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Innovatie en betere regelgeving*

S.H. Ranchordas

Inleiding

Regelgeving en innovatie worden regelmatig (en ten onterechte) beschouwd als
vijanden.1 Ondernemers beweren dat zij regeldruk ervaren, waardoor ze minder
tijd en geld kunnen investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en hun pro‐
ducten niet tijdig op de markt kunnen brengen.2 De vermindering van regeldruk
wordt tevens gezien als een prioriteit voor organisaties die de belangen van mkb-
bedrijven vertegenwoordigen.3 De werkelijkheid is echter genuanceerder.4 Onder‐
nemers kunnen bijvoorbeeld niet altijd aangeven welke regels ze het meest belem‐
merend vinden.5 Als uit onderzoek blijkt dat sommige ondernemers dat wel
kunnen doen, dan wordt verwezen naar de kosten van vergunningen, verzekerin‐
gen en de administratie van subsidies.6 Ondernemers realiseren zich goed dat ver‐
gunningen en andere administratieve lasten niet zullen verdwijnen en dat als de
overheid ‘betaalt’, ze soms ook deels mag ‘bepalen’. Het idee dat de ‘BV Neder‐
land’ niet op de inmenging van de overheid in R&D zit te wachten, is daarom
deels verouderd.

* De auteur dankt de redactie voor de waardevolle feedback.
1 R. A. Epstein, Overdose: How excessive government regulation stifles pharmaceutical innovation, Yale

University Press,2008.
2 Voor een onderzoek naar de betekenis van regeldruk, zie M.L.M. Hertogh & R. van Gestel, Wat is

regeldruk? Een verkennende internationale literatuurstudie, Nijmegen: Wolf Legal Publishers 2006.
Zie ook ‘Goed geregeld, een verantwoorde vermindering van regeldruk 2012-2017’, april 2013,
Kamerstukken II 2012/13, 29362, nr. 212; S.E. Zijlstra e.a., Wetgeven: Handboek voor de centrale en
decentrale overheid, Deventer: Kluwer 2012. Zie over ervaren regeldruk bij mkb-bedrijven L. Fis‐
scher & M. Stoeten, Ervaren regeldruk bij mkb-ondernemers: Een onderzoek naar ervaren knelpunten
en mogelijkheden tot vermindering van regeldruk, Saxion Hogeschool 2019 (in opdracht van de
Tweede Kamer).

3 MKB Nederland, ‘Administratieve lasten en regeldruk’, www.mkb.nl/standpunten/
administratieve-lasten-en-regeldruk.

4 Voor een empirische bestudering van regeldruk, zie E.J.M. Vergeer, Regeldruk vanuit een ander
perspectief: onderzoek naar de beleving van deregulering bij ondernemers(diss.), Leiden: Universiteit
Leiden 2017.

5 S. van der Woude & P. Oden, ‘Ondernemers en de regeldruk bij de Participatiewet’, NJB
2019/1373, p. 1738, 1739; cfr. Fisscher & Stoeten 2019 (in dit onderzoek kwamen echter speci‐
fieke knelpunten naar voren, zoals de onzekerheid of wel aan regelgeving wordt voldaan en/of
wat het resultaat zal zijn van het volgen regels, onzekerheid omtrent de handelwijze van uitvoe‐
ringsinstanties).

6 Fisscher & Stoeten 2019, p. 2.
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Recent onderzoek heeft bewezen dat de staat een positieve rol speelt in de stimu‐
lering van innovatie.7 Volgens het Rathenau Instituut is in 2017 € 14,7 miljard
uitgegeven aan R&D en bijna een derde van deze uitgaven bestond uit directe
financiering van de overheid.8 Bij dit bedrag werden fiscale maatregelen die inno‐
vatie beogen te stimuleren niet geteld, hoewel ze bekendstaan als belangrijke
instrumenten in de promotie van investeringen in R&D.9 Jarenlang werden fis‐
cale maatregelen, subsidies en het intellectueel eigendomsrecht beschouwd als de
directe verbinding tussen innovatie en regelgeving.10 Tegenwoordig proberen
Europese en nationale regelgevers en beleidsmakers een coherente en brede bena‐
dering van innovatie voort te zetten. Deze positie gaat gepaard met een coöpera‐
tieve (en dus minder eenzijdige) relatie tussen overheid en private partijen en het
aangaan van samenwerkingsverbanden en innovatiepartnerschappen.11 De
betrokkenheid van mkb-ondernemers op een vroeg stadium (mkb-toets) van het
wetgevingsproces is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van deze nieuwe
coöperatieve benadering van betere regelgeving.
Behalve subsidies en fiscale maatregelen kunnen andere vormen van overheidsin‐
terventies een positieve of negatieve impact hebben op innovatie en economische
groei.12 Het werken aan ‘moderne en innovatievriendelijke wet- en regelgeving’
staat reeds in het regeerakkoord en wordt regelmatig herhaald als een belangrijke
ambitie van het huidige kabinet.13 Volgens deze visie wordt betere regelgeving
gezien niet enkel als rechtmatige en effectieve regelgeving, maar ook als regel‐
geving die rekening houdt met haar impact op het innovatieklimaat.14 De impact
van nieuwe wetgeving op innovatie is sinds 2015 onderdeel van het Europese

7 Dit is vooral het geval als de inmenging van de overheid nog ruimte laat voor private initiatieven;
zie hierover D. Breznitz, Innovation and the State: Political Choice and the Strategies for Growth in
Israel, Taiwan and Thailand, New Haven: Yale University Press 2003. Voor een uitvoerige bestude‐
ring van de rol van de staat in de stimulering van innovatie, zie M. Mazzucato, The Entrepre‐
neurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, Londen: Anthem Press 2014.

8 A. Vennekens, L. Koens & J. de Jonge, Totale Investeringen in Wetenschap en Innovatie 2017-2023,
Den Haag: Rathenau Instituut 2019.

9 E.A. Brassem, ‘Wat doet de fiscaliteit met innovatie?’, FF 2012/3.
10 A. Chu, G. Cozzi & S. Galli, ‘Does Intellectual Monopoly Stimulate or Stifle Innovation?’, Euro‐

pean Economic Review (56) 2012, afl. 4, p. 727-746.
11 J. van den Brink & W. den Ouden, ‘De subsidie nieuwe stijl’, NJB 2016/39, p. 2888-2897.
12 Voor een grondige analyse van de rol van andere rechtsgebieden in de bevordering van innovatie,

zie W. Hoffmann-Riem, ‘Innovationsoffenheit und Innovationsverantwortung durch Recht’,
Archiv des öffentlichen Rechts 2006/131, p. 255-277.

13 Regeerakkoord 2017, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie ‘Vertrouwen in de toekomst’, beschikbaar
op www.rijksoverheid.nl/regering/regeerakkoord-vertrouwen-in-de-toekomst, geraadpleegd op
27 mei 2020.

14 Programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021’, Kamerstukken II
2017/18, 32637, nr. 314.
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betere regelgevingsbeleid.15 In het kader van de impact assessment van regel‐
geving wordt tegenwoordig objectief gekeken naar de impact van nieuwe regels op
het innovatievermogen van bedrijven, het innovatieklimaat en investeringen in
onderzoek.16 De recente verwijzing naar het innovatiebeginsel in verschillende
Europese documenten benadrukt deze trend om de impact van nieuwe regels op
het innovatieproces steeds vaker te beoordelen in het Europese
regelgevingsproces.17 Het innovatiebeginsel beoogt een geïntegreerde aanpak van
innovatie in te voeren en houdt in dat ‘bij het opstellen en het herzien van regel‐
geving rekening moet worden gehouden met de gevolgen van die regelgeving voor
onderzoek en innovatie’.18 Op het eerste gezicht krijgen we de indruk dat innova‐
tie een plaats heeft veroverd in het beleid voor betere regelgeving zowel op Euro‐
pees als op nationaal niveau: er moet meer ruimte zijn voor vernieuwing, er moet
minder regeldruk zijn en meer concurrentievermogen, en nieuwe regels mogen
niet belemmerend zijn voor innovatie. Wet- en regelgeving moet innovatievrien‐
delijk(er) worden. Toch blijkt uit de literatuur en media dat de invoering van
innovatievriendelijke regelgeving en (vooral) de acceptatie van het innovatiebe‐
ginsel bijzonder controversieel zijn.
In 2019 verkondigde het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) dat het
zich zorgen maakte over de betekenis van dit beginsel voor het duurzaamheidsbe‐
leid en gaf het aan dat dit beginsel ‘geen enkele rechtsgrond heeft’ en ‘bijzonder
vaag is’.19 De literatuur die tot nu toe zich hierover heeft gebogen, heeft het inno‐

15 Europese Commissie, Better Regulation Toolbox, Complement to SWD(2015)111, beschikbaar
op https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-toolbox-2015_0.pdf. Zie ook
Europese Commissie, Directorate-General for Research and Innovation, Commission Staff Work‐
ing Document, Better regulations for innovation-driven investment at EU level, Brussel 2016;
C. Radaelli & F. de Francesco, Regulatory Quality in Europe: Concepts, Measures and Policy Processes,
Manchester: Manchester University Press 2001, p. 180. Zie Tool #21, Research and Innovation –
Better Regulation Toolbox complementing Better Regulation Guidelines, SWD(2017)350.

