
Wanneer hebben ondernemers 
last van regels?

Die vraag staat centraal in het 
wetenschappelijk onderzoek 
van Esmeralda Vergeer. Al jaren 
spant de overheid zich in om de 
regeldruk voor ondernemers te 
verminderen, maar toch merken 

ze daar in de praktijk nog maar weinig van. Hoe kan dat?

Lost de overheid wel de regeldruk op die ondernemers 
ervaren? In dit onderzoek staat juist die beleving cen-
traal: regeldruk door de ogen van ondernemers.  

RESULTATEN
Niet alle bedrijven hebben evenveel met regels te maken. 
Het is bijvoorbeeld sterk afhankelijk van branche en be-
drijfsgrootte of regels rondom milieu, ruimtelijke ordening 
en personeel van toepassing zijn. 

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven de meeste hinder on-
dervinden van regels op het gebied van Financiële adminis-
tratie en Registratie & Statistiek. Hier hebben alle bedrijven 
mee te maken. 
 

Daarna volgen de categorieën Milieu en Ruimtelijke ordening. Niet alle bedrijven hebben met deze re-
gels te maken, maar in bepaalde branches veroorzaken deze opvallend veel hinder. 

Ook al hebben ondernemers 
verschillende ervaringen met 
regeldruk, ze zijn eensgezind 
over wat volgens hen de regel-
druk veroorzaakt. Ondernemers 
vinden het het allerbelangrijkst 
dat instanties onderling goed 
met elkaar samenwerken en dat 
regels voor hen begrijpelijk zijn.

De meeste overheidsinstanties 
hebben bij ondernemers geen 
goed imago.

Ondernemers beoordelen de 
meeste instanties als belem-
merend. Alleen de brandweer en 
de KvK* worden door onderne-
mers behulpzaam gevonden. De 
politie, het productschap en de 
Belastingdienst worden als neu-
traal beoordeeld.

Ondernemers die met meer verschillen-
de regels te maken hebben, geven vaker 
aan dat ze daardoor gehinderd worden. 
Dat lijkt niet alleen te maken te hebben 
met het type regels, maar ook met de 
verscheidenheid ervan: het wordt voor 
deze ondernemers steeds moeilijker om 
alle regels nog te kunnen overzien. Bo-
vendien krijgen deze ondernemers met 
meer overheidsinstanties te maken. 
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Voor ondernemers heeft de werk-
baarheid van regels de grootste in-
vloed op hun beleving van regeldruk. 
Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de 
samenwerking tussen instanties, 
het zelf kunnen begrijpen van regels 
(zonder het hoeven inwinnen van 
deskundig advies) en de doelmatig-
heid ervan.

Figuur 1: Ondernemers vinden het vooral belangrijk dat regels begrijpelijk zijn en dat ze goed 
worden geholpen door instanties (4,3 op een schaal van 5). De kosten (in tijd en geld) die ze 
moeten maken om aan een regel te voldoen hebben minder invloed op de ervaren regeldruk 
(3,9 op een schaal van 5).
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Regeldruk: 
wat vinden ondernemers belangrijk?



Voor 13 van de 14 instanties geldt dat ondernemers die 
zelf contact met de betreffende instantie hebben gehad 
deze als meer belemmerend beoordeelden. De enige in-
stantie waarvoor dat niet geldt is de KvK*: hierbij is een 
trend te zien waarbij ondernemers die wel zelf met de 
KvK te maken hebben gehad juist positiever zijn.

VERVOLG
De enquête laat zien dat de uitvoerbaarheid van regels 
de meeste invloed heeft op de beleving van regeldruk bij ondernemers. Met behulp van ondernemers-
panels wordt dit nog verder onderzocht. Zien ondernemers bijvoorbeeld verschillen in de wijze waarop 
instanties communiceren? En, hoe begrijpelijk zijn de verschillende regels? Hierbij worden ook de ver-

schillende rollen van 
overheidsinstanties 
meegenomen. 

Uiteindelijk volgt hier-
uit een ondernemers-
defi nitie van regel-
druk: wat is regeldruk 
in de ogen van onder-
nemers?

*Esmeralda Vergeer is, naast 
haar wetenschappelijk onder-
zoek, ook werkzaam voor de 
KvK. Dit is in de uitnodigings-
brief bij de enquête vermeld.

Het negatieve imago van instanties lijkt 
niet te zijn gebaseerd op een vooroor-
deel: ondernemers die in de afgelopen 
twee jaren zelf contact hebben gehad 
met een instantie zijn eerder geneigd om 
deze als belemmerend te beoordelen.  

In totaal hebben 
480 ondernemers 
de enquête volledig 
ingevuld. Zij waren 
evenredig verspreid 
over de vier onder-
zoeksgroepen.

mr. E.J.M. (Esmeralda) Vergeer 
Promovenda Centrum Regionale Kennisontwikkeling (CRK)

t 06 46 169 815
e  e.j.m.vergeer@umail.leidenuniv.nl
i  www.campusdenhaag.nl/crk/promovendi/evergeerhtml

zoek, ook werkzaam voor de 

Figuur 2: Ondernemers die zelf met een instantie te maken hebben gehad vinden deze vrijwel altijd meer 
belemmerend dan ondernemers die dat niet hadden.

Voor het onderzoek is een aselecte steekproef getrokken onder bedrijven uit het Handelsregister van de Ka-

mer van Koophandel (landelijk). Hierbij zijn alleen economisch actieve bedrijven meegenomen, die met een 

contactpersoon in het Handelsregister vermeld stonden.

De selectie is beperkt tot bedrijven met maximaal 49 werkzame personen en toegespitst op 3 topsectoren:

*Agro & food -> Bijvoorbeeld: boeren, vissers, akkerbouwers, dienstverleners voor agrariërs

*Agro & food (keten) -> Bijvoorbeeld: groot- en detailhandel, markthandel, horeca

*High Tech Systemen -> Bijvoorbeeld: vervaardiging van metalen, kunststof en rubber, reparatie, ingeni-

eurs, ontwikkelaars & producenten van software

*Logistiek -> Bijvoorbeeld: zee-, kust- en binnenvaart, koeriers, goederen- en personenvervoer over de 

weg of over spoor


