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aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Charlie Weimers (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Derk Jan Eppink (ECR), Bert-Jan Ruissen (ECR), 
Jorge Buxadé Villalba (ECR), Gunnar Beck (ID)

Betreft: De tenuitvoerlegging van het “one in, one out”-beginsel

In haar mededeling over de werkmethoden van de Europese Commissie van december 2019 droeg 
voorzitter Von der Leyen de Commissie op bij alle nieuwe wetgeving het “one in, one out”-beginsel 
(“één erbij, één eraf”) ten uitvoer te leggen1.

De succesvolle en agressieve tenuitvoerlegging van dit beleid heeft op positieve wijze bijgedragen 
aan de economische groei en aan nieuwe werkgelegenheid door de stroom van de regelgeving en de 
administratieve rompslomp en lasten te beperken en tegelijkertijd de kans te vergroten dat niet-
regelgevende methoden ter verwezenlijking van beleidsdoelstellingen in aanmerking worden 
genomen234.

Kan de Commissie in het licht van het bovenstaande:

1. bevestigen dat het “one in, one out”-beginsel, zoals beloofd door voorzitter Von der Leyen, voor 
alle diensten van de Commissie op coherente wijze is toegepast?

2. informatie verschaffen over de huidige stand van zaken met betrekking tot het nieuwe instrument 
dat zou worden ingevoerd om ervoor te zorgen dat het beginsel bij alle nieuwe wetgeving ten 
uitvoer wordt gelegd?

3. voorzien in een volledig overzicht van alle wetgeving (verordeningen, richtlijnen, besluiten en 
uitvoeringsbesluiten) die tijdens het eerste jaar van het mandaat van de Commissie-
Von der Leyen is vastgesteld en ingetrokken5?
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regering van het Verenigd Koninkrijk, Londen, 2011.

3 Volgens een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
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