16 Tool #21, Research and Innovation – Better Regulation Toolbox complementing Better Regulation
Guidelines, SWD(2017)350. De volgende punten worden dan onderzocht in dit kader: belemme‐
ring van onderzoek en ontwikkeling, facilitering van de introductie en verspreiding van nieuwe
productiemethoden, technologieën en producten, invloed op de bescherming en handhaving van
intellectuele eigendomsrechten (patenten, handelsmerken, auteursrechten, andere knowhow‐
rechten), bevordering van productiviteit en de bevordering of beperking van het academisch of
industrieel onderzoek.

17 Mededeling van de Europese Commissie, Een vernieuwde Europese agenda voor onderzoek en
innovatie – de kans om de toekomst van Europa vorm te geven, COM(2018)306.

18 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toekomstbestendige regelgeving,
7 september 2016, 2016/C 487/07, pt. 2.15.

19 Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie
aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité
van de Regio’s – Betere regelgeving: inventarisatie en verdere inzet, COM(2019)178, PbEU 2020,
C 14/72. Vgl. Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de toekomstbesten‐
dige regelgeving, 7 september 2016, (2016/C 487/07), waar het innovatiebeginsel wordt gepre‐
senteerd: ‘Het “innovatiebeginsel” (…) past ook in de logica van het Refit-programma. Het EESC
herinnert aan de reeds vastgestelde en toegepaste beginselen van de agenda voor betere regel‐
geving en onderstreept dat dit nieuwe beginsel hierop geen voorrang mag krijgen. Het moet ver‐
standig en met de nodige voorzichtigheid worden toegepast, vooral op het gebied van sociale en
milieubescherming, volksgezondheid en consumentenbescherming.’
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vatiebeginsel niet omarmd.20 Tegenstanders van het innovatiebeginsel zien dit
principe niet als een richtsnoer voor betere regelgeving, maar als het resultaat van
de lobbying van de biotechindustrie.21 Hoewel het duidelijk is dat regelgeving een
positieve of negatieve invloed kan hebben op innovatie, blijft de rol van innovatie
in het regelgevingsproces onduidelijk, voornamelijk ten opzichte van andere
publieke waarden zoals duurzaamheid. Talloze vragen kunnen in dit kader
worden gesteld: Wat betekent precies het innovatiebeginsel? Wat is innovatie en
hoe kan innovatie worden beschouwd als een richtsnoer? Zijn innovatie en econo‐
mische ontwikkeling ook publieke waarden waarmee de wetgever rekening moet
houden? Wat is de rol van de overheid hierin? Wat voor impact op innovatie kan
worden geaccepteerd en hoe verhoudt innovatie zich met andere indicatoren die
ook onderdeel zijn van het betere regelgeving-beleid? Wat kan Nederland leren
van de Europese aanpak van innovatie in het kader van betere regelgeving en
andersom?
Dit artikel geeft aan de hand van interdisciplinaire literatuur een genuanceerd
beeld van innovatievriendelijke regelgeving en het innovatiebeginsel. In deze bij‐
drage ga ik in op de betekenis van innovatie in de Europese en nationale wetge‐
vingsprocessen. Ik geef aan hoe een juiste interpretatie van het innovatiebeginsel
kan bijdragen aan de invoering van betere regelgeving. Dit artikel begint met een
definitie van innovatie, gevolgd door een bespreking van het innovatiebeginsel in
het kader van het betere regelgeving-beleid in Europa en in Nederland.

1. Innovatiebeleid

Technologische ontwikkeling is essentieel voor de duurzame groei van de
economie.22 Innovatie is een van de drijvende krachten achter economische voor‐
uitgang en kan de economie als geheel bevorderen. Hoewel veel mensen voor hun
banen vrezen in het digitale tijdperk, laat de geschiedenis zien dat bij elke aan‐
zienlijke innovatie (bijvoorbeeld de drukpers) technologische vooruitgang de eco‐
nomie op de lange termijn heeft geholpen door nieuwe banen te creëren en de
mankracht te verplaatsen van arbeidsintensieve sectoren naar bijvoorbeeld
nieuwe IT-banen.23 Desalniettemin blijft innovatie een veelomvattend, ondoor‐
zichtig en subjectief begrip dat alles en niets zegt. In deze paragraaf ga ik in op de
definitie van innovatie en de rol van de overheid in de stimulering van dit feno‐
meen.

20 K. Garnett, G. van Calster & L. Reins, ‘Towards an innovation principle: an industry trump or
shortening the odds on environmental protection?’, Law, Innovation and Technology (10) 2018,
afl. 1, p. 1-14, doi:10.1080/17579961.2018.1455023. Voor een ander perspectief, zie A. Portuese
& J. Pillot, ‘The Case for an Innovation Principle: A Comparative Law and Economics Analysis’,
Manchester Journal of International Economic Law (15) 2018, afl. 2, p. 214-257.

21 Garnett, Van Calster & Reins 2018.
22 R. Solow, ‘Technical Change and the Aggregate Production Function’, Review of Economics and

Statistics (38) 1957, afl. 3, p. 312-320.
23 Zie C. Frey, The Technology Trap: Capital, Labor, and Power in the Age of Automation, Princeton, NJ:

Princeton University Press 2019.
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1.1 Definitie
Het werk van Schumpeter (met name het begrip van ‘creatieve destructie’) heeft
de eerste stenen gelegd voor de moderne bestudering van innovatie en haar impli‐
caties voor beleid en regelgeving.24 Volgens Schumpeter is ‘innovatie tegelijk een
bron van groei en crisisfactor: dat is creatieve destructie’. Creatieve destructie houdt
in dat bestaande economische activiteiten op een ingrijpende wijze worden veran‐
derd door innovaties die nieuwe processen in het leven roepen, nieuwe goederen
of diensten produceren of geheel nieuwe industrieën creëren. Voor Schumpeter
waren innovatie en technische vooruitgang de drijvende krachten achter de eco‐
nomische vooruitgang. Bedrijven die niet innoveren zouden uiteindelijk verdwij‐
nen en plaats moeten maken voor innovatievere ondernemingen. Hoewel het
paradigma van Schumpeter niet letterlijk kan worden genomen en voornamelijk naar
‘disruptieve innovatie’ verwijst, wordt zijn werk nog steeds beschouwd als het uitgangs‐
punt van de moderne literatuur op het gebied van economische ontwikkeling. Schum‐
peter wordt nog steeds geciteerd, bijvoorbeeld om neoliberalisme en de terugtrek
van de overheid in de economie te rechtvaardigen.25

De moderne bestudering van het innovatieproces beperkt zich niet tot de bestu‐
dering van de economische en disruptieve kant van het innovatieproces. Ook
maatschappelijke en juridische overwegingen worden hierbij betrokken.26 In dit
kader wordt de Oslo Manual van de Organisatie van Economische Samenwerking
en Ontwikkeling (OESO) al jaren beschouwd als een van de belangrijkste bronnen
van actuele informatie met betrekking tot de definitie van innovatie, eigenschap‐
pen van het innovatieproces, relevant innovatiebeleid en de relatie tussen innova‐
tie en regelgeving.27

De Oslo Manual definieert innovatie als volgt:

‘An innovation is a new or improved product or process (or combination
thereof) that differs significantly from the unit’s previous products or proces‐
ses and that has been made available to potential users (product) or brought
into use by the unit (process).’

