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Verordening 1196/2011 van de Raad en het Europees parlement d.d.
25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie
aan consumenten: VNO-NCW is bezorgd over de administratieve
lasten voor restaurants en slagers die geconfronteerd worden met de
verplichting om allergie-informatie te leveren over door hen geserveerde
gerechten.
Op dit moment wordt in Brussel nog gediscussieerd over de wijze
waarop deze informatie zou moeten verstrekt of toegankelijk zou
moeten worden gemaakt. Nederland zal daarbij binnen de kaders van
de verordening inzetten op oplossingen die uit een oogpunt van
administratieve lasten en nalevingskosten de ondernemers zo min
mogelijk belasten.
Verordening 1169/2011 van de Raad en het Europees parlement d.d.
25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie
aan consumenten: Men zou af moeten zien van de mogelijke invoering
van de eis om het land van herkomst van basis-ingrediënten te
vermelden. Dit is in de praktijk een grote administratieve last, niet
alleen voor kleine ondernemers, maar ook voor grotere bedrijven.

3.

Verordening 1169/2011 van de Raad en het Europees parlement d.d.
25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie
aan consumenten: VNO-NCW verzoekt om kleine, traditionele
voedselproducenten zoals slagers en bakkers, meer ruimte te geven
voor alternatieve manieren om productinformatie te geven dan via de
nu voorgeschreven wijze met papieren “labels”. De Commissie heeft op
grond van de Verordening de bevoegdheid om (in de toekomst)
bepaalde alternatieve middelen voor de verplichte
voedingswaardedeclaratie vast te stellen. Nederland zal in overleg met
het bedrijfsleven geschikte alternatieve middelen aandragen mits
voldoende aangetoond is dat deze evenveel informatie bevatten als op
het etiket.

4.

Verordening (EG) Nr. 598/2008 van de Commissie van 24 juni 2008
houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 589/2008 tot vaststelling
van de bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007
van de Raad met betrekking tot de handelsnormen voor eieren:
Verkopers (zoals supermarkten) van eieren aan eind-consumenten
zouden moeten worden vrijgesteld van dure, verplichte ei-inspecties. Er
wordt eerder in de “keten” al bij de leveranciers afdoende gecontroleerd
door dezelfde inspecteurs.

5.

Richtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989, van de Raad van de
Europese Gemeenschappen, betreffende de tenuitvoerlegging van
maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en
de gezondheid van de werknemers op het werk
Zeer kleine mkb-bedrijven (micro-entiteiten) zijn nu verplicht om een
omvangrijke schriftelijke risico-inventarisatie en evaluatie van de
veiligheid en gezondheid op het werk op te stellen. Dit systeem zou voor
deze kleine bedrijven sterk moeten worden vereenvoudigd, met een
beperktere set vragen.
Het richtlijnvoorstel werkgerelateerde muscolo-skeletale
aandoeningen is inmiddels door de Commissie ingetrokken. VNO-NCW
maakte zich zorgen over de extra administratieve en financiële lasten
die deze nieuwe richtlijn zou introduceren. De huidige richtlijnen voor
fysieke belasting, te weten 90/269/EEC (manueel hanteren van lasten)
en 90/270/EEC (beeldschermwerk) blijven dus van toepassing. Deze
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bieden volgens Nederland voldoende basis voor het effectief tegengaan
van werkgerelateerde muscolo-skeletale aandoeningen.
Nederland blijft inzetten op vereenvoudiging van de Europese
regelgeving naar Nederlands model door meer gebruik te maken van
doelvoorschriften en minder middelvoorschriften.
De onderhandelingen over een herziening van de Richtlijn
2003/88/EC van het Europees parlement en de Raad van 4 november
2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de
arbeidstijd zijn inmiddels beëindigd en hebben geen resultaat
opgeleverd. De RECRON (de Nederlandse vereniging van recreatieondernemers) en VNO-NCW en MKB-Nederland hadden grote zorgen ten
aanzien van deze herziening. Zij vreesden dat alle niet-actieve tijd
waarin een werknemer “oproepbaar” is, als werktijd zou moeten worden
beschouwd.
De Nederlandse wetgeving die de huidige richtlijn implementeert,
beschouwt alleen verplichte aanwezigheid op de arbeidsplaats als
arbeidstijd: de aanwezigheidsdienst. Het thuis wachten op een oproep
(consignatie of bereikbaarheidsdienst) geldt niet als arbeidstijd. Ook bij
een eventuele toekomstige herziening van de richtlijn zal Nederland
inzetten op het handhaven van het onderscheid tussen
aanwezigheidsdienst aan de ene kant en consignatie of
bereikbaarheidsdienst aan de andere kant. Op die manier wordt
voorkomen dat alle niet-actieve tijd waarin een werknemer “oproepbaar
is, als werktijd wordt beschouwd.

