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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het werkdocument van de Commissie "Eerste voortgangsrapport inzake de 
strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving"
(****/****(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" van 16 december 20031,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 oktober 2000 over  de verslagen van de 
Commissie aan de Europese Raad: "De wetgeving verbeteren 1998 - Een gedeelde 
verantwoordelijkheid" en  "De wetgeving verbeteren 19992,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 29 november 2001 over het Witboek van de 
Commissie "Europese governance "3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 april 2003 over de verslagen van de Commissie 
aan de Europese Raad "De wetgeving verbeteren 2000" en "De wetgeving verbeteren
2001" 4,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 26 februari 2004 over het verslag van de 
Commissie "Een betere wetgeving 2002"5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 maart 2004 over de mededeling van de 
Commissie over de vereenvoudiging en verbetering van de communautaire regelgeving6,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 april 2004 over de toetsing van de impact van 
de communautaire regelgeving en de raadplegingsprocedures7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 mei 2006 over de strategie voor 
vereenvoudiging van de regelgeving8,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 mei 2006 over "de wetgeving verbeteren 2004: 
toepassing van het subsidiariteitsbeginsel — 12e jaarverslag"9,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 16 mei 2006 over het resultaat van de screening 
van wetgevingsvoorstellen die bij de wetgever hangende zijn10,

– gezien het werkdocument van de Commissie van 14 november 2006 ""Eerste 

  
1 PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.
2 PB C 197 van 12.7.2001, blz. 433. 
3 PB C 153 E van 27.6.2002, blz. 314.
4 PB C 64 E van 12.3.2004, blz. 135.
5 PB C 98 E van 23.4.2004, blz. 155.
6 PB C 102 E van 28.4.2004, blz. 512.
7 PB C 104 E van 30.4.2004, blz. 146.
8 PB C 297 E van 7.12.2006, blz. 136.
9 PB C 297 E van 7.12.2006, blz. 128.
10 PB C 297 E van 7.12.2006, blz. 140.
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voortgangsrapport inzake de strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving" 
(COM(2006)0690),

– gelet op artikel 45 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0000/2007),

A. overwegende dat zowel de Commissie als de Raad en het Europees Parlement er 
inmiddels stelselmatig naar streven om de instrumenten ter vereenvoudiging van de 
wetgeving uit te voeren, te definiëren en te verbeteren, 

B. overwegende dat de vereenvoudiging van de wetgeving omwille van de duidelijkheid, de 
doeltreffendheid en de kwaliteit van de wetgeving een conditio sine qua non vormt voor 
de verwezenlijking van de doelstelling "Beter wetgeven", die op zijn beurt een van de 
prioritaire acties van de Europese Unie vormt om optimale groei en werkgelegenheid te 
waarborgen,

C. overwegende dat een van de belangrijkste resultaten van de vereenvoudiging is dat deze 
geleidelijk wordt uitgebreid tot alle sectoren waarin de Europese Unie als wetgever 
optreedt,

D. overwegende dat de met het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" beoogde 
verplichtingen en doelstellingen met name betrekking hebben op de vereenvoudiging en 
de vermindering van de omvang van de communautaire wetgeving, alsook op de impact 
van deze wetgeving in de lidstaten,

E. overwegende dat bovengenoemd werkdocument van de Commissie "een rechtstreeks 
vervolg [vormt] op mededeling COM(2005) 535 van oktober 2005 onder de titel 
“Uitvoering van het Lissabon-programma van de Gemeenschap: een strategie voor de 
vereenvoudiging van de regelgeving”,

F. overwegende dat genoemd werkdocument een nieuw lopend vereenvoudigingsprogramma  
voor de periode 2006-2009 bevat waarin maatregelen ter vereenvoudiging van de vorm 
worden aangekondigd die bestaan in 43 herschikkingen, 12 codificaties en 8 intrekkingen, 
alsook 46 andere maatregelen tot inhoudelijke vereenvoudiging, die generiek worden 
aangeduid als "herzieningen",

G. overwegende dat er naast bovengenoemde vereenvoudigingsmaatregelen nog eens 500 
nieuwe wetgevingsinitiatieven op het programma staan (waarvan ongeveer 200 alleen al 
in 2007) die vervat zijn in een apart lopend programma dat specifiek gewijd is aan 
codificaties,