Gebaseerd op deze definitie, versta ik in het kader van dit artikel onder innovatie
de ontwikkeling van (1) een nieuw of verbeterd (2) proces of product (of een com‐

24 F. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, New York: Harper & Bros 1942; F. Schumpe‐
ter, ‘Depressions’, in: D. Brown e.a. (red.), Economics of the Recovery Program, New York: McGraw-
Hill 1934. Voor een analyse van het werk van Schumpeter, zie bijv. J. Stanley Metcalfe, Evolutio‐
nary Economics and Creative Destruction, Londen: Routledge 1998; J.W. Boels, Joseph Schumpeter,
honderd jaar economische ontwikkeling: een historisch-theoretische beschouwing (diss.), Maastricht
University 2012.

25 R. Mascelli, ‘From Experience: Harnessing Tacit Knowledge to Achieve Breakthrough Innova‐
tion’, Journal of Product Innovation Management (17) 2000, afl. 3, p. 179-193.

26 M. Granieri & A. Renda, Innovation Law and Policy in the European Union: Towards Horizon 2020,
Heidelberg: Springer 2014, p. 3.

27 OECD/Eurostat, Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innova‐
tion (The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities), Parijs/Luxem‐
burg: OECD Publishing/Eurostat, doi.org/10.1787/9789264304604-en.
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binatie van beide) (3) dat verschilt van bestaande processen of producten en (4) is
aangeboden aan potentiele gebruikers op de markt. Een nieuw product dat nog
niet beschikbaar is voor de consument, kan niet gezien worden als ‘innovatie’.
Met deze definitie verwijs ik niet enkel naar de zogenoemde ‘disruptieve innova‐
tie’ (revolutionaire producten), maar ook naar ‘incrementele innovatie’ (kleine
verbeteringen van bestaande producten).28

In het kader van het Europese innovatiebeleid spelen bepaalde vormen van inno‐
vatie een belangrijke rol. Open innovatie is een voorbeeld hiervan. Dit begrip
houdt in dat de innovatieve ideeën met anderen worden gedeeld, dat het innova‐
tieproces wordt opengesteld voor mensen die buiten een bepaalde instelling
(bijvoorbeeld een universiteit of bedrijf) werken en dat verschillende partijen
steeds meer samenwerken. In tegenstelling tot het gesloten innovatiemodel
wordt open innovatie gekenmerkt door de vrije circulatie van informatie en het
opschalen van kennis.29 In het kader van wetenschappelijk onderzoek zijn in de
afgelopen jaren meerdere initiatieven ontwikkeld om de toegankelijkheid van de
resultaten van wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Een belangrijk voor‐
beeld van open wetenschap is het openaccessbeleid dat nu in Nederland ervoor
zorgt dat wetenschappers hun onderzoek zonder tegenbetaling en open access in
gerenommeerde tijdschriften mogen publiceren en dat alle potentiële lezers toe‐
gang verkrijgen tot wetenschappelijke bevindingen.

1.2 Sociale vernieuwing als ‘innovatie’?
In het kader van het wet- en regelgevingsproces en de evaluatie van de impact van
nieuwe regels op het innovatieklimaat verwijzen we meestal naar economische of
technologische innovatie. Desalniettemin vallen andere ontwikkelingen ook
onder het begrip innovatie. In een wereld waarin maatschappelijke vraagstukken
steeds complexer worden, is het tevens belangrijk om aandacht te vragen voor
sociale innovatie.30 De Europese Commissie verstaat sociale innovatie als ‘de ont‐
wikkeling en implementatie van nieuwe ideeën (producten, diensten en model‐
len) om aan de sociale behoeften te voldoen en het creëren van nieuwe sociale
relaties of samenwerkingsverbanden’.31 De OESO Leed Forum on Social Innova‐
tions heeft de volgende werkdefinitie van sociale innovatie vastgesteld:

‘“Social innovation” seeks new answers to social problems by: identifying and
delivering new services that improve the quality of life of individuals and
communities; identifying and implementing new labour market integration
processes, new competencies, new jobs, and new forms of participation, as

28 C. Christensen, The Innovator’s Dilemma, Cambridge, MA: Harvard Business Review Press 2011.
29 J.P.J. de Jong, Meer Open Innovatie: Praktijk, ontwikkelingen, motieven en knelpunten in het MKB,

Rijswijk: EIM/Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid 2006, p. 15-17.
30 E. Pol & S. Ville, ‘Social Innovation: Buzzword or Enduring Term’, Journal of Socio-Economics (38)

2009, afl. 6, p. 878-885.
31 Europese Commissie, Guide to social innovation. Regional and urban policy, Brussel: Europese Com‐

missie 2013.
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diverse elements that each contribute to improving the position of individu‐
als in the workforce.’32

Het begrip ‘sociale innovatie’ identificeren we deels met het idee van sociale ver‐
nieuwing dat in Nederland uit de jaren negentig dateert.33 Toch combineert
sociale innovatie strategieën die gericht zijn op sociale behoeften, het creëren van
nieuwe sociale relaties of samenwerkingsverbanden met antwoorden op de uitda‐
gingen van digitalisering. Gezien de toenemende aandacht voor de ‘doe-democra‐
tie’, de participatiesamenleving en de stimulering van samenwerkingsverbanden
tussen de overheid en private partijen is het verstandig om ook sociale innovatie
te betrekken bij de integrale aanpak van het ondernemingsklimaat. Idealiter moet
technologische innovatie ook een bijdrage leveren aan maatschappelijke vraag‐
stukken om ervoor te zorgen dat toegang tot innovatie inclusief blijft.34 Deze
overweging wordt echter zelden gemaakt, omdat tot nu toe de studie van innova‐
tie in het kader van regeldruk niet gekoppeld wordt aan de bestudering van
sociale innovatie.
In dit artikel beschouw ik innovatie als een complex en niet-lineair fenomeen
waarin verschillende factoren nauw met elkaar samenhangen: de ontwikkeling
van technologie, socio-economische omstandigheden en regulering.35 Volgens de
Europese Commissie is de ‘EU het meest open gebied voor onderzoek en innova‐
tie ter wereld’. Toch schiet de EU ‘op verschillende gebieden tekort in innovatie’
en kunnen Europese ondernemers niet concurreren met de Verenigde Staten.36

Dit probleem wordt uitgelegd aan de hand van het gebrek aan schaalvergroting en
verspreiding van innovaties, de behoefte aan meer investeringen van de industrie
in onderzoek en innovatie en aan een innovatievriendelijker ondernemingskli‐
maat met betere regelgevingskaders.37 Voordat wij op de inhoud van deze regelge‐
vingskaders ingaan, verdient de rol van de overheid in het innovatieproces ook
aandacht.

1.3 Innovatie en de staat
Traditionele critici van de interventie van de overheid in de economie beweren
dat autoriteiten (zoals mededingingsautoriteiten) het innovatieproces niet begrij‐
pen, investeringen in R&D overschatten en de toekomst van de markt niet
kunnen voorspellen.38 Recenter onderzoek laat echter zien dat het innovatiepro‐

32 OESO Leed Forum on Social Innovations, www.oecd.org/fr/cfe/leed/forum-social-
innovations.htm, geraadpleegd op 1 juni 2020.

33 Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, De macht van sociale innovatie, Den
Haag: AwT 2014, p. 10.

34 R. Grimm e.a., ‘Social innovation, an answer to contemporary societal challenges? Locating the
concept in theory and practice’, Innovation: The European Journal of Social Science Research (26)
2013, afl. 4, p. 436-455, doi:10.1080/13511610.2013.848163.

35 Zie ook Rathenau Instituut, De kracht van platformen: Nieuwe strategieën voor innoveren in een digi‐
taliserende wereld, Den Haag: Rathenau Instituut 2014, p. 5-6.

