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“Betere regelgeving” moet centraal blijven staan 
in het EU-wetgevingsproces, aldus controleurs 
“Betere regelgeving” is de reeks beginselen en instrumenten die de Commissie gebruikt om haar 
beleid te ontwikkelen en haar wetgevingsvoorstellen voor te bereiden. Volgens een nieuwe 
analyse van de Europese Rekenkamer is betere regelgeving al bijna 20 jaar een belangrijk 
onderdeel van de beleidsvorming in de EU en is dit internationaal een van de meest geavanceerde 
systemen. Er zou echter meer kunnen worden gedaan om burgers en andere belanghebbenden te 
raadplegen, de empirische onderbouwing van besluitvorming te verbeteren en de uitvoering en 
toepassing van EU-wetgeving te bevorderen, te monitoren en te handhaven. 

De wetgeving in de EU is voortdurend in ontwikkeling naargelang wetten worden vastgesteld, 
gewijzigd, ingetrokken of niet meer van kracht zijn. De Commissie stelt wetgeving voor en speelt 
een cruciale rol bij de monitoring van de toepassing en analyse van de resultaten daarvan.  

De aanpak inzake betere regelgeving moet waarborgen dat de besluitvorming open en transparant 
is, dat burgers en belanghebbenden gedurende het hele beleidsvormings- en wetgevingsproces een 
bijdrage kunnen leveren, dat EU-maatregelen worden vastgesteld op basis van feitelijke gegevens 
en met het nodige inzicht in de waarschijnlijke effecten ervan, en dat de regelgevingslasten voor 
ondernemingen, burgers en overheidsinstanties tot een minimum worden beperkt. De Commissie 
past de beginselen van betere regelgeving al bijna 20 jaar toe. Volgens een recente studie van de 
OESO heeft de Commissie een van de meest geavanceerde systemen voor betere regelgeving ter 
wereld. 

“Betere regelgeving zorgt ervoor dat EU-wetgeving gedegen, empirisch onderbouwd, tijdig en 
transparant is en dat daarvoor verantwoording wordt afgelegd”, aldus Pietro Russo, het lid van de 
Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de analyse. “Met deze analyse willen we een 
bijdrage leveren aan het publieke debat over de vraag hoe de EU beter kan functioneren. Aangezien 
de behoefte aan empirisch onderbouwd beleid alleen maar toeneemt, moet betere regelgeving, ten 
behoeve van onze burgers en bedrijven, centraal blijven staan in het EU wetgevingsproces.” 

In hun analyse wijzen de controleurs erop dat betere regelgeving sinds 2015 een van de prioriteiten 
van de Commissie is. Zij merken ook op dat de Commissie onlangs de balans heeft opgemaakt van 
de werking van de verschillende instrumenten en processen voor betere regelgeving. Tegelijkertijd 
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constateren de controleurs een aantal uitdagingen met betrekking tot betere regelgeving bij het 
wetgevingsproces van de EU:  

o waarborgen dat het beleid en de wetgevingsinitiatieven van de EU voldoende worden 
gedragen door kwalitatief hoogstaande en tijdige feitelijke gegevens en bewijzen ter ondersteuning 
van raadplegingen en effectbeoordelingen voordat besluiten worden genomen (bijv. door 
kwantificering van de kosten en baten van de verschillende opties), alsook de effecten monitoren 
tijdens en evalueren na de uitvoering van beleid;  

o de EU-wetgeving verder vereenvoudigen (bijv. door onnodige regels of procedures te 
schrappen en duidelijkheid voor begunstigden en overheden, met name via toelichtende stukken, 
voorop te stellen) en de uitvoering en toepassing ervan in de lidstaten monitoren (bijv. door er met 
behulp van de EU-begroting voor te zorgen dat de EU-wetgeving wordt toegepast, en een algemeen 
kader voor toezicht te ontwikkelen met handhavingsprioriteiten en benchmarks voor de 
behandeling van inbreukzaken);  

o verbeteren van de transparantie van het wetgevingsproces voor burgers en andere 
belanghebbenden, bijv. door raadplegingsactiviteiten zichtbaarder en toegankelijker te maken. 

Aangezien de verwezenlijking van de doelstellingen van betere regelgeving ook afhangt van een 
doeltreffende samenwerking tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad, 
benadrukken de controleurs bovendien dat het van essentieel belang is dat de medewetgevers de 
verbintenissen nakomen die zij zijn aangegaan in het Interinstitutioneel Akkoord van 2016 ter 
bevordering van transparante, empirisch onderbouwde wetgeving. Ook in dit verband zijn de 
controleurs van mening dat er meer zou kunnen worden gedaan om de beoordeling van door de 
medewetgevers aangebrachte wijzigingen verder te verbeteren en om de transparantie over 
bepaalde aspecten van de wetgevingsprocedure (bijv. “trialoogvergaderingen” en lobbyen) te 
vergroten. 

Noot voor de redactie  

De analyse van de ERK “Wetgeven in de Europese Unie: de balans na bijna 20 jaar betere 
regelgeving” is in 23 EU-talen beschikbaar op de website van de ERK (eca.europa.eu). In een analyse 
worden feiten vastgesteld en gepresenteerd met betrekking tot een specifieke kwestie; het is geen 
controle. Deze analyse is gebaseerd op relevante resultaten van eerdere controles, internationale 
benchmarking, analyse van openbaar beschikbare informatie en academisch onderzoek, en overleg 
met belanghebbenden en deskundigen op dit gebied. 

De controleurs hebben onlangs gerelateerde verslagen gepubliceerd inzake inspraak van burgers in 
EU wetgeving en het in de praktijk brengen van EU-recht. 

 
Hier kunt u informatie vinden over de maatregelen die de ERK heeft genomen naar aanleiding van 
de COVID-19-pandemie. 
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