H. overwegende dat de Commissie verklaart dat het codificatieprogramma indicatief blijft, 
aangezien de voltooiing van het codificatieproject afhankelijk is van de beschikbaarheid 
van de te codificeren wetteksten in alle talen, en dat zij tevens schrijft dat codificatie moet 
worden uitgesteld wanneer de wetteksten opnieuw worden gewijzigd, hetgeen betekent 
dat de volgorde van de in het lopend programma opgenomen codificaties naar het inzicht 
van de Commissie kan veranderen naar gelang van deze twee factoren,
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I. overwegende dat de Commissie in haar werkdocument aankondigt dat zij in haar 
voorstellen stelselmatiger een toelichting zal opnemen om de nagestreefde 
vereenvoudigingsdoelstellingen beter uit te leggen,

J. overwegende dat de succesfactoren voor de vereenvoudigingsinitiatieven bestaan in een 
grondig onderbouwde methodologieën, die nog verbeterd wordt dankzij de raadpleging 
van alle betrokken subjecten en door het opstellen van sectorale analyses, nauwe 
samenwerking tussen de Commissie, het Europees Parlement en de Raad en meer gebruik 
van zelfregulering en coregulering,

K. overwegende dat de op Europees niveau nagestreefde vereenvoudiging gepaard moet gaan 
met een passende vereenvoudiging op nationaal niveau, zodat de voordelen die de 
communautaire vereenvoudiging oplevert niet teniet worden gedaan door nationale regels 
of obstakels van technische aard,

1. is ingenomen met het feit dat de vereenvoudigingsinitiatieven voor het eerst zijn 
opgenomen in het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2007, 
waarmee duidelijk wordt aangegeven dat de vereenvoudigingsstrategie prioritair beleid 
moet zijn;

2. verzoekt de Commissie de vereenvoudigingsinitiatieven voortaan stelselmatig op te 
nemen in een apart onderdeel van haar wetgevings- en werkprogramma, daarbij te 
vermelden welke prioriteit zij aan elk afzonderlijk vereenvoudigingsinitiatief wil 
toekennen en te dien einde reeds in haar jaarlijkse beleidsstrategie aan het begin van het 
jaarlijks wetgevingsprogrammeringsproces haar vereenvoudingsvoorstellen aan te geven; 
verzoekt haar tevens te vermijden dat er lange reeksen documenten in omloop worden 
gebracht met lijsten van vereenvoudigingsinitiatieven en dus te zorgen voor een zo 
getrouw mogelijk referentiekader;

3. verwelkomt de inspanningen die de Commissie zich getroost ter versterking van de 
codificatie van het acquis communautaire als primaire en elementaire vorm voor de 
vereenvoudiging van de wetgeving;

4. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk een oplossing te vinden voor de 
moeilijkheden in verband met de vertaling en te vermijden dat de indiening van nieuwe 
wetgevingsvoorstellen een negatieve invloed heeft op de codificatie-initiatieven, en 
daarmee op het hele vereenvoudigingsproces; verzoekt de Commissie consequent te zijn 
en dus in haar wetgevings- en werkprogramma geen codificatieprojecten aan te kondigen 
voor materies waarvoor zij ook inhoudelijke wetgevingsvoorstellen wil indienen;

5. stelt de Commissie voor, herschikking eens en voor altijd tot de gangbare 
wetgevingstechniek te verheffen, zodat ook wanneer er op bepaalde punten wijzigingen 
zijn aangebracht, voor elk initiatief de tekst in zijn geheel ter beschikking staat, waarin 
duidelijk is aangegeven welke delen nieuw en welke delen ongewijzigd zijn, zodat de 
communautaire wetgeving beter leesbaar en transparanter wordt;

6. verzoekt de Commissie tevens om eraan te denken dat in gevallen waarin herschikking 
niet mogelijk is, in de regel binnen zes maanden moet worden overgegaan tot codificatie 
van het betrokken wetgevingsterrein; is van mening dat er, in overeenstemming met 
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bovengenoemd interinstitutioneel akkoord, samen met de Raad en de Commissie speciale 
ad hoc structuren zouden kunnen worden opgezet om de vereenvoudiging te bevorderen;

7. is ingenomen met de toezegging van de Commissie te zullen zorgen voor goed 
onderbouwde methodologieën voor de vereenvoudigingswerkzaamheden; verzoekt de 
Commissie in dit verband werk te blijven maken van de raadpleging van de betrokken 
partijen, bijvoorbeeld door de reeds in oktober 2005 aangekondigde initiatieven op het 
gebied van landbouw en visserij uit te breiden tot andere beleidssectoren en door de 
maatregelen die zij in deze context op het gebied van het vennootschapsrecht en het 
auteursrecht wil nemen, verder te versterken; moedigt de Commissie aan meer werk te 
maken van sectorale analyses en van het meten van de administratieve lasten die de 
vigerende communautaire wetgeving met zich meebrengt;