36 Europese Commissie, COM(2018)306, p. 2.
37 Europese Commissie, COM(2018)306, p. 2-4.
38 R. Rapp, ‘The Misapplication of the Innovation Market Approach to Merger Analysis’, Antitrust

Law Analysis (64) 1995, p. 20.
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ces juist een collectief proces is dat vaak het resultaat is van grote publieke
investeringen.39 Zoals Mariana Mazzucato in haar boeken The Entrepreneurial
State en The Value of Everything demonstreert, kan de rol van de overheid niet
beperkt blijven tot het oplossen van marktfalen. De overheid staat vaak achter
meerdere innovaties die zonder overheidsgeld nooit mogelijk waren geweest. De
ontwikkeling van het internet en de gps-technologie zijn slechts twee van de vele
voorbeelden die onterecht nauwelijks geassocieerd worden met publieke
investeringen.40 Jonge generaties zouden het internet sneller associëren met een
‘big tech’-bedrijf zoals Google dan met de investeringen van de Amerikaanse over‐
heid.
Van de overheidsinvesteringen in innovatie in de Europese Unie wordt 85%
nationaal gefinancierd.41 Hoewel de overheidsmiddelen voor R&D in de EU en
haar lidstaten grotendeels vergelijkbaar zijn met de uitgaven van de VS, bestaan
er grote verschillen tussen de lidstaten, en weinig landen halen het door de
Europese Commissie aanbevolen investeringsdoel van 3% van het bruto binnen‐
lands product.42

Innovatie is echter niet enkel het resultaat van publieke investeringen. Als de
overheid de snelheid van technologische ontwikkelingen (en dus innovatie) wil
verhogen, dan is het van belang dat de overheid het innovatieklimaat ook verbe‐
tert. Het is in dit kader dat wet- en regelgeving een belangrijke rol spelen. Speci‐
fieke rechtsgebieden zoals het mededingingsrecht en intellectueel eigendoms‐
recht staan bekend als juridische katalysatoren van innovatie: ze beschermen
innoverende ondernemers met bijvoorbeeld patenten en kunnen bedrijven en
individuen aanmoedigen om met elkaar te concurreren aan de hand van innova‐
tieve producten in plaats van lage prijzen.43 In het kader van het belastingrecht
worden twee vormen van innovatie bevorderd door fiscale maatregelen, namelijk
producten of processen die nieuw zijn voor het economisch verkeer als geheel
(‘objectieve’ innovatie ofwel ‘uniek zijn’) en elementen die nieuw zijn voor de
betrokken onderneming (‘subjectieve’ innovatie). In Nederland is objectieve inno‐
vatie in zekere mate een factor bij de octrooivariant binnen de innovatiebox.44

Vooralsnog heeft elk rechtsgebied zijn eigen benadering van innovatie en instru‐
menten die het concurrentievermogen van bedrijven beogen te beschermen.
De Europese Commissie beoogt echter de algehele voorwaarden voor onderne‐
mingen voor particuliere investeringen in innovatie te verbeteren dankzij een
ingrijpende reeks acties. Deze aanpak is bedoeld als aanvulling op de Agenda voor

39 R. Nelson, National Innovation Systems: A Comparative Analysis, Oxford: Oxford University Press
1993; J. Wang, ‘Innovation and Government Intervention: A Comparison of Singapore and Hong
Kong’, Research Policy (47) 2018, afl. 2, p. 399.

40 Voor een uitvoerige beschrijving van de ondersteuning van innovatie in de Verenigde Staten, zie
L. Weiss, America Inc? Innovation and Enterprise in the National Security State, Ithaca, NY: Cornell
University Press 2014.

41 Europese Commissie, COM(2018)306.
42 Europese Commissie, COM(2018)306.
43 L.B. Landman, ‘The Economics of Future Goods Markets’, World Competition (21) 1997, afl. 3,

p. 63, 67.
44 Brassem 2012.
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Betere Regelgeving van de EU, waar sinds kort de impact van regelgeving op inno‐
vatie en onderzoek ook wordt geëvalueerd.45 Ook in Nederland wordt het innova‐
tieve karakter van de economie uitgelegd aan de hand van de consistente inzet
van de overheid om innovatie te bevorderen. Deze inzet berust op drie pijlers:
(1) een innovatiebeleid met meerdere aantrekkelijke maatregelen en financiële
incentives waarvan alle innovatieve bedrijven kunnen profiteren, zoals een fiscale
tegemoetkoming voor R&D-uitgaven (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelings‐
werk) en een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting voor winst die voort‐
vloeit uit R&D-activiteiten; (2) de stimulering van het aanbod van risicodragende
financiering voor innovatieve bedrijven en projecten (bijvoorbeeld de Seed Capi‐
tal-regeling); en (3) het bevorderen van publiek-private samenwerking tussen
bedrijfsleven, departementen en kennisinstellingen (topsectorenaanpak).46 Dit
artikel gaat verder niet in op de bespreking van wet- en regelgeving die an sich
technologische of maatschappelijke innovatie kan bevorderen. De relevantie van
regelgeving in het innovatieproces en het belang van de overheidsinterventie
worden juist hier verondersteld: innovatie en regelgeving zijn verenigbaar.47

Innovatie is zo belangrijk geworden dat zowel nationaal als Europees beleid
omtrent ‘betere regelgeving’ ook de impact van nieuwe regels op de markt in het
vizier moet hebben. Derhalve bespreek ik in de volgende paragraaf hoe innovatie‐
beleid tegenwoordig wordt gezien als een criterium om de kwaliteit van wet- en
regelgeving te beoordelen en hoe de Europese Unie een integrale aanpak van
innovatie zou kunnen bevorderen aan de hand van het innovatiebeginsel.

2. Het innovatiebeginsel en betere regelgeving

2.1 Achtergrond: maatwerk voor innovatie en toekomstbestendigheid
De discussie over de rol van wet- en regelgeving in de stimulering van innovatie
leeft zowel in Europa als in Nederland. In de brieven ‘Ruimte voor innovatie door
toekomstbestendige wet- en regelgeving’ (van 20 juli 2015) en ‘Werken aan toe‐
komstbestendige wetgeving: digitale platforms en de opkomst van de deelecono‐
mie’ gaf de minister van Economische Zaken aan het belangrijk te vinden dat
‘wet- en regelgeving voldoende ruimte bieden aan innovatie, vernieuwing en
ondernemerschap, waarbij tegelijkertijd publieke belangen op een adequate
manier geborgd dienen te worden’.48 Dit perspectief vraagt van de overheid om
na te denken over hoe regels wendbaarder, flexibel en toekomstbestendiger
gemaakt kunnen worden, als antwoord op technologie en de veranderende econo‐
mische en maatschappelijke dynamiek. Bovendien komen het belang van het bur‐

45 Europese Commissie, COM(2018)306, COM(2015)215 final en COM(2017)651 final.
46 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan de voorzitter van de Tweede

Kamer, Kamerstukken II 2017/18, 33009, 32637, nr. 63.
47 Voor een historisch perspectief op de relatie tussen innovatie en recht en hoe recht langzaamaan

werd beschouwd als ‘vriend’ in plaats van ‘vijand’ van innovatie, zie M.K. Kołacz & A. Quinta‐
valla, ‘The Conduit between Technological Change and Regulation’, Erasmus Law Review 2018,
afl. 3, p. 143-150.

