

niet uit hct oog mag worden vcrloren. 

De OESO wee<, cr al op: de gevolgen 

van de kwantiteit en vooral van de kwa

liteit van rcgclgeving voor de concur

renticpositie van West-Europa op de 

wcreldmarkt. 

Hct Europc'>e bedrijlslcven concurrecrt 

op de wcrcldmarkt. De internationalisa

tic van bedriJven wordt '>teeds intcnsic

ver en zclls kleinc hcdrijven worden 

hicrdoor bc'!'nvloed als ecn decl van 

complexc aanbodkctcns die de nationa

le grcnzcn zondcr problcmcn over-

kunnen hlijvcn moetcn hc

drijvcn, klein en groot, lokaal en inter

nationaal, llexibcl en <,nel zijn 

Wannccr het bedrijlsklimaat <,tcrk gerc

gulccrd is en de overhcid zich drrcct 

opdringt op een groot terrcin van he

sluitvorming van hedrijvcn, kan dat cr 

toe lciden dat hcdriJven conscrvaticf en 

afkcrig worden van het ncmcn van risi

CO'>. De concurrcntic ztt intusscn niet 

stil. 

Tegen dczc achtcrgrond i'> de stelling 

gercchtvaardigd dat de mogelijkheid 

van hedrijvcn om in de toekomst te 

kunncn concurrcrcn niet aileen van hun 

cigen concurrenticvcrn1ogen afhangt, 

maar ook van de <,tcrkten en zwakhe

den van het sociaal-economische '>Y

<,tccm waarin zij operercn. 

Gespreide 
verantwoordelijkheid 
Overhedcn op nationaal en luropees 

nivcau zien zich geplaat<,t voor ccn niet 

ccnvoudig op te losscn dilemma: cner

zijds wordt de <,amcnleving steed<. com-
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plcxcr wat vraagt tllll u;mplexe rcgcl

geving, anderzijds lcgt diezeltdc com

plcxitcit de grenzcn hloot van de 

centrale sturingsnwgeliJkhcdcn van de 

sam en levi ng Sturingsmoge\ijkheden 

die vcrder h\ijken af te ncmcn naarmatc 

de rcgionalisering en mondialiscring 

van de cconomie tocncmen. 

Het C:DA kiest in zijn Program van 

Llitgangspuntcn voor een duurzame 

economische groci. Het model van de 

'krimpcconomic' wordt afgewczen voor 

zover dezc stijging van arheid.,produk

tiviteit en welvaart als zodanig ver

werpt Dat model houdt te wcinig 

rekening met het draagvlak dat nodig is 

voor milieubeleid. maar ook voor soci

aal hcleid en de overige kerntaken van 

de overhcicL 

Fen rcgclgevingsklimaat dat duurzame 

cconomische groei bedreigt verdient 

dcrhalve ecn knti-,chc hcschouwing. 

Het landeliJk C::DA-verkiczingspro

gramma 'Wat echt tclt' plcit in dit vcr

hand voor een 'Program Flcxibiliscring' 

dat onder mecr moet leiden tot vermin

dering van regeldruk en het doorhrcken 

van stropcrigheid van procedures. 

Lliteraard gcldt ecn aantal randvoor

waarden voor clkc operatic die ten doc[ 

heeft het regelgevingsklimaat tc vcrhc

tcren. Hct is de taak van de ovcrheid 

hi) haar heleid de verschi\lcnde en mo

gc\ijk bot<,ende gcrcchtvaardigde be

bngen te harmoniseren 'naar de 

maatstal van het rccht' Dercgulcring 

die de hescherming van de zwakkcrc 

I zowel burgers a is hedriJven I ondcr

llll)nt, zou hiermcc in strl)d zijn. 

i)crcgulcring en vcrccnvoudiging nlo

gcn derhalve twoit leiden tot het te

loor gaan van met moeite bcreiktc tT

sultaten op hclangrijkc tcrrcinen zoak 

mi I ieuhe,chcrm ing, arheidsvoorwaar

den en consumentenbcscherming. 