8. verzoekt de Commissie met klem om in haar wetgevingsvoorstellen geen samenvattingen 
van die voorstellen op te nemen; is van oordeel dat een dergelijk initiatief averechts zou 
kunnen werken, omdat daarmee de tekst niet beter leesbaar wordt, maar juist 
ingewikkelder wordt gemaakt als gevolg van de toevoeging van een tekst die gevolgen 
kan hebben voor de interpretatie van de eigenlijke regelgeving;

9. herinnert de Commissie eraan dat een samenvatting misschien past bij een lopende tekst 
zoals een mededeling, maar niet bij een wettekst zoals een richtlijn of een verordening, 
aangezien een synthese die zich beperkt tot de hoofdpunten van een wetstekst een 
vertekend of zelfs verkeerd beeld van de werkelijke betekenis van het betroffen 
wetsinstrument zou kunnen opleveren;

10. wijst op het fundamentele belang van samenwerking tussen de communautaire 
instellingen, die onontbeerlijk is voor het welslagen van elke vereenvoudigingsstrategie; 
benadrukt in dit verband dat het Europees Parlement duidelijk blijk heeft gegeven van zijn 
goede wil door zijn huishoudelijk reglement te wijzigen met het oog op de 
vergemakkelijking van de goedkeuringsprocedure voor codificaties en de invoering van 
een ad hoc wetgevingsprocedures voor herschikkingen;

11. onderstreept andermaal dat de traditionele wetgevingsinstrumenten het gangbare middel 
moeten blijven om de in de Verdragen vastgelegde doelstellingen te bereiken; is van 
mening dat alternatieve methoden van regelgeving, zoals coregulering en zelfregulering,
een zinvolle aanvulling kunnen vormen op wetgevingsmaatregelen, voor zover die 
methoden de resultaten van de wetgeving evenwaardig of meer verbeteren; onderstreept 
dat de toepassing van alternatieve methoden van regelgeving in ieder geval in 
overeenstemming moet zijn met het Interinstitutioneel Akkoord "Beter wetgeven"; wijst 
erop dat de Commissie de voorwaarden en grenzen moet bepalen waaraan de partijen bij 
de toepassing van die praktijken gehouden zijn, en dat deze in elk geval alleen dienen te 
worden gebruikt onder toezicht van de Commissie en onverminderd het recht van het 
Parlement, de toepassing ervan af te keuren;

12. verzoekt de Commissie alles in het werk te stellen om te voorkomen dat het 
vereenvoudigingsproces op Europees niveau op nationaal niveau wordt belemmerd door 
nationale rechtsregels of technische obstakels; verzoekt haar dit proces ook op nationaal 
niveau te sturen en te volgen, bijvoorbeeld door als doorgeefluik te fungeren voor de beste 
praktijken die in de Europese Unie en in de lidstaten ontstaan;
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13. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de regeringen en de parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

I. Inleiding

1. In haar Mededeling COM(2005) 535 betreffende de uitvoering vn het Lissabon-
programma van de Gemeenschap: een strategie voor de vereenvoudiging van de 
regelgeving van 25 oktober 2005 had de Commissie een begin gemaakt met de nieuwe 
aanpak met het oog op een betere en doeltreffender acquis communautair (de zgn. . "better 
lawmaking" of "better regulation"), onder meer om de administratieve last die de werking 
van de interne markt onnodig bemoeilijkt, te verlichten.

2. In die mededeling werden de belangrijkste vereenvoudigingstechnieken uiteengezet en 
werden voor het tijdvak 2005-2008 99 initiatieven aangekondigd voor verbetering van de 
wetgevingskwaliteit: 11 codificatievoorstellen, 51 herschikkingsvoorstellen, 7 voorstellen 
tot intrekking en 30 voorstellen die niet onder een van die drie categorieën vielen, maar 
eveneens bedoeld waren om de wetgeving te vereenvoudigen (inhoudelijke 
vereenvoudiging).