48 Resp. Kamerstukken II 2014/2015, 33009, nr. 10 en Kamerstukken II 2015/2016, 33009, nr. 12.
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gerperspectief in deze discussie en de noodzaak om billijkere oplossingen te
bieden steeds vaker naar voren. Maatwerk en toekomstbestendigheid kwamen in
dit kader naar voren als potentiële oplossingen.49

De algemene discussie over maatwerk in het staats- en bestuursrecht heeft op het
eerste gezicht weinig verband met de stimulering van innovatie. Maatwerk in het
bestuursrecht wordt geassocieerd met het billijkheidsdenken en het beeld van een
bestuursorgaan dat rekening houdt met de bijzondere omstandigheden en de
belangen van de burger.50 Aan de ene kant kan maatwerk nodig zijn om innovatie
te bevorderen omdat maatwerk juist ruimte creëert voor nieuwe oplossingen. Ik
kom hierop terug in de volgende alinea’s. Aan de andere kant hebben meerdere
uitvoeringsorganisaties steeds minder ruimte voor maatwerk, persoonlijk contact
met burgers en gepersonaliseerde dienstverlening vanwege de toepassing van
nieuwe technologie en het digitaliseren van hun diensten en de bijbehorende
interne werkprocessen.51 Maatwerk gaat daarom niet altijd gepaard met innova‐
tie en vooral niet met digitale besluitfabrieken.52

Maatwerk voor innovatie is in de wereld van financiële markten een synoniem
voor regulatory sandboxes. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) bieden de Auto‐
riteit Financiële markten (AFM) en DNB maatwerk voor innovatie door ‘meer te
kijken naar het achterliggende doel van regels, ruimte te creëren en onnodige
belemmeringen weg te nemen’.53 Sinds 2017 is de bekendheid van regulatory
sandboxes of maatwerk voor innovatie in Nederland toegenomen. Maatwerk voor
innovatie houdt in dat financiële ondernemingen op elk gewenst moment bij de
AFM en DNB een verzoek voor maatwerk voor innovatie kunnen indienen.54 De
toezichthouder bepaalt op welke wijze en onder welke voorwaarden maatwerk
kan worden geleverd. Maatwerk voor innovatie geldt voor een bepaalde tijdsperi‐
ode, heeft bepaalde doelen en wordt gemonitord door toezichthouders. Maatwerk
en regulatory sandboxes zijn een reactie op de toename van technologische
bedrijven die ongereguleerde financiële instrumenten aanbieden (fintech).
Hoewel de naam ‘sandboxes’ het idee van een vrij spel zou kunnen wekken, gel‐

49 K. Giezeman & N. Jak, ‘Bestuursrechtelijk maatwerk. De wetgever en het bestuur aan zet’, NJB
2020/572.

50 Zie de Afdelingsuitspraken van 23 oktober 2019 (AB 2020/85; AB 2020/86, m.nt. Drahmann en
Jongkind). Zie ook R. Ortlep, Redelijkheid en billijkheid in het bestuursrecht, Deventer: Wolters Klu‐
wer 2020.

51 R. Kerstens (i.s.m. Horst Junk en Judith Bekenkamp), Regels en Ruimte. Verkenning Maatwerk in
dienstverlening en discretionaire ruimte, Den Haag: ABDTOPconsult 2019, p. 6. Voor een uitvoe‐
rige bespreking van de effecten van digitalisering op kwetsbare burgers, zie WRR-rapport ‘Weten
is nog geen doen’ van 24 april 2017, een realistisch perspectief op redzaamheid. Voor een analyse
van de impact van digitalisering op behoorlijk bestuur, zie Raad van State, ‘Advies over de effec‐
ten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen’, Kamerstukken II 2017/18, 26643,
nr. 557.

52 Voor een uitvoerige en actuele bespreking van maatwerk in het bestuursrecht, zie L. van den
Berge e.a., Maatwerk in het bestuursrecht (VAR-reeks 164), Den Haag: Boom juridisch 2020.

53 DNB, Maatwerk voor Innovatie (Regulatory Sandbox), www.dnb.nl/toezichtprofessioneel/
innovationhub/maatwerk-voor-innovatie-regulatory-sandbox/index.jsp.

54 AFM/DNB, Meer ruimte voor innovatie in de financiële sector: Vervolgstappen markttoegang, vergun‐
ningen en toezicht, december 2016, www.dnb.nl/binaries/Meer-ruimte-voor-innovatie-in-de-
financi%C3%ABle-sector_tcm46-361363.pdf.
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den nog steeds juridische beperkingen.55 Regulatory sandboxes of maatwerk voor
innovatie onderscheiden zich van experimenteerwetgeving omdat deze ‘experi‐
menten’ vaak binnen de discretionaire ruimte van toezichthouders worden geïm‐
plementeerd. Experimenteerwetgeving is echter een breed begrip dat ook verwijst
naar verschillende vormen van tijdelijke wetsbepalingen en wetgevingsinstru‐
menten waar er afgeweken wordt van bestaande wetgeving (experimenteerbepa‐
lingen, experimenteerregelingen, experiment(eer)wetten (tijdelijke wetten in
formele zin), proeftuinen met een juridische dimensie en regelluwe zones).56

Naast maatwerk speelt toekomstbestendigheid een belangrijke rol in de discussie
omtrent innovatie en wetgeving. Zowel in Nederland als in Europa wordt tegen‐
woordig verwezen naar de wens om wetgeving flexibel, innovatievriendelijk,
‘future-proof’ of ‘toekomstbestendig’ te maken.57 Sinds kort wordt een nieuwe
aanpak gehanteerd: de wetgever maakt niet enkel responsieve wetgeving, maar
probeert ook steeds meer rekening te houden met toekomstige uitdagingen.58

Toekomstbestendige wetgeving is gericht op maatschappelijke veranderingen en
is gebaseerd op het idee van anticipatie. Het ‘future-proof’ perspectief bestaat al
jaren op andere gebieden, en in design, architectuur en kunst wordt toekomstbe‐
stendigheid beschouwd als een synoniem voor ‘tijdloosheid’. De vertaling van
‘tijdloosheid’ naar het recht biedt echter niet altijd meer rechtszekerheid, omdat
toekomstbestendige wetgeving vaak bestaat uit vage begrippen, experimenten en
doelregulering. Hoewel er vraagtekens zijn over de wenselijkheid van toekomstbe‐
stendige wetgeving en de verhouding tussen deze benadering en het rechtszeker‐
heidsbeginsel, werd het Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving
(IAK) recentelijk uitgebreid om innovatievriendelijkheid te omarmen.59 Het IAK
houdt nu ook rekening met de behoefte aan flexibiliteit, met name door de
invoering van experimenteerruimte, doelregulering en ‘the right to challenge’. De
Raad van State heeft echter kritisch gereageerd op een toekomstbestendige bena‐
dering die de nadruk legt op doelmatigheid.60 Het risico op het inleveren van
rechtszekerheid en andere belangrijke waarden en principes van onze rechtsstaat
is groot als flexibiliteit onbegrensd zou worden. De Raad van State heeft bena‐
drukt dat:

‘toekomstbestendigheid van wetgeving echter weerbaarheid [vergt]: regels
moeten grenzen trekken die zo fundamenteel zijn dat ze de dynamiek van
technische, economische en maatschappelijke innovaties kunnen verduren.

55 S. Philipsen & E.F. Stamhuis, ‘Een juridische bypass voor innovaties’, RegelMaat 2019, afl. 3,
p. 193-212.

56 SERV 2016. Zie ook S. Ranchordas, Constitutional Sunset Clauses and Experimental Legislation:
A Comparative Perspective, Cheltenham: Edward Elgar 2014.

57 G.J. Veerman, ‘Toekomstbestendige wetgeving: duurzaam? wendbaar? duurzaam wendbaar?’,
Regelmaat 2016, afl. 2, p. 82-101; S. Ranchordas & M. van ’t Schip, ‘Future-proofing Legislation
in the Digital Age’, in: S. Ranchordas & Y. Roznai (red), Time, Law, and Change, Hart Publishing
2020, p. 347-365.

58 Veerman 2016, p. 82-101.
59 E. Niemeijer & P.W. van Wijck, ‘Werkzame en toekomstbestendige wetgeving’, RegelMaat 2019,

afl. 3, p. 174-192.
60 Raad van State, Jaarverslag 2015, Den Haag: Raad van State, p. 13-15.
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Weerbaarheid van wetten houdt in dat op wezenlijke punten waarborgen
worden geboden en dat de normering duidelijk en richtinggevend is. Weer‐
bare wetgeving kan alleen worden bereikt door strenge kwaliteitsnormen.
Dat vereist een zorgvuldige voorbereiding met afweging van alle relevante
belangen. Een zorgvuldige voorbereiding kan voortdurende aanpassing van
wetgeving voorkomen en is nog belangrijker bij toenemende dynamiek.
Onnodige detaillering moet worden vermeden. Daardoor wint wetgeving aan
samenhang en zeggingskracht, maar ook aan flexibiliteit en duurzaamheid.’61

Het belang van innovatie en bestendigheid als criteria voor betere regelgeving is
ook zichtbaar in de verplichte kwaliteitseis Bedrijfseffectentoets (BET). Voorge‐
nomen wet- of regelgeving die beoogde of onbedoelde effecten heeft voor het
bedrijfsleven moet eerst voldoen aan deze toets. Dit houdt onder andere in dat
wetgevingsjuristen zich afvragen of de nieuwe regels nodig zijn, of zij aansluiten
bij de geadresseerden en of mkb-ondernemers betrokken zijn geweest in de initia‐
tiefase van het wetgevingsproces (bijvoorbeeld bij een mkb-panel in het kader van
de mkb-toets) en dat de kosten in beeld worden gebracht. Het opnemen van een
mkb-toets tegen toenemende regeldruk (en minder ruimte voor innovatie) is een
belangrijke stap geweest in Nederland. De mkb-toets werd opgezet naar aanlei‐
ding van twee moties in de Tweede Kamer in oktober 2016.62 Uit de voortgangs‐
rapportage ‘betere regelgeving en dienstverlening voor ondernemers 2018-2021’
vloeit voort dat regelgeving ‘meer behapbaar is voor mkb-ondernemers als ze
eerder en meer betrokken worden bij het opstellen van regelgeving’.63 Deze toets
houdt in dat deelnemers aan het panelgesprek worden geïnformeerd over het pro‐
bleem dat aanleiding is geweest voor wetgeving, welke bedrijven worden geraakt
en wat de overheid beoogt te bereiken, inclusief ten minste een oplossingsrich‐
ting. Deelnemers aan het mkb-panel kunnen hun inzichten hierover delen en in
een vroeg stadium van het wetgevingsproces suggesties voor wijzigingen geven.
Indien deze toetsing nog niet heeft plaatsgevonden bij de beantwoording van het
IAK, dan moet de volledige vragenlijst van de BET worden doorgenomen. Daarna
volgt een kwantificatie van de verwachte regeldrukkosten, die ook een belangrijke
impact kunnen hebben op innovatie.
Terwijl de Nederlandse discussie over de stimulering van innovatie en betere
regelgeving zich concentreert op maatwerk, experimenteerruimte, toekomstbe‐
stendige wetgeving en regeldruk, gaat dit debat op Europees niveau verder in de
richting van de vraag naar een integrale aanpak van innovatievriendelijke regel‐

61 Raad van State, Jaarverslag 2015, Den Haag: Raad van State, p. 40.
62 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Evaluatie pilotfase MKB-toets (eindrapportage),

Amsterdam: Decisio 2019, beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/regeldruk/
documenten/rapporten/2019/03/04/bijlage-evaluatie-pilotfase-mkb-toets.

63 Voortgangsrapportage ‘Betere regelgeving en dienstverlening voor ondernemers’, 11 juni 2019,
beschikbaar op www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/06/11/voortgangsrappor
tage-over-betere-regelgeving-en-dienstverlening-voor-bedrijven. Voor meer informatie over het
programma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening 2018-2021’, zie Kamerstukken II
2017/18, 32637, nr. 314.
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geving. Het innovatiebeginsel is een interessante (en controversiële) reactie
hierop.

2.2 Het innovatiebeginsel
In 2018 werd de relatie tussen (betere) regelgeving en innovatie beschouwd als
een van de centrale vraagstukken voor de nieuwe Europese Commissie.64 Het
innovatiebeginsel is tegenwoordig onderdeel van de geïntegreerde aanpak van de
Europese Commissie voor betere regelgeving. Het innovatiebeginsel waarborgt
dat bij de ontwikkeling van beleid en wetgeving de gevolgen voor innovatie volle‐
dig worden beoordeeld.65 Voormalig commissaris voor onderzoek en innovatie
Carlos Moedas wordt beschouwd als de ‘vader’ van het innovatiebeginsel.66 In
werkelijkheid zit de biotechindustrie (vertegenwoordigd door het European Risk
Forum) oorspronkelijk achter het innovatiebeginsel.67 Deze Brusselse denktank
erkent publiekelijk deze rol en presenteert het innovatiebeginsel als volgt:

‘The Innovation Principle was introduced in October 2013 to ensure that
whenever policy or regulatory decisions are under consideration the impact
on innovation as a driver for jobs and growth should be assessed and
addressed. It sets out to provide a new and positive way of ensuring that
policy makers fully recognise social and economic needs for both precaution
and innovation. It is therefore intended to be used to improve the quality and
application of EU legislation and as a result, to stimulate confidence, invest‐
ment and innovation.’68

Uit deze presentatie van het innovatiebeginsel kunnen verschillende elementen
worden gedestilleerd: (1) het innovatiebeginsel is een initiatief van machtige pri‐
vate partijen en vloeit niet voort uit de praktijk van Europese instellingen; (2)
economische groei wordt als prioriteit aangegeven; (3) rekening houden met de
impact van regels op innovatie zou volgens de industrie de kwaliteit van Europese
wetgeving verbeteren; en (4) het vinden van een balans tussen innovatie en voor‐
zorg is een knelpunt van de toepassing van het innovatiebeginsel. Het is dan ook
de vraag of het innovatiebeginsel voornamelijk een reactie is op het voorzorgbe‐
ginsel en de toenemende relevantie van risk regulation met name op bepaalde

64 C. Radaelli, ‘Halfway through the Better Regulation Strategy of the Juncker Commission: What
Does the Evidence Say?’, Journal of Common Market Studies 2018, afl. 56, p. 85-94, 93.

65 Mededeling van de Europese Commissie, ‘Een vernieuwde Europese agenda voor onderzoek en
innovatie – de kans om de toekomst van Europa vorm te geven’, COM(2018)306.

66 European Commission, ‘Better Regulation for innovation-driven investment at EU level’, 2016,
europa.eu/en/publication-detail/-/publication/404b82db-d08b-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/
language-en/format-PDF/source-79728021. Zie G. Taffoni, ‘Regulating for innovation? Insights
from the Finnish Presidency of the Council of the European Union’, European Journal of Risk
Regulation 2020, afl. 11, p. 141.

67 European Risk Forum, Monograph on the Innovation Principle, beschikbaar op www.riskforum.eu/
innovation-principle.html.

68 European Risk Forum, The Innovation Principle – Overview, beschikbaar op www.riskforum.eu/
uploads/2/5/7/1/25710097/innovation_principle_one_pager_5_march_2015.pdf, geraadpleegd
op 2 juni 2020.
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gebieden (bijvoorbeeld chemische en voedselindustrieën). Uit de interim evaluatie
van het innovatiebeginsel blijkt dat hoewel de betekenis van dit principe nogal
onduidelijk is, de Europese Commissie de bezwaren van de industrie tegen de
zware inzet van het voorzorgbeginsel niet automatisch heeft geaccepteerd.69

Innovatie en het voorzorgbeginsel kunnen naast elkaar bestaan bij het ontwerpen
van wetgeving en elkaar versterken, met name als er sprake is van onvoldoende
wetenschappelijke kennis. In het kader van de verduurzaming van innovatie is
het van belang dat innovatie en voorzorg niet als tegenpolen worden beschouwd,
maar juist als complementaire waarden.
Het evaluatierapport van Renda en Simonelli over het innovatiebeginsel conclu‐
deerde ook dat vooralsnog dit principe voornamelijk zichtbaar is in het kader van
Tool #21, die de kwaliteit van Europese wetgeving dient te helpen verbeteren.70

2.3 De toepassing van het innovatiebeginsel in het kader van betere regelgeving
De vraag of een kwalitatief goede wet ook innovatie moet willen en kunnen sti‐
muleren, werd jarenlang beschouwd als bijzaak. Tegenwoordig is het duidelijk dat
wetgeving meer doet dan gedragingen gebieden, verbieden of toestaan. De wet‐
gever kan tegenwoordig ook betere gedragingen en acties stimuleren door middel
van incentives, nudging of keuzearchitectuur.71 De bevordering of belemmering
van innovatie kan ook aan deze lijst worden toegevoegd, want innovatie speelt nu
een rol in het kader van wetgevingsbeleid. Met het oog op het waarborgen van
innovatie en de vermindering van regeldruk wordt sinds 2017 het innovatiebe‐
ginsel toegepast op verschillende onderdelen van het Europese wetgevingsbeleid,
zoals de impact assessment van nieuwe Europese wetgeving. De aanwezigheid
van het innovatiebeginsel is ook zichtbaar in steeds meer besluiten van de Regu‐
latory Scrutiny Board. Nieuwe verordeningen of richtlijnen die de ‘innovatietoets’
doorstaan, worden beschouwd als ‘innovatievriendelijk’ omdat zij ‘voldoende
flexibiliteit tonen’ (minder prescriptief zijn) en ‘regeldruk tegengaan’.72

Ten eerste is innovatie een onderdeel van de Better Regulation Toolbox (‘Tool
#21: Research and Innovation Tool’), die als richtsnoer dient voor de uitvoering
van effectbeoordelingen van nieuwe regels, met name door middel van impact
assessments en consultaties van Europese regelgeving. Tool #21 is in principe van
toepassing op ex ante evaluaties, maar hij kan ook worden toegepast in het kader
van ex post evaluaties en REFIT-initiatieven.73 Het REFIT-programma is oor‐
spronkelijk geïntroduceerd om overbodige of hinderlijke wetgeving te identifice‐

69 A. Renda & F. Simonelli, Study Supporting the Interim Evaluation of the Innovation Principle (Final
Report for the European Commission), CEPS 2019, beschikbaar op www.ceps.eu/wp-content/
uploads/2019/11/KI0219819ENN.en_.pdf, p. 10.

70 Renda & Simonelli 2019, p. 10.
71 C. Sunstein & R. Thaler, Nudging: Improving Decisions about Wealth, Health, and Happiness, New

Haven: Yale University Press 2008.
72 Renda & Simonelli 2019, p. 21-23.
73 Renda & Simonelli 2019, p. 7.
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ren en in theorie zou dit programma goed te verenigen zijn met het
innovatiebeginsel.74

De toepassing van het innovatiebeginsel is ten tweede zichtbaar in het kader van
de zogenoemde ‘innovation deals’. Deze ‘deals’ richten zich op regeldruk en
beogen uit EU-wetgeving voortvloeiende belemmeringen voor innovatie weg te
nemen. Het ‘innovatie-effect’ is het resultaat van de verduidelijking van huidige
regels en de inzet van flexibiliteit in het EU-wetgevingskader.75

Een derde toepassing van het innovatiebeginsel bestaat uit een ‘Foresight and
Horizon Scanning’, waarbij potentiële bedreigingen en kansen van tevoren
worden geïdentificeerd, met de nadruk op nieuwe technologie en de effecten
daarvan. Deze techniek wordt bijvoorbeeld toegepast in de ontwikkeling van de
Horizon Europe-strategie (onderzoek) en in de zorg.76 De tijd is nog niet rijp om
een definitief oordeel te vellen over de werking van het innovatiebeginsel in het
regelgevingsproces. Toch is het belangrijk om hierop te reflecteren en de vraag op
te werpen of ‘innovatie’ een richtsnoer of een rechtsbeginsel voor betere regel‐
geving moet worden.

3. Reflectie op een geïntegreerde aanpak van innovatie

Moedas beschouwt ‘de inzet van het innovatiebeginsel als essentieel bij de
beleidsvorming van de EU [en] bij het aanpakken van belangrijke uitdagingen,
zoals klimaatverandering en kanker; het zal ons helpen meer waarde uit onze
onderzoeksfinanciering te halen en oplossingen te bieden voor een Europese
Green Deal’.77 In 2016 gaf het EESC aan dat het ‘met grote zorgvuldigheid moet
worden vastgesteld in welke gevallen en op welke wijze het innovatiebeginsel
beginsel wordt toegepast’.78 Toch adviseerde het EESC om aan het innovatiebe‐
ginsel hetzelfde gewicht toe te kennen als aan andere door de Commissie aange‐
haalde criteria voor de effectbeoordeling van een regelgevingsvoorstel, zolang als
een balans wordt gevonden tussen deze criteria en het innovatiebeginsel.79 Het
toekennen van zo’n prominente rol aan het innovatiebeginsel blijft problema‐
tisch, omdat de literatuur innovatie nog niet volledig heeft omarmd als een
‘rechtsbeginsel’ van het Unierecht. Integendeel bekritiseert de literatuur de oor‐
sprong van dit ‘beginsel’ en wordt de vraag opgeworpen of de industrie een
rechtsbeginsel bottom-up in het leven kan roepen, met name een (rechts)beginsel

74 T.J.A. van Golen, ‘Better Regulation 2.0 in de Europese Unie: het nieuwe Interinstitutioneel
Akkoord en de nieuwe Better Regulation-richtlijnen voor de Europese Commissie’, RegelMaat
2016, afl. 4, p. 295-308.

75 Renda & Simonelli 2019, p. 7.
76 K E. Cuhls, ‘Horizon Scanning in Foresight: Why Horizon Scanning is only a Part of the Game’,

Futures & Foresights Science (2) 2020, afl. 1, e23.
77 Europese Commissie, Innovation Principle Makes EU Laws Smarter and Future-oriented, Experts Say,

Europese Commisie 2019, beschikbaar op https://ec.europa.eu/info/news/innovation-principle-
makes-eu-laws-smarter-and-future-oriented-experts-say-2019-nov-25_en, geraadpleegd op
1 juni 2020.

78 EESC 2016, pt. 2.17.
79 EESC 2016, pt. 2.19.
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dat in strijd zou kunnen zijn met andere erkende rechtsbeginselen zoals het
rechtszekerheidsbeginsel en het voorzorgbeginsel.80 Er is ook nog geen jurispru‐
dentie op dit punt die hierop kan reageren. Het is echter belangrijk om te bena‐
drukken dat het innovatiebeginsel niet enkel gezien kan worden als het resultaat
van de lobbying van de biotechindustrie.
Ten eerste past de bevordering van innovatie goed bij de doelstellingen van de
Europese Unie (zie bijvoorbeeld art. 173 Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie inzake de ontwikkeling van de omstandigheden die nodig zijn voor
een ‘betere benutting van het industriële potentieel van het beleid inzake innova‐
tie, onderzoek en technologische ontwikkeling te stimuleren’) en verschillende
beleidsmaatregelen van de Europese Commissie ten opzichte van de ondersteu‐
ning van de economische ontwikkeling en het innovatieklimaat van de Unie
(bijvoorbeeld staatssteun, Europese aanbestedingen).
Ten tweede lijkt het innovatiebeginsel een gewenste toevoeging aan de reeks
rechtsbeginselen van het Unierecht. Aan de hand van dit principe is het mogelijk
om nieuwe argumenten over de gevaren van regeldruk aan te voeren of het belang
van economische groei te benadrukken. Hoewel de wetenschap heeft aangetoond
dat de meeste mensen een natuurlijke weerstand hebben tegen verandering, zou
niemand met gezond verstand erkennen tegen innovatie te zijn.
Ten derde behoort verantwoorde en ethische innovatie tot de lijst van publieke
waarden die de overheid moet beschermen. Het innovatiebeginsel zou een van de
juridische dimensies van dit beleid kunnen zijn. Het innovatiebeginsel moet niet
worden geïnterpreteerd als een ruim beginsel waar alle nieuwe nieuwigheden in
passen. Integendeel gaat het hier om een proportionele balans tussen economi‐
sche groei en andere publieke waarden, tussen innovatie en bestendigheid. Het
innovatiebeginsel en innovatie-gerelateerde stappen in bestaande Europese en
nationale wetgevingsprocessen zorgen ervoor dat nieuwe vragen worden gesteld:
Roept deze wet te veel lasten in het leven? Hebben mkb’ers nog steeds ruimte om
te innoveren? Een innovatiebeginsel biedt ook juridische kracht aan de behoefte
aan balans tussen noodzakelijke regels en ruimte voor innovatie.
Ten vierde is het ook duidelijk dat het innovatiebeginsel het karakter van een
beginsel heeft omdat het gaat om ongespecificeerde acties (bescherming van
innovatie) en niet om specifieke regels.81 Rechtsbeginselen beschermen kern‐
waarden van onze rechtsstaat, ze helpen ons juridische lacunes te vullen, en
volgens Radbruch vertegenwoordigen ze ‘de geest’ van een juridisch systeem.82

Vele rechtsbeginselen die we nu zonder enige twijfel accepteren (zoals het rechts‐
zekerheidsbeginsel), zijn vrij recentelijk in de lange geschiedenis van recht
ontstaan.83 Met andere woorden, ook nieuwe ideeën kunnen langzaam een bij‐
drage leveren aan de pijlers van het recht en zijn ‘geest’ helpen vernieuwen. Door
een beroep te doen op bestaand onderzoek naar innovatiebeleid en de kennis over

80 Garnett, Van Calster & Reins 2018, p. 1-14.
81 J. Raz, ‘Legal principles and the limits of law’, Yale Law Journal 1972, afl. 81, p. 823-854.
82 Voor een bespreking van het werk van Radbruch in dit kader zie G. Alpa, ‘General principles of

law’, Annual Survey of International & Comparative Law 1994, afl. 1, p. 1-39.
83 Voor een uitvoerige bespreking van de oorsprong van het rechtszekerheidsbeginsel, zie P. Pope‐

lier, Rechtszekerheid als beginsel voor behoorlijke regelgeving, Antwerpen: Intersentia 1997.
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innovatie die samengevat werd in de hiervoor geciteerde Oslo Manual, kunnen we
richting bieden voor juristen die innovatie nog ‘te vaag’ vinden en zelfs hiermee
lacunes helpen vullen. Bovendien houden intellectueel eigendomsrecht en mede‐
dingingsrecht al jaren rekening met het belang van innovatie en wordt innovatie
meegenomen in juridische analyses. En hoewel kwantitatieve criteria zoals het
aantal patenten of bedrijfsfusies en acquisities nog onzuiver zijn om innovatie te
meten, is het ook denkbaar dat juristen in samenwerking met economen tot
betere criteria komen om te evalueren of het innovatiebeginsel daadwerkelijk
vruchten heeft afgeworpen.84

In deze paragraaf heb ik geprobeerd de vragen uit de terughoudende literatuur te
beantwoorden: innovatie is een belangrijke richtsnoer voor betere regelgeving die
niet vaag of onethisch hoeft te zijn.85 Dit principe is wellicht door de industrie
naar voren geschoven, maar innovatie is al jaren onderdeel van Europese wet‐
geving en beleid en is een instrumentele waarde ten opzichte van meerdere
publieke waarden, waaronder ook duurzaamheid. De legitimatie van het innova‐
tiebeginsel als rechtsbeginsel moet nog versterkt worden. Hiertoe moeten we
meer maatschappelijke discussie op gang brengen over zowel economische als
sociale innovatie en ethische innovatie en over hoe innovatie een bijdrage kan
leveren aan de bescherming van andere publieke waarden.

Conclusie

De relatie tussen innovatie en regelgeving is dermate complex dat regelgevers
geen one size fits all-oplossingen naar voren kunnen brengen. Integendeel heeft de
Europese Commissie het belang van een casuïstische benadering benadrukt.86

Regelgeving kan een rol spelen in de verhindering of bevordering van innovatie in
alle fasen van het productieproces. Bovendien wordt innovatievriendelijke regel‐
geving steeds vaker gezien als een belangrijke pijler van de interne markt. Desal‐
niettemin blijft het vaststellen van innovatievriendelijke regelgeving zeer uitda‐
gend om allerlei redenen. Ten eerste is de definitie van innovatie ondoorgronde‐
lijk. Ten tweede moet regelgeving zich voortdurend aanpassen aan de snelheid
van verandering in de technologie en samenleving. Techniekneutrale regels
bieden een oplossing en toekomstbestendigheid aan verschillende sectoren die
minder vatbaar zijn voor ‘revolutionaire veranderingen’. Bovendien hebben grote
tech- en biotechbedrijven en met name grote innovatieclusters zoals Silicon Val‐
ley de mythe verspreid dat zij beter kunnen innoveren en economische waarde
genereren in een regelvrije omgeving.87 In dit kader lobbyen ze ook tegen regel‐
geving en voor fiscale voordelen en het innovatiebeginsel. Ten derde kan beweerd

84 Zie Federal Trade Commission, To promote innovation: the proper balance of competition and patent
law and policy, 2013, www.ftc.gov/sites/default/files/documents/reports/promote-innovation-
proper-balance-competition-and-patent-law-and-policy/innovationrpt.pdf.

85 Garnett, Van Calster & Reins 2018, p. 1-14.
86 Europese Commissie, Better regulation for innovation-driven investment at EU level (Commission

Staff Working Document), Brussel 2016, p. 12.
87 M. Mazzucato, The Value of Everything, Londen: Penguin 2018, p. xvi-xv.
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worden dat vage begrippen, open normen, experimenten en andere vormen van
flexibele regulering die openstaan voor innovatie, niet altijd de gewenste rechts‐
zekerheid en duidelijkheid bieden die betere regelgevingspakketten vereisen.
Innovatievriendelijke regelgeving verwijst niet naar vage normen die geen hou‐
vast bieden, naar laissez faire of andere benaderingen van regelgeving die de
invloed van de wet- en regelgever proberen te verkleinen. Innovatievriendelijke
regelgeving is geen synoniem van ‘small government’. Het gaat vooral om het
identificeren van een regelgevingskader dat zich kan aanpassen aan nieuwe ont‐
wikkelingen en dat oplossingen biedt voor het dichten van het huidige productivi‐
teitsgat tussen Europa en andere delen van de wereld. Aan de hand van innovatie‐
vriendelijke regelgeving wordt de balans tussen voorspelbaarheid van regelgeving
en het aanpassingsvermogen van regels gezocht. Innovatievriendelijke wet- en
regelgeving kan betekenen dat specifieke instrumenten worden ingezet. Voor‐
beelden zijn horizonbepalingen zoals voorgesteld in 2016 door het EESC in het
kader van het advies over toekomstbestendige wetgeving, of uitbreiding van het
IAK om wat vaker te kijken naar innovatie-indicatoren.88

De bestudering van het innovatieproces vraagt aandacht voor verschillende
aspecten: technologische ontwikkeling, politieke situatie, economische omstan‐
digheden en juridisch kader. Deze elementen vormen samen het innovatieklimaat
dat niet moet worden vergeten als er nieuwe Europese of nationale wetgeving
wordt aangenomen. De Europese Commissie heeft al de stap gezet om een plaats
te geven aan innovatie in het betere regelgevingsbeleid. De brede erkenning van
innovatie als rechtsbeginsel is de volgende stap die juristen verder moeten door‐
zetten. Ten eerste is dit beginsel nog niet voldoende omarmd door het algemeen
publiek en wetenschappers omdat er allerlei misvattingen zijn. Het innovatiebe‐
ginsel kan weliswaar de industrie beschermen, maar, zoals dit artikel laat zien, dit
beginsel kan ook geïnterpreteerd worden als een brede bescherming van innova‐
tie als vernieuwingsproces (sociale en economische innovatie, ethische innovatie
en vooral verantwoorde innovatie) en als een richtsnoer dat een compromis pro‐
beert te bereiken tussen ruimte voor noodzakelijke regels en ruimte voor vernieu‐
wing.
Een verwijzing in de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie ontbreekt
ook. Het innovatiebeginsel heeft wellicht nog onvoldoende legitimatie om
beschouwd te worden als een gelijkwaardig rechtsbeginsel naast andere rechtsbe‐
ginselen die brede acceptatie verdienen. De invoering van het innovatiebeginsel is
echter een belangrijke en positieve ontwikkeling voor het beleid omtrent betere
regelgeving.89

88 EESC 2016, pt. 3.3.
89 OESO/Eurostat 2018, p. 55-56.

364 RegelMaat 2020 (35) 5
doi: 10.5553/RM/0920055X2020035005005

Dit artikel uit RegelMaat is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor Rijksuniversiteit Groningen (RUG)