[)aarnaa<,t kan marktordenende regcl-

C IJV ~ "' 

geving hijdragcn aan een verbetcrde 

marktwerking en een gczond sociaal

cconomisch klimaat. Een acticf, op de 

praktijk gericht, mcdedingingshclcid, is 

hicrvan een voorheeld. 

Waar het om gaat is het verwijderen of 

aanpas-.en van directe ovcrheid.,regcl

gcving wanncer de doe len van deze rc

gclgeving niet Ianger gcldig zip1, of 

wanneer ze etfcctiever kunnen worden 

hereikt door altcrnatievc mcchani-,men, 

zoal-. door de markt of zcllregulcring. 

De overheid moet kiczen voor die be

lcidsinstrumcnten die hct meest bijdra

gen aan doeltrdlcnd overhcidsbeleid 

en die het stcrkst appellercn aan de ver

antwoordeliJkhcid van burgers en bc

drijven Het gaat om de kwaliteit van 

het regelgcvingsklimaat 

Ce,preide verantwoordclijkheid in 

plaat-, van centrale sturingsmechanis

men. Het is vanuit die optiek dat ook 

op Europccs niveau naar overheidsrcgu

lcring moet worden gekekcn Een up

tick die een oplmsing kan hicdcn voor 

enerzijds de noodzaak tot regulcring en 

anderzijd, de llexihilitcit die ondcrnc

mingcn nodig hchhen om in de inter

nationalc concurrentiestriJd overcind tc 

kunncn hlijvcn. Fen optiek die ook mo

gc\ijkheden hiedt voor de spccifieke 

positic van het 1\ 1KB-bedrijf 

Gezamenlijk kwaliteit 
regelgeving verbeteren 
Onvolkomenhcden in rcgelgeving dic

nen zowel op communautair als op na

tionaal nivcau te worden aangepakt 

Len van de onderwcrpen die tn 

Nederland op de agenda van het pro

ject 'Marktwerking, dcregulering en 

wetgcvingskwaliteit' staan, i'> de ARBO

wetgeving. Op het terrein van arheids

om-,tandigheden zi)ll dertig vcrschil

lende FC-Richtli)ncn van tocpaS'>ing 

die elkaar op een aantal terreincn over-
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Iappen met daarnaast nog twintig aan

passingsrichtlijnen met talrijke bijlagen 

Het is dan zeker geen ovcrbodige luxe 

daar eens heel kritisch naar te kijkcn. 

Dit zal zcker niet tot gevolg hehben 

dat de bescherming van de werknemcrs 

op de tocht komt te staan, integendeel. 

Het kan er wei toe leiden dat door her

codificatie en stroomlijning een over

zichtelijk en helder wetgevings

instrumentarium geschapen wordt, dat 

de omzetting in nationalc wetgeving, 

de toepassing en de handhaving aan

merkelijk vereenvoudigt 

In juni zal de werkgroep-Molitor ver

slag uitbrengen over haar bevindingen. 

Laten we hopen dat de Europese 

C:ommissie desnoods in overleg met de 

betrokken Europese organisatie voor

stellen uitwerkt die meer tegemoet ko

men aan de eisen van de praktijk. Het 

woord is daarna aan de politiek, het 

Europees Parlcment en de lidstaten, om 

akkoord te gaan met de voorgestelde 

aanpassingen van EU-regelgeving. 

Daarhij zal ook de vraag aan de ordc 

mocten komen, wclke lering we uit dit 

helc proces trekken met het oog op de 

regelgcvingscultuur in de toekomst. 

Ook op Europees nivcau zou de wetge

ver zich, alvorens over te gaan tot nieu

we regelgeving, uitgaand van het 

principe van gesprcide verantwoorde

lijkheid, cen aantal principicle vragen 

moeten stellen, 

* Is overheidsinterventie noodzakelijk 

of wenselijk, of kan de regulering aan 

de markt of aan zelfregulering door 

marktpartijen worden overgclatenJ 

* Wanneer de overheidsintervcntie 

noodzakclijk geacht wordt, moet dit 

dan op Europees of nationaal niveau 

plaatsvinden (suhsidiariteit)? 