3. Ter herinnering: onder codificatie wordt verstaan de procedure waarbij de te codificeren 
wetsteksten worden ingetrokken en vervangen door één tekst die inhoudelijk gezien niet 
afwijkt van die ingetrokken besluiten. Het gaat dus om een herbewerking van de 
geconsolideerde tekst in één nieuw, coherent en begrijpelijk wetsbesluit dat het 
oorspronkelijke besluit en alle opeenvolgende wijzigingen formeel vervangt1.

4. Herschikking is de procedure waarbij een wettelijk bindend besluit dat de besluiten die 
het vervangt, intrekt, zowel de wijziging van de inhoud van de wetgeving als de codificatie 
van de rest die ongewijzigd moet blijven, combineert. De herschikking wordt geregeld bij 
het interinstitutioneel akkoord van 28 november 20012.

5. Onder intrekking wordt verstaan het elimineren van wetsbesluiten die sinds 1957 zijn 
vastgesteld en die in de loop der jaren irrelevant of verouderd zijn geworden als gevolg van 
de technische en technologische vooruitgang, de evolutie in het beleid van de Europese 
Unie, veranderingen bij de toepassing van algemene Verdragsbepalingen of het ontstaan 
van nieuwe internationale voorschriften of normen.

6. Zoals bekend is met het oog op de vereenvoudiging het interinstitutioneel akkoord "Beter 

  
1 Deze procedure functioneert dankzij de adviesgroep van de juridische diensten van de drie instellingen, die tot 
taak hebben de voorstellen van de Commissie te beoordelen en het Europees Parlement en de Raad de garantie te 
geven dat deze voorstellen louter codificatie omvatten en dat de Commissie geen inhoudelijke wijzigingen heeft 
aangebracht. Het codificatieproces bestaat onder meer uit de verwijdering van de verouderde delen, de 
harmonisatie van de terminologie in de nieuwe wetstekst en de uitwerking van de preambule ervan. Dankzij dit 
mechanisme kan de wetgeving qua omvang worden ingekrompen, terwijl de inhoud ongewijzigd blijft. 
Momenteel buigt de Commissie institutionele zaken zich over de wijzigingen in het Reglement van het Europees 
Parlement die nodig zijn om de vereenvoudigingsprocedures makkelijker toegankelijk te maken. De Commissie 
juridische zaken heeft op 20 december 2006 een advies ter zake aangenomen. 
2 Interinstitutioneel akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van 
besluiten (PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1). Herschikking biedt niet alleen de mogelijkheid om wetgevingsteksten 
aan te passen middels inhoudelijke wijzigingen, maar ook door middel van de codificatie van meerdere 
wetsteksten, waardoor de wetgeving begrijpelijker en eenvoudiger wordt.
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wetgeven"1 opgesteld, dat op 16 december 2003 werd ondertekend en waarin diverse 
facetten van de kwestie aan de orde werden gesteld: betere coördinatie van het 
wetgevingsproces, meer transparantie, betere toegankelijkheid, effectanalyse, omzetting 
van het Gemeenschapsrecht, codificatie- en vereenvoudigingstechnieken, alternatieve 
regelgevingsmethoden, verkleining van de omvang van de wetgeving, enz..

II. Recente ontwikkelingen

1. Op 14 november 2006 kwam de Commissie met haar werkdocument "Eerste 
voortgangsrapport inzake de strategie voor de vereenvoudiging van de regelgeving"
(COM(2006) 690 def.), dat in het verlengde lag van haar mededeling van 25 oktober 2005 
betreffende de uitvoering van het Lissabon-programma van de Gemeenschap (COM(2005) 
535).

2. In dit werkdocument wordt de voortgang geëvalueerd die met de invoering van de 
vereenvoudiging in oktober 2005 is geboekt, worden verdere werkzaamheden die op stapel 
staan behandeld en worden nieuwe initiatieven gepresenteerd ter bevordering van het 
lopende vereenvoudigingsprogramma voor de periode 2006-2009. Een van de belangrijkste 
doelstellingen van de vereenvoudiging is om deze geleidelijk door te voeren op alle 
gebieden binnen de EG-regelgeving. In het nieuwe lopende vereenvoudigingsprogramma 
worden met name 43 herschikkingen aangekondigd, 12 codificaties, 8 intrekkingen en 46 
verdere maatregelen met het oog op inhoudelijke vereenvoudiging. programma. Daarbij 
komen nog eens de ongeveer 500 nieuwe wetgevingsinitiatieven die vervat zijn in een 
ander lopend programma dat specifiek gewijd is aan de codificaties (circa 200 alleen al in 
2007). 

3. Parallel hieraan worden in dit eerste voortgangsrapport de succesfactoren behandeld om de 
vereenvoudigingsdoelstellingen te bereiken, in het bijzonder een aantal goed onderbouwde 
methodologieën, een betere interinstitutionele samenwerking met het Europees Parlement 
en de Raad om de werkzaamheden tot afronding te brengen, meer gebruik van 
zelfregulering en coregulering en vereenvoudiging op nationaal niveau om te voorkomen 
dat de voordelen van een vereenvoudigde EU-regelgeving worden opgeheven door nieuwe 
nationale verordeningen of technische barrières..

III. Probleempunten en standpunt van de rapporteur

1. Opgemerkt zij dat vereenvoudigingsinitiatieven voor het eerst in het wetgevings- en 
werkprogramma van de Commissie voor 2007 zijn opgenomen, hetgeen een duidelijk 
bewijs vormt van de politieke prioriteit die aan de vereenvoudigingsstrategie wordt 
gegeven. Verder wordt als doelstelling genoemd dat de communautaire en nationale 
wetgeving vóór 2012 in totaal met 25% moet zijn ingekrompen.

2. Er moet niettemin op worden aangedrongen dat de Commissie:

  
1 PB C 321 van 31.12.2003, blz. 1.
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• de vereenvoudigingsinitiatieven voortaan stelselmatig vermeldt in een apart deel van 
het wetgevings- en werkprogramma;

• daarbij aangeeft welke prioriteit zij aan elk vereenvoudigingsinitiatief wil toekennen;
• vermijdt dat er steeds meer documenten worden uitgebracht met lijsten van 

vereenvoudigingsinitiatieven, zodat er een zo getrouw mogelijk referentiekader kan 
ontstaan. 

3. Met betrekking tot de codificatievoorstellen wordt er in het Commissiedocument op 
gewezen dat er maatregelen zijn genomen om de vertaling van originele documenten in de 
nieuwe EU-talen, waarbij een grote achterstand bestaat, te versnellen. Deze achterstand is 
het gevolg van vertragingen in de levering van vertalingen van de teksten die in die talen 
moeten worden gecodificeerd. Er wordt echter ook gezegd dat dit programma indicatief 
blijft, aangezien de voltooiing van het codificatieproject afhankelijk is van de 
beschikbaarheid van de te codificeren wetteksten in alle talen. Dit geldt met name voor het 
Bulgaars en het Roemeens.. Daarnaast moet de codificatie worden uitgesteld wanneer deze 
wetteksten opnieuw worden gewijzigd. Voor de Commissie hangt de volgorde waarin de 
wetsteksten behandeld zullen worden, af van deze twee factoren.

4. De problemen in verband met de vertaling zijn begrijpelijk, ook al moet de Commissie 
daar zo spoedig mogelijk een oplossing voor vinden. De gevolgen van nieuwe wetteksten 
voor de codificatie-initiatieven mogen echter niet ten koste gaan van het codificatieproces 
in zijn geheel. Aangezien de Commissie in de eerste pijler over een het monopolie op het 
gebied van wetgevingsinitiatief beschikt, is het duidelijk dat zij, wanneer zij met nieuwe 
(gewone) wetgevingsvoorstellen wil komen, in het wetgevings- en werkprogramma geen 
codificaties op dezelfde terreinen moet aankondigen. Ook hier moet de Commissie zich 
consequent houden aan het streven naar vereenvoudiging waar zij zelf de aanzet toe heeft 
gegeven.. 

5. In dit verband zij er tevens op gewezen dat herschikking eens en voor altijd de 
gebruikelijke wetgevingstechniek moet worden: dan zou men, ook al worden er op 
bepaalde punten wijzigingen aangebracht, altijd kunnen beschikken over de 
wetgevingstekst in zijn geheel, waarin duidelijk is aangegeven welke delen nieuw zijn en 
welke delen ongewijzigd zijn gebleven. Dat zou de Gemeenschapswetgeving leesbaarder 
en transparanter maken.

6. Positief is het voornemen van de Commissie om te zorgen voor goed onderbouwde 
methodologieën voor de vereenvoudigingswerkzaamheden. In het verslag wordt de 
Commissie verzocht te blijven streven naar raadpleging van de betrokken partijen, 
bijvoorbeeld door de al in 2005 aangekondigde initiatieven op het gebied van landbouw en 
visserij uit te breiden tot andere beleidsterreinen, en door de initiatieven die ze met het oog 
daarop wil nemen op het gebied van het vennootschapsrecht en het auteursrecht, uit te 
breiden. Daarvoor is het zonder meer zinvol om sectorale analyses op te stellen en te meten 
in welke mate de vigerende Gemeenschapswetgeving administratieve lasten oplevert.

