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REGELGEVINGIMPACTANALYSE 
 

Wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen 
inzake administratieve vereenvoudiging (artikelen 5 tot 8)

1
 

 
 

HOOFDSTUK 2. – Voorafgaande regelgevingsimpactanalyse 
 

Afdeling 1. – Definities 
 

Art. 5 
 

§ 1. Voor de toepassing van deze wet wordt onder "regelgevingsimpactanalyse", hierna 
"impactanalyse" genoemd, verstaan de evaluatie van de potentiële gevolgen van elk in artikel 6 bedoeld 
voorontwerp van regelgeving op de economie, het leefmilieu, de sociale aspecten en de 
overheidsdiensten, voorafgaand aan de goedkeuring ervan door de politieke overheid. 

 
§ 2. De impactanalyse heeft betrekking op: 
 
1° de volgende transversale doelstellingen: 
 

a) de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling, zoals bedoeld in artikel 7bis van de 
Grondwet; 

b) de gelijkheid van vrouwen en mannen, zoals bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Grondwet; 
c) de beleidscoherentie ten gunste van ontwikkeling. 

 
2° de volgende aangelegenheden: 
 

a) de administratieve lasten; 
b) de kleine en middelgrote ondernemingen. 

 
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de impactanalyse tot andere 

transversale doelstellingen en andere aangelegenheden uitbreiden, om de kwaliteit en de coherentie van 
de regelgeving verder te verbeteren. 

 
 

Afdeling 2. – De impactanalyse 
 

Art. 6 
 

§ 1. Elk regeringslid voert, volgens de voorwaarden die door de Koning zijn vastgelegd bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de in artikel 5 bedoelde impactanalyse uit van de 
voorontwerpen van wet en van de ontwerpen van koninklijke of ministeriële besluiten die onder zijn 
bevoegdheid vallen en waarvoor de tussenkomst van de Ministerraad is vereist door een wettelijke of 
reglementaire bepaling. 

 
§ 2. Elk regeringslid kan de in artikel 5 bedoelde impactanalyse van de voorontwerpen van wet, de 

ontwerpen van koninklijke of ministeriële besluiten, omzendbrieven en beslissingen die onder zijn 
bevoegdheid vallen en waarvoor geen tussenkomst van de Ministerraad is vereist, uitvoeren onder 
dezelfde voorwaarden als deze bedoeld in § 1. 
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Art. 7 
 

§ 1. De in artikel 5, § 1, bedoelde impactanalyse wordt uitgevoerd op basis van relevante criteria en 
indicatoren die het mogelijk maken de potentiële gevolgen op de transversale doelstellingen en 
aangelegenheden bedoeld in artikel 5, § 2, te evalueren. Deze criteria en indicatoren worden uitgewerkt 
in een geïntegreerd impactanalyseformulier, opgesteld door het Impactanalysecomité en goedgekeurd 
door de Ministerraad. 

 
§ 2. De impactanalyse bedoeld in artikel 5 kan worden voorgelegd aan het Impactanalysecomité om de 

kwaliteit ervan na te gaan binnen de termijnen die door de Koning worden bepaald bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

 
§ 3. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de opdrachten van 

het Impactanalysecomité, zijn samenstelling, de nadere regels inzake de werking ervan, de basiscriteria 
voor de impactanalyse alsook de voorwaarden waaronder en de wijze waarop uitgevoerde 
impactanalyses openbaar worden gemaakt. 

 
 

Afdeling 3. – Vrijstellingen en uitzonderingen 
 

Art. 8 
 

§ 1. Worden vrijgesteld van de impactanalyse de voorontwerpen van regelgeving: 
 
1° houdende instemming met internationale verdragen en akkoorden; 
 
2° houdende instemming met samenwerkingsakkoorden tussen de Federale Staat en een of 

meerdere gemeenschappen of gewesten; 
 
3° met een louter formeel karakter, waaronder de ontwerpen waarvoor het advies van de Raad van 

State niet verzocht wordt overeenkomstig artikelen 3, § 1, eerste lid, en 5 van de wetten op de 
Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973; 

 
4° houdende autoregulering van de federale overheid. 
 
§ 2. Worden uitgezonderd van de impactanalyse de voorontwerpen van regelgeving: 
 
1° die de nationale veiligheid en de openbare orde aanbelangen; 
 
2° waarvoor het advies van de Raad van State wordt gevraagd met toepassing van artikel 84, § 1, 

eerste lid, 2° , van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, of 

waarover geen advies van de Raad van State wordt gevraagd in het met bijzondere redenen 
omklede geval van hoogdringendheid, bedoeld in artikel 3, § 1, eerste lid, van diezelfde wetten. 

 