* lndien overheidsi n terven tic op 

Europees niveau gewenst is, wat is dan 

het mcest geschiktc mechanisme? Zijn 

cr alternatievcn voor de traditionele 

'command and control' regelgcving, bij

voorhccld een door de F.uropese 

C:ommissie gcregisseerde wedcrzijdse 

erkenning van nationale voorschriftenJ 

* Wanneer EU-regelgeving het nood

zakelijke mechanisme van overheidsin

terventie is, hoc kan dan door opzet en 

handhaving van de regelgeving hcreikt 

worden dat de economischc kosten zo

veel mogelijk bcperkt hli)ven en de 

doelmatigheid in de uitvoering gega

randeerd is; 

Regelgevingscultuur 
veranderen 
Tot slot nog een aantal aanbevelingcn 

om de gespreide verantwoordclijkheid 

in de regelgevingscultuur op luropee<, 

niveau verder gestalte te gevcn, 

* De Europese regelgcving is niet hct 

werk van de Europese C:ommissie, haar 

ambtenarcn of academici in 'splendid iso

lation' Belangrijk is dat betrokkcncn, 

zoals bedrijfsleven, Europesc werkge

vers- en werknemersorganisaties en de 

nationalc wetgevers actief bij de tot

standkoming daarvan bctrokken wor

den. Nieuwe voorstellen zullen tegen 

de achtcrgrond van de hierboven gcfor

muleerde criteria moeten worden geha

seerd op een zeer weloverwogen en 

duidelijk aanwezige noodzaak. De 

Europese C:ommissie zou er verstandig 

aan doen om met Green en White P,1pcrs 

een breed dcbat op gang tc brengen 

om recht te doen aan de ratio van hct 

subsidiari teits-, proportionaliteits- en 

eftectiviteitsbeginscl. Een goed voor

heeld is de manier waarop de Europese 

C:ommissie omgaat met het gcvoelige 

vraagstuk van de concentratie in de me

dia versus de gcwenste pluriforrniteit en 

objectiviteit van de media. In een 

Croenboek wcrden eerst de verschil-

C'l JV 4/'!5 



lende mogclijkhcden voor communau

tairc intcrventie naast elkaar gezet: wei 

of gecn intcrventie door de EU, en zo 

Ja langs welkc wcg, regelgeving danwcl 

zelfregulcring. Via hoorzittingcn en cn

quetes worden de bctrokken scctorcn 

hiJ de hcsluitvorming hctrokken. 

Uitcraard hlijlt het primaat van de be

sluitvorming bij de politick, die na af

weging van de betrokken belangcn, 

dchniticvc kcuzes zal moetcn maken. 

' Om tc voorkomen dat, - zoal-; bij

voorheeld hiJ arhcidsomstandigheden

richtliJncn en levensmiddclcnwetgeving 

hct geval is. richtlijn op richtlijn gc

stapeld wordt tcrwijl oude 

<,u]tatcn van deze onafhankelijkc toct

sing worden in het Publicatieblad gepu

hlicccrd. Een dergclijke publieke 

toet.,ing kan cr toe leiden dat de dfcc

ten van rcgclgcving voor het hcdrijfslc

ven betrokkcn worden bij de politickc 

hesluitvorming. 

* BiJzonderc aandacht geldt de hand

having en de uitvoering van EU-regel

geving door de lidstaten. Vee! klachtcn 

hebbcn hetrekking op hct nict naleven 

of nict-tijdige of niet-corrcctc imple

mcntatte van Europcsc richtlijnen. 

Vanuit hct Vcrenigd Koninkrijk wordt 

de invoering van onafhankelijke '11!JC11-

cys' bepleit, die per lid-

rcgclgcving van kracht 
Onvolkomenheden 

hlijft en inmiddcls nieuwc 

staat in opdracht en onder 

toczicht van de Europese 

Commis'>ie, de uitvoering 

van EU-regelgeving con

troleren. Een idee dat hct 

voorschriften gepublicccrd 

ZtJn, zoudcn ook EC

richtliJncn van horizon

clausules moctcn worden 

voorzicn. Na cen periodc 

van biJvoorbccld viJf jaar 

moct hezicn worden of de 

rcgclgcving nog -;teed-.; Jan 

haar oorspronkelijke doc! 

