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Administratieve lasten van wetten: relevantere informatie tegen lagere kosten  
 
Hoeveel nog niet ingevulde formulieren en verzoeken om informatie liggen er op uw 
bureau: thuis en op het werk? Heeft u wel eens gevraagd wat een MKB-er ’s avonds 
doet? Er loopt een grote operatie binnen de ministeries om de administratieve 
lastendruk voor burgers en bedrijven te verminderen. De bedoeling is de lasten met 
minimaal 25% terug te brengen. Wordt Nederland daar rechtvaardiger van? En wat 
betekent dit voor juristen, die vaak bezig zijn met het verzamelen van feitelijke 
informatie en het verplaatsen daarvan naar wederpartijen, bestuur en  rechter?  

Voorlopig maken vooral wetgevingsjuristen overuren. Onder een strak door 
Minister Zalm opgelegd schema zijn in de laatste maanden van 2003 alle Nederlandse 
wettelijke bepalingen bekeken. Hoeveel bedrijven maken hoeveel kosten voor het 
beantwoorden van vragen om informatie? De overheid wil een jaarrekening zien, een 
belastingaangifte en er zijn talloze bijzondere wetten die vragen stellen over 
arbeidsongeschikten, mest, privacy, opleiding en duizenden andere dingen, of die 
bedrijven verplichten om hun contractspartners te informeren. De uitkomst van de 
nulmeting per 1 januari 2003 is 17 miljard Euro aan jaarlijkse lasten. De kosten van 
informatieuitwisseling binnen civiele en bestuursrechtelijke procedures worden nog 
apart gemeten, en zullen ook in de miljarden lopen. Alles bij elkaar meer dan 
bedrijven aan vennootschapsbelasting betalen!1 In het kader van het programma 
‘Andere overheid’ van Minister De Graaf zal ook worden onderzocht hoeveel tijd 
particulieren besteden aan administratieve rompslomp in het verkeer met de overheid. 

De ministeries moeten dit voorjaar voorstellen doen om de administratieve 
lasten met 25 tot 50% te verminderen. Dor hout is er genoeg: niemand weet 
bijvoorbeeld meer waarom al die mededelingen in dagbladen of in de Staatscourant 
moeten. Men is pragmatisch, en mikt sterk op automatisering en afstemming van 
begrippen. Maar een meer systematische kijk op het probleem lijkt ook gewenst, want 
het gevaar is dat informatieplichten alleen maar als last worden ervaren, omdat de 
maatschappelijke baten niet worden meegewogen.          

Wat zijn die baten eigenlijk? Een belangrijke verplichte informatiestroom is 
die van aanbieders aan hun afnemers. Neem bijvoorbeeld de informatie van artsen aan 
patiënten, de bijsluiter voor medicijnen, de jaarrekening voor beleggers, of de 
informatie die aanbieders van financiële producten aan hun klanten moeten geven. Als 
het goed is, krijgen de afnemers informatie over de wezenlijke eigenschappen van wat 
hen wordt aangeboden en vooral ook over de risico’s die zij bij afname lopen. Een 
veel voorkomend misverstand is dat het hier gaat om bescherming van consumenten, 
die zichzelf best zouden kunnen helpen. Neen, betere informatie leidt ook tot betere 
marktwerking: mensen kunnen betere keuzes maken, en daardoor zal de markt de 
aanbieders van beroerde kwaliteit beter tuchtigen. Daarom is de regel dat een 
mededelingsplicht voor een onderzoeksplicht gaat2 ook zo goed. De aanbieder van 
producten en diensten kent zijn eigen handel en hoeft weinig kosten te maken om de 
informatie te geven, waarmee hij alle potentiële afnemers gezamenlijk veel 
zoekkosten en onzekerheid kan besparen. De Consumentenbond kan onmogelijk alle 
miljoenen aanbiedingen van producten en diensten testen. De informatieoverdracht 
kost wel iets, maar het maatschappelijk saldo is duidelijk positief, en beter 
geïnformeerde afnemers zullen graag iets meer betalen.3  

                                                
1 17,5 miljard in het topjaar 2001. 
2 Zie onder meer HR 21 december 1991, NJ 1991, 251 Van Geest/Nederlof. 
3 Zie reeds E. Mackaay, Economics of Information and Law, 1980, p. 221 e.v. en Barendrecht en Van 
den Akker, Informatieplichten voor dienstverleners, 1999, p. 37 e.v.   



