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Vastgesteld 14 mei 2019 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit1 hebben kennisgenomen van de 
brief van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat2, d.d. 
21 januari 2019, waarbij zij reactie geeft op vragen over recente cijfers 
aangaande de geldende wet- en regelgeving. Naar aanleiding hiervan 
hebben zij de Staatssecretaris op 1 februari 2019 vervolgvragen gestuurd. 
De Staatssecretaris van EZK heeft de beantwoording daarvan overge-
dragen aan de Minister voor Rechtsbescherming; dit in verband met de 
verantwoordelijkheid van de Minister voor wetgevingskwaliteit. Op 4 april 
2019 is op verzoek van de commissie voor EZK een rappelbrief gestuurd. 

De Minister voor Rechtsbescherming heeft op 14 mei 2019 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde nader 
schriftelijk overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
De Boer 

1 Samenstelling:
Nagel (50PLUS) Ten Hoeve (OSF), Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Kuiper 
(CU),Schaap (VVD), Flierman (CDA), Ester (CU), Kok (PVV) (vicevoorzitter), Gerkens (SP) 
(voorzitter), Atsma (CDA), N.J.J. van Kesteren (CDA), Reuten (SP), Pijlman (D66), Van Rij (CDA), 
Schalk (SGP), Schnabel (D66), Verheijen (PvdA), Klip-Martin (VVD), Overbeek (SP), De Bruijn-
Wezeman (VVD), Van der Sluijs (PVV), Van Zandbrink (PvdA), Fiers (PvdA), Aardema (PVV), 
Binnema (GL), Gout-van Sinderen (D66)

2 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2018–2019, 29 515, D.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT 

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 

Den Haag, 1 februari 2019 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben met belang-
stelling kennisgenomen van uw brief3, d.d. 21 januari 2019, waarbij u 
reactie geeft op vragen over recente cijfers aangaande de geldende wet- 
en regelgeving. De leden van de SP-fractie hebben naar aanleiding 
hiervan nog een aantal vragen. 

De leden van de SP-fractie danken u voor de informatie die u de Eerste 
Kamer stuurde. Zij constateren dat u schrijft: «Sinds 2009 is het aantal 
geldende wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen in geringe mate 
gestegen.» Geheel in het midden latend of de stijging al dan niet 
onontkoombaar is, willen zij graag weten welke uw standaard is om de 
stijging «gering» te noemen. In de onderstaande tabel staat de procen-
tuele verandering van het aantal geldende regelingen 2009–2019. 

2009 2019 mutatie 
2009–2019 

wetten 1.690 2.046 21% 
amvb’s 2.159 2.144 – 1% 
min.reg. 4.855 5.644 16% 

8.704 9.834 13%

 

Hierbij is op te merken dat naast deze regulering er ook nog een toename 
is van permanente EU-regels die niet via Nederlandse implementatiewet-
geving zijn doorgevoerd, maar rechtstreeks geldend zijn (zoals verorde-
ningen). Graag ontvangen de leden van de SP-fractie ook de aantallen 
hiervan (liefst vanaf een zo vroeg mogelijke datum). 

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zien uw reactie met belangstelling 
tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 1 maart 2019. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
A.M.V. Gerkens 

3 Zie verslag schriftelijk overleg: Kamerstukken I, 2018–2019, 29 515, D.
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/LANDBOUW, NATUUR EN 
VOEDSELKWALITEIT 

Aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 

Den Haag, 4 april 2019 

Per brief van 1 februari 2019 zijn naar aanleiding van een verslag 
schriftelijk overleg4 over recente cijfers aangaande de geldende wet- en 
regelgeving nadere vragen aan u gesteld. De leden van de vaste 
commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit verzochten u deze vragen uiterlijk 1 maart 2019 te 
beantwoorden. Tot op heden heeft de Kamer de beantwoording echter 
nog niet mogen ontvangen. De voornoemde leden hechten aan een tijdige 
beantwoording en verzoeken u dan ook deze zo spoedig mogelijk, doch 
uiterlijk 10 mei 2019 naar de Kamer te sturen. 

Vanwege de medebetrokkenheid van de Minister van Justitie en Veiligheid 
bij de beantwoording van deze vragen sturen de leden hem een afschrift 
van deze brief. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
A.M.V. Gerkens 

4 Kamerstukken I, 2018–2019, 29 515, D.
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BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 mei 2019 

Hierbij reageer ik op de nadere vragen van de SP-fractie in uw Kamer over 
recente cijfers aangaande de geldende wet- en regelgeving (brief d.d. 
1 februari 2019). 

Deze nadere vragen zijn gesteld naar aanleiding van het antwoord van de 
Staatssecretaris van Economische Zaken op eerdere vragen van de 
SP-fractie over dit onderwerp.5 De Staatssecretaris van Economische 
Zaken heeft mij, gelet op mijn rijksbrede verantwoordelijkheid voor 
wetgevingskwaliteit, gevraagd de beantwoording over te nemen. Vanuit 
mijn ministerie is ook een bijdrage geleverd aan de antwoorden op de 
eerdere vragen. 

De leden van de SP-fractie vragen waarom de stijging van het aantal 
geldende wetten, AMvB’s en ministeriële regelingen sinds 2009 als 
«gering» wordt aangeduid in de brief van 21 januari 2019. Deze 
aanduiding is alleen kwantitatief bedoeld en richt zich op het feit dat het 
totaal aantal regelingen sinds 2009 met 1.130 regelingen (= 13%) is 
gestegen. Uiteraard is dit geen oordeel over de impact van deze 
regelingen voor burgers en bedrijven. 

Daarnaast vragen de leden van de SP-fractie om een overzicht van het 
aantal rechtstreeks geldende regels van de Europese Unie. Ik beschik niet 
over een dergelijk overzicht omdat de bestaande Europese bronnen6 deze 
meta-informatie niet genereren. Tegelijkertijd merk ik, zoals hiervoor, op 
dat het aantal rechtstreeks geldende Europese regels niet veel zegt over 
de impact van deze regels voor de Nederlandse samenleving. 

Daarvoor is het van belang om naar de inhoud van de regelgeving te 
kijken en vooral bij de voorbereiding van Europese regelgeving vanuit 
Nederland voldoende invloed uit te oefenen om te zorgen dat Europese 
regelgeving zinvol is en aansluit bij de Nederlandse belangen. 

De Minister voor Rechtsbescherming, 
S. Dekker

5 Kamerstukken I, 2018–2019, 29 515, D
6 Bijvoorbeeld EUR-lex (https://eur-lex.europa.eu)

Eerste Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 29 515, E 4


