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De instellingen moeten beter samenwerken bij de
toetsing van wetgeving, aldus EU-controleurs
Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer functioneert het systeem voor de
toetsing van wetgeving van de Europese Commissie in het algemeen goed in vergelijking met
soortgelijke systemen in de lidstaten. Hoogwaardige toetsingen achteraf zijn van essentieel
belang voor de kwaliteit van de wetgeving, aldus de controleurs. Ze stellen echter een aantal
tekortkomingen vast die voornamelijk verband houden met het gebrek aan
gemeenschappelijke interinstitutionele definities met betrekking tot toetsingsclausules, de
onduidelijke behandeling van bepaalde soorten toetsingen alsook het gebrek aan duidelijkheid
van het programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit-programma).
Het toetsen van wetgeving nadat deze in werking is getreden, is een essentieel onderdeel van het
beleid van de Europese Commissie voor betere regelgeving. Betere regelgeving houdt in beleid
en wetgeving zodanig ontwerpen dat de belangrijkste doelstellingen ervan worden verwezenlijkt
en publieke organen empirisch onderbouwde keuzes kunnen maken. Het is een manier van
werken die ervoor moet zorgen dat politieke besluiten worden voorbereid op open en
transparante wijze, op basis van de beste beschikbare gegevens en ondersteund door een zo
breed mogelijke betrokkenheid van belanghebbenden. Het bestrijkt de volledige beleidscyclus te
beginnen bij het ontwerp en de voorbereiding van beleid, vervolgens de vaststelling, uitvoering
en toepassing ervan (waaronder handhaving), en ten slotte de evaluatie en herziening ervan.
De controleurs zijn nagegaan of het EU-toetsingssysteem naar behoren werd gepland en op
bevredigende wijze werd uitgevoerd, beheerd en op kwaliteit gecontroleerd. Over het algemeen
concludeerden zij dat de toetsingen van de Commissie goed functioneren in vergelijking met de
situatie in de meeste lidstaten. Het systeem voor evaluerende toetsingen is goed ontworpen,
wordt goed beheerd en wordt zorgvuldig op kwaliteit gecontroleerd. Op andere soorten
toetsingen worden echter niet dezelfde strenge kwaliteitscontrolenormen toegepast, hoewel de
aard, duur en kosten van de onderliggende werkzaamheden overeen kunnen komen met die van
evaluaties.
“Deze toetsingen helpen wetgevers inzicht te krijgen in de effecten, tekortkomingen en voordelen
van beleid of regelgeving”, aldus Henri Grethen, het lid van de Europese Rekenkamer dat
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verantwoordelijk is voor het verslag. “Het is dan ook van essentieel belang dat ze naar behoren
worden uitgevoerd.”
Volgens de controleurs worden toetsings- en toezichtsclausules breed toegepast, hoewel de
inhoud en verwachte outputs ervan door het gebrek aan gemeenschappelijke definities en
richtsnoeren bij de EU-instellingen niet altijd duidelijk zijn. Desondanks is de aanwezigheid ervan
in wetteksten de afgelopen jaren toegenomen. In verschillende gevallen waarin geen
toetsingsclausule in het voorstel was opgenomen, werd deze toegevoegd tijdens het
wetgevingsproces. De controleurs zien dit als een positieve stap.
De controleurs hebben ook gekeken naar het programma voor gezonde en resultaatgerichte
regelgeving (Refit-programma), dat tot doel heeft administratieve rompslomp te verminderen en
kosten terug te dringen, zonder de beleidsdoelstellingen in gevaar te brengen. Ze vonden de
achterliggende gedachte van Refit en de toegepaste criteria onduidelijk.
De controleurs doen de Commissie een aantal aanbevelingen, waarvan sommige zouden leiden
tot de verdere ontwikkeling en verbetering van het EU-systeem voor gemeenschappelijke
interinstitutionele samenwerking tussen de Commissie, het Europees Parlement, de Raad en de
lidstaten.
Noot voor de redactie
De ERK presenteert haar speciale verslagen aan het Europees Parlement en de Raad van de EU,
alsmede aan andere geïnteresseerde partijen zoals nationale parlementen, belanghebbenden uit
het bedrijfsleven en vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld. De overgrote
meerderheid van de aanbevelingen die we doen in onze verslagen wordt in de praktijk omgezet.
Uit dit hoge niveau van acceptatie blijkt hoe nuttig ons werk is voor EU-burgers.
Speciaal verslag nr. 16/2018 “Toetsing achteraf van EU-wetgeving: een goed opgezet, maar
onvolledig systeem” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu).
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