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Bijlage 2. Verminderen regeldruk burgers en professionals 
 

Fiscaal 
 

Verminderen heffingskortingen, aftrekposten en toeslagen. De Commissie Van Dijkhuizen 

onderzoekt de mogelijkheden om het fiscale stelsel te vereenvoudigen. Een belangrijke 

overweging daarbij is de vermindering van administratieve lasten voor burgers. Mogelijkheden 

hiervoor liggen bij het verminderen van het aantal kleine belastingen, het samenvoegen of 

afschaffen van heffingskortingen en aftrekposten, en het afschaffen, stroomlijnen en 

bijeenvoegen van diverse toeslagen (met eventueel compensatie door lagere tarieven aan de 

onderzijde). 

 

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid 
 

Samenvoegen regelingen voor arbeidsparticipatie. Nederland kent diverse regelingen ter bevor-

dering van de arbeidsparticipatie en re-integratie (Wajong, Wet Sociale Werkvoorziening en 

Wet Werk en Bijstand). Deze regelingen zijn elk opgezet voor een doelgroep die niet (volledig) 

participeert op de arbeidsmarkt. Het is mogelijk dat mensen in meerdere doelgroepen en dus in 

meerdere regelingen vallen. Samenvoeging van de regelingen kan de bureaucratische romp-

slomp voor hen verminderen. 

 

Onderwijs en jeugdbeleid 
 

Controlereductie voor scholen. Een uitgangspunt in het onderwijsbeleid is dat de overheid 

bepaalt “wat” een kind aan het einde van zijn “schoolloopbaan” moet hebben geleerd, en dat de 

school bepaalt “hoe” dit gebeurt. Het beeld is echter dat de praktijk weerbarstig is en scholen 

vinden dat ze onvoldoende vrijheid hebben om het “hoe” naar eigen inzicht in te vullen. Daarbij 

gaat het bijvoorbeeld om ruimte om af te wijken van de 1040-uur norm en om meer flexibiliteit 

bij het invullen van vakanties. Ook de financiering van scholen belemmert de flexibiliteit, omdat 

nog vaak gebruik wordt gemaakt van projectsubsidies en geoormerkt geld in plaats van lump-

sum financiering. De verantwoordingslast voor scholen kan afnemen door deze inperkingen in 

de vrijheid van scholen weg te nemen, waarbij uiteraard wel achteraf een goede controle op de 

inzet van middelen moet (kunnen) plaatsvinden. 

 

Schoolleiders hebben te maken met soms wel negen (typen) belanghebbenden aan wie zij 

informatie moeten verstrekken en verantwoording moeten afleggen. Daar zitten diverse over-

heidsorganisaties bij, zowel van het Rijk als van medeoverheden. De regeldruk voor school-

leiders kan fors worden verlaagd door gegevens eenmalig bij hen uit te vragen, bijvoorbeeld 
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door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit moet bij voorkeur zo weinig mogelijk keren per 

jaar gebeuren. DUO zorgt dan voor verdere verspreiding over andere overheidsorganisaties.
1
  

 

Jeugdhulp. De voorgenomen decentralisatie van de jeugdhulp creëert mogelijkheden voor meer 

maatwerk maar brengt ook risico’s voor de regeldruk mee. Een belangrijk risico is dat kinderen 

en hun ouders of begeleiders te maken krijgen met meerdere instanties en overheden. 

Gemeenten krijgen de vrijheid om een nieuw stelsel vorm te geven, waarin meer ruimte komt 

voor een professionele inschatting van de situatie en voor maatwerkoplossingen die protocollen 

en kaders te buiten kunnen gaan. Aandachtspunt daarbij is dat die vrijheid niet in de weg wordt 

gestaan door schotten in de financiering, waardoor het niet goed mogelijk is voor gemeenten 

om gebruik te maken van de diversiteit aan hulpaanbod in de jeugdzorg. Om bureaucratie in de 

jeugdhulp te vermijden is zowel organisatorische als financiële ontschotting nodig. Actal zal in 

2012-2013 adviseren over de voorgenomen decentralisatie van de jeugdhulp. 

 

Kinderopvang. De kinderopvang in Nederland vindt plaats in kinderdagverblijven, in 

buitenschoolse opvang en bij gastouders. De eisen die aan deze drie typen van kinderopvang 

worden gesteld, verschillen sterk van elkaar. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om verschillen in 

begeleider/kind-ratio's en om verschillen in vereiste oppervlakte per kind. Ouders hebben 

hierdoor vaak beperkt zicht op de gevolgen van de keuzes die ze maken voor de opvang van 

hun kind. Het aantal en de complexiteit van de regelingen staat een toegankelijke kinderopvang 

in de weg. Het nieuwe kabinet kan die toegankelijkheid vergroten door (1) de regelgeving te 

vereenvoudigen, (2) scholen meer ruimte te geven voor het aanbieden voor buitenschoolse 

opvang, en/of (3) drempels weg te nemen voor oplossingen van ouders zelf (inclusief 

gastouderschap). 

 

Multiprobleemgezinnen krijgen één persoon als aanspreekpunt voor alle zorg- en dienst-

verleners waarmee zij te maken hebben.  

 

Zorg 
 

Persoonsgebonden budget (PGB). Het demissionaire kabinet hanteert daarbij het principe 

“alleen PGB als zorg in natura niet mogelijk is.” Cliënten moeten vanaf 2013 een budgetplan 

opstellen dat zij bij een PGB-aanvraag aan het zorgkantoor moeten meesturen. In het plan 

moeten zij aangeven welke zorgaanbieders zij hebben benaderd en waarom deze geen 

passende zorg kunnen bieden.
2
 Een minder-belastend alternatief is om deze 

informatieverplichting te schrappen en het budgetplan alleen te beