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Na 17 jaar Actal gaat de onafhankelijke toetsing van de regeldruk over naar een
nieuwe, nog te vormen organisatie. Wij als college willen graag dit moment
markeren. Om lessen te trekken uit de gezamenlijke ervaringen in het tegengaan van onnodige en te ingewikkelde regels. En vooral ook om vooruit te
kijken.
Er is in de afgelopen jaren veel bereikt. Nederland heeft als eerste land in
Europa de maatschappelijke kosten van regeldruk uitgerekend en een nettoreductiedoelstelling toegepast. Tegelijkertijd sluit wetgeving vaak nog niet goed
aan bij de wereld van bedrijven, burgers, onderwijzers en zorgprofessionals.
En komt de Haagse werkelijkheid uiteindelijk niet overeen met hoe mensen en
bedrijven de regels ervaren.
In het symposium staan de sprekers stil bij hun ervaringen met knellende
regels in de praktijk en waar het beter kan. Mevrouw Ingrid Faber is vorig jaar
uitgeroepen tot machtigste vrouwelijke ondernemer van Nederland. Het familie
bedrijf, Europees marktleider in palletproductie en pooling, is een exponent van
de circulaire economie. Juist op dat vlak ondervindt het bedrijf belemmerende
regelgeving. De heer Reinier van Zutphen is de Nationale ombudsman. In 2015
ontving hij ruim 38.000 klachten van burgers over de overheid, waaronder over
regels die niet goed aansluiten.
Wij willen het met u hebben over betere regels, die werkbaar zijn en ruimte
geven aan ontwikkelingen. En over de randvoorwaarden die daarvoor nodig
zijn. Wij gaan graag met u het gesprek aan over de oplossingen voor de
toekomst. Hoe kunnen bedrijven, burgers en professionals bij het ontwerpen
van regelgeving echt centraal komen te staan?
Actal is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een nationaal en internationaal
expertisecentrum op het gebied van regeldruk en betere regelgeving. Graag
delen wij met u onze visie op de toekomst voordat wij het stokje doorgeven.
Met dit symposium nemen wij als college ook afscheid. Wij willen u graag
bedanken voor uw bijdrage en voor de prettige samenwerking. U bent van
harte uitgenodigd om op maandagmiddag 15 mei met ons het glas te heffen
op de toekomst van het Nederlandse regeldrukbeleid. Kunt u voor 8 mei uw
deelname bevestigen via www.actalsymposium2017.nl?
Wij hopen u op 15 mei te verwelkomen!
Jan ten Hoopen, Lili Doude van Troostwijk en Eric Helder

Programma
14.30 uur

Ontvangst

15.00 uur

Opening door Jan ten Hoopen (voorzitter Actal)

15.05 uur

Ingrid Faber (CEO Faber Halbertsma Groep | Pooling Partners)
De circulaire economie en belemmerende regelgeving.

15.25 uur

 einier van Zutphen (de Nationale ombudsman)
R
Regels in de praktijk: het burgerperspectief.

15.45 uur

 iscussie “van knellende naar betere regels”
D
Discussie met leden van het parlement en de zaal over
wat nodig is om te komen tot betere regels.

16.05 uur

 eflectie op discussie door Lili Doude van Troostwijk en
R
Eric Helder (collegeleden Actal)

16.15 uur

Dankwoord minister van Economische Zaken

16.25 uur

 an ten Hoopen (voorzitter Actal)
J
Lessen uit 17 jaar Actal: naar betere regels.

16.40 uur

Start afscheidsreceptie college Actal

~18.00 uur

Einde

Dagvoorzitter

Donatello Piras