7. Verder stelt de Commissie in het werkdocument voor, in de voorstellen die zij formuleert 
stelselmatiger een toelichting op te nemen om de vereenvoudigingsdoelstellingen die in het 
voorstel worden nagestreefd beter uit te leggen. Dat initiatief zou echter een averechtse 
uitwerking kunnen hebben, omdat daarmee de tekst niet beter leesbaar wordt, maar juist 
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ingewikkelder wordt gemaakt als gevolg van de toevoeging van een tekst (de toelichting) 
die gevolgen kan hebben voor de interpretatie van de eigenlijke regelgeving. Een 
samenvatting past misschien bij een lopende tekst zoals een mededeling, maar niet bij een 
wettekst zoals een richtlijn of een verordening, aangezien een synthese die zich beperkt tot 
de hoofdpunten van een wetstekst een vertekend of zelfs verkeerd beeld van de werkelijke 
betekenis van het betroffen wetsinstrument zou kunnen opleveren.

8. Met betrekking tot de samenwerking tussen de communautaire instellingen wordt in het 
verslag gesteld dat het Europees Parlement een duidelijk signaal heeft afgegeven door zijn 
Reglement te wijzigen met het oog op de verbetering van de wetgeving en de invoering 
van de procedure voor codificaties (artikel 80) en een nieuwe ad hoc procedure voor 
herschikkingen (artikel 80 bis). Deze Reglementswijziging is nog in behandeling bij de 
Commissie institutionele zaken en zou op korte termijn van kracht moeten worden.

9. Op het stuk van de coregulering en de zelfregulering1 kan slechts worden herhaald wat het 
Parlement destijds in paragraaf 23 van zijn resolutie van 16 mei 2006 over de strategie 
voor vereenvoudiging van de regelgeving 2006/2006(INI)) heeft geschreven, te weten "dat 
de traditionele wetgevingsinstrumenten het gangbare middel moeten blijven om de in de 
Verdragen vastgelegde doelstellingen te bereiken; (...) dat alternatieve methoden van 
regelgeving, zoals coregulering en zelfregulering, een zinvolle aanvulling kunnen vormen 
op wetgevingsmaatregelen, voor zover die methoden de resultaten van de wetgeving 
evenwaardig of meer verbeteren; (...) dat de toepassing van alternatieve methoden van 
regelgeving in ieder geval in overeenstemming moet zijn met het Interinstitutioneel 
Akkoord "Beter wetgeven"; dat de Commissie de voorwaarden en grenzen moet bepalen 
waaraan de partijen bij de toepassing van die praktijken gehouden zijn, en dat deze in elk 
geval alleen dienen te worden gebruikt onder toezicht van de Commissie en onverminderd 
het recht van het Parlement, de toepassing ervan af te keuren".

10.Tot slot kunnen wij het zonder meer eens zijn met de opvatting van de Commissie dat het 
op Europees niveau in gang gezette vereenvoudigingsproces niet mag worden gehinderd 
door nationale keuzen die daar haaks op staan en dat dit proces daarentegen vergezeld 
moet gaan van een vereenvoudiging op nationaal niveau. In het verslag wordt benadrukt 
dat het de taak van de Commissie is dit proces te sturen en te controleren, onder meer door 
als doorgeefluik voor beste praktijken te fungeren die binnen de Europese Unie en de 
lidstaten tot stand worden gebracht.

  
1 Onder coregulering (punt 18 van het interinstitutioneel akkoord "Beter wetgeven" wordt verstaan het 
mechanisme waarbij een communautair wetsbesluit de verwezenlijking van de door de wetgevingsautoriteit 
omschreven doelstellingen overlaat aan de erkende betrokken partijen op dit gebied (met name economische 
subjecten, sociale partners, niet-gouvernementele organisaties en verenigingen). Onder zelfregulering (punt 22 
van hetzelfde IA) wordt verstaan de mogelijkheid dat economische subjecten, de sociale partners, de niet-
gouvernementele organisaties of de verenigingen, onderling en voor henzelf gemeenschappelijke richtsnoeren op 
Europees niveau vaststellen (met name gedragscodes of sectorale overeenkomsten).