voldoet. 

in regelgeving 

dienen zowel op 

communautair als overvvcgcn waard is. 

op nationaal niveau 
Speciheke aandacht zal 

hij de totstandkoming van 

te worden 

aangepakt. 

rcgclgcving gcgeven nloc

ten worden aan de positie 

van het I\1KB. Waar mo-

* Er client ccn permanent 'comite'

l\1olitor' van onafhankclijkc dcskundi-

gen te komcn, dat voorstellcn tot 

rcgclgcving aan de bovengenocn1dc 

cntcria toctst. Daarnaast zullen door of 

in opdracht van dit comitc via een he

drijl:,dfectcntocts de conscquenties van 

de rcgclgcving voor bcdrijven in kaart 

moeten worden gcbracht. Een 'huitcn

landtoch' zou moetcn aangcvcn wat 

hct effect is van de voorgenomcn rcgcl

gcving op de concurrcnticpositie van 

de EU ten opzichtc van de hclangrijk

stc handelspartners. Ecn cerstc aanzct 

in deze richnng is de in<,tclling door de 

LU van de nieuwe 'Co111fJclliiPillm Cormcil' 

die moet waken over de internationalc 

concurrentiepositic van de EU. De re-
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gelijk zal via 'bagatel-clau

sules' getracht moeten worden de 

cffcctcn van voorschrihen voor MKB

ondernemingcn tc 'verzachten'. 

Kortom, cen, uiteraard niet uitputten

dc, reeks voorstellen om te komcn tot 

cen gezonder regelgcvingsklimaat in de 

Europcsc Unie. Ter illustratic nog cen 

voorheeld uit hct land van Kafka, om 

aan te gevcn hoe het vooral niet moct. 

Ergem in Nederland staat een bcdrijf 

dat onkruidbestrijdingsmiddclen ver

vaardigt De autoriteiten hebbcn de on

dcrncming aan een reck.., naar vcrluidt 

op EU-regelgeving, gehasccrde veilig

hcids- en milieuvoor<,chrihcn ondcr

worpen Zo diencn de wcrknemers 

voor aanvang der werkzaamhcdcn ccn 
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sluis te passeren. Voor de sluis dienen 

zij zich te ontdoen van hun kleding In 

de sluis client men zich te douchen en 

na de sluis wacht de werkkleding Na 

afloop van de werkzaamheden volgt 

dczelfcle procedure, maar dan in omgc

kecrde volgorde. Het water waarmce 

het reinigingsproces voltrokkcn wordt, 

client tc worden opgevangen in umtal

ners en moet vervolgens worden vcr

brand(') De containers worden daartoe 

naar Rotterdam gehracht, alwaar het li

ter voor liter in verbrandingsovem 

wordt gespoten. Niet tc veel tegclijk, 

anders gaan de oven-, uit. Atncmers van 

de bestrijdingsmiddelcn zi;n agrarische 

ondernerncrs, die daarmee volstrekt le

gitiem het onkruid op hun landerijcn te 

lijf gaan. 

Zo zijn er vele voorhcelden te gcven 

van regelgeving die op zich qua doel

stelling door ieder ondcrschreven zul-

len worden, zoals in dit geval de be

scherming van de werkncmcr-, en het 

milieu. Door de tc vergaandc detaillc

ring van de voorschriften, zowcl ten 

aanzien van het doel al-, van de daartoe 

in te zetten rniddclcn, wordt de toepas

sing in de praktijk een hachelijke zaak 

I)aardoor i~ regelgcving in vclc gcval~ 

len nict docltreHcnd voor de ovcrheid, 

en appellccrt niet aan de verantwoorde

lijkheid van de bedrijvcn. Mecr gcsprei

de verantwoordelijkheid biJ de voor

hereiding en de uitvoering van de re

gelgeving zal leiden tot mcer prakti

'>chc op]o.,.,ingen, die minder geld 

kosten, de concurrcntiekracht van on

dememingcn niet overmatig helasten, 

en daardoor een positieve uitwerking 

op de werkgelegenhe1d hebben. 
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