8.

Voorstel Europese Dataprotectieverordening. Bij brief van 21 juni
2013 heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mede namens
de Minster van Economische Zaken, het rapport "Toetsing Europese
Dataprotectieverordening" aan uw Kamer aangeboden (Kamerstuk
2012-2013 32761 nr. 50).
De uitkomsten van het rapport zijn dat de voorgestelde verordening
leidt tot administratieve lasten (rapportageverplichtingen aan de
overheid) van € 1,4 mln. per jaar en tot nalevingskosten van € 1,12
mld. tot € 1,46 mld. per jaar voor het Nederlands bedrijfsleven.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft in de brief
aangekondigd dat er door hem een uiterste inspanning zal worden
geleverd om de nalevingskosten zoveel als mogelijk is terug te
dringen. Veel meer dan reeds is gebeurd, zal hij zich erop
gaan richten dat de oplegging van verplichtingen aan
verantwoordelijken alleen dan gerechtvaardigd is, wanneer het risico
gemoeid met een concrete verwerking dat rechtvaardigt. Verder deelt
de Staatssecretaris in de brief mee het onvermijdelijk te achten dat in
de verordening op veel grotere schaal wordt voorzien in de
mogelijkheden van gedeeltelijke, of zelfs algehele vrijstelling van
verplichtingen voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder
personeel. De Staatssecretaris heeft al de Commissie en de Raad
geïnformeerd over dit standpunt.

9.

Richtlijn 2009/125/EG van het Europees parlement en de Raad
van 21 oktober 2009 betreffende de totstandbrenging van een kader
voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch
ontwerp voor energiegerelateerde producten.
Het bedrijfsleven is tegen het eventueel onderbrengen van industriële
ovens onder de werking van de richtlijn. In 2012 heeft de Commissie
laten onderzoeken of industriële ovens onder de werking van de richtlijn
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zouden moet gaan vallen. De conclusie van de onderzoekers was in
september 2012 dat dit niet wenselijk is. Mocht de Commissie ondanks
de uitkomsten van het onderzoek alsnog een voorstel gaan doen om
industriële ovens onder te brengen onder de ecologisch ontwerprichtlijn, dan zal Nederland de uitkomsten van het eerdere onderzoek en
de positie van het bedrijfsleven zorgvuldig meewegen bij de
standpuntbepaling.
Besluit 2011/278/EU van de Commissie van 27 april 2011 tot
vaststelling van een voor de hele Unie geldende overgangsregeling voor
de geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten
overeenkomstig artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG
van het Europees Parlement en de Raad.
De regelgeving ten aanzien van de toewijzing van emissierechten is te
complex is geworden. Dit geldt met name voor de gegevens die
bedrijven moeten aanleveren aan de autoriteiten die de emissierechten
toewijzen. Bedrijven huren zelfs dure consultants in om deze gegevens
aan te leveren. EU-breed zou het aanleveren van deze gegevens moeten
worden vereenvoudigd, bijvoorbeeld door bedrijven te helpen met
formulieren die al deels door de autoriteiten zijn ingevuld.