Wat er bij dit type informatieplichten vooral beter kan, zo lijkt het, is 
beperking tot informatie die afnemers echt nodig hebben voor hun keuze, 
vereenvoudiging van soms zeer gedetailleerde regels en veralgemenisering.4 Als 
leidend beginsel achter en als aanvulling op al die bijzondere regels, kan er gewoon in 
het BW een algemene informatieplicht5 komen met als strekking dat afnemers 
wezenlijke eigenschappen en de belangrijkste gebruiksrisico’s voor ieder niet triviaal 
product en iedere dienst moeten horen, of op een A-4tje moeten krijgen, met op de 
website verdere uitleg. Een centrale klachtenregeling zorgt voor een extra prikkel tot 
naleving. Algemene voorwaarden hoeven afnemers dan niet meer mee te krijgen, mits 
de exoneratie en de termijn om te klagen op het A-4tje staat. Zouden relevantie, 
vereenvoudiging en veralgemenisering ook principes kunnen zijn om de regelgeving 
rond jaarrekeningen aan te pakken? Er staat van alles in over het verleden waar 
beleggers maar weinig aan hebben, terwijl er geen regel is die het bestuur verplicht 
om de belangrijkste risico’s voor de toekomst te vermelden. Naar die risico’s moeten 
wij gissen, of wij komen in handen van adviseurs met bijbedoelingen. Doortrekken 
van de regel dat de aanbieder risico’s onthult, zou ook de enorme papierverplaatsing 
rond bedrijfsovernames kunnen verminderen. Due diligence onderzoek is het zoeken 
naar spelden in een hooiberg, terwijl de aanbieder van de hooiberg waarschijnlijk een 
best idee heeft waar die spelden zitten.  

De tweede grote informatiestroom is die richting bestuurders, wetgevers, 
toezichthouders, rechters en andere overheidsdienaren die beslissingen over bedrijven 
en burgers moeten nemen. Daar lijkt met een relevantietoets ook veel te halen. Grote 
kans dat er bij u op kantoor ook af en toe dozen met informatie worden 
binnengebracht, waarover u moet beslissen, of waarop u moet reageren. Leest u het 
allemaal? Heeft u het echt allemaal nodig voor uw beslissing? En blijft u daarbij als u 
weet dat het duizenden, tienduizenden, of honderdduizenden Euro’s kost om die 
ordners te vullen? Of misschien wel 75 miljoen, het bedrag dat Ahold in een 
opmerkelijke advertentie zei nodig te hebben om de Ondernemingskamer te kunnen 
informeren?  

Door de juridische ketens, van eerste intake of vergunningaanvraag tot en met 
toezichthouder, Raad van State of Hoge Raad, lopen enorme informatiestromen, die 
best kunnen worden beheerst: Sommige normen vragen om veel of moeilijk te 
verzamelen informatie, andere zijn daar zuiniger mee. Verhalen worden vaak opnieuw 
verteld, wat niet hoeft als alle betrokkenen steeds hun stenen bijdragen aan één steeds 
rijker wordend ‘probleemdocument’. Een vergunningverlener of rechter kan beter 
tijdig de goede vragen stellen dan afwachten met welke informatie partijen komen.  

Relevantere informatie en efficiëntere informatieuitwisseling; die 25% moet  
haalbaar zijn. Maar dan moeten informatieplichten wel systematisch en vanuit een 
krachtige visie worden beoordeeld, niet ad hoc of vanuit een perspectief van 
bezuinigen. Als Justitie een visie zou kunnen ontwikkelen waarin economischer naar 
regels en informatie wordt gekeken, zou het eerst verantwoordelijke departement voor 
wetgeving een prachtrol kunnen vervullen. En tegelijkertijd laten zien dat het de 
aanhoudende klachten over juridisering serieus neemt.    

                                                
4 Zie over het gebrek aan veralgemenisering van nieuwe regels van privaatrecht W.H. van Boom, 
Algemene en bijzondere regelingen in het vermogensrecht, RM Themis 2003, p. 297 e.v. 
5 Voor on-line verkochte zaken en diensten geldt al dat ‘de belangrijkste kenmerken van de zaak’ 
moeten worden vermeld (art. 7:46c BW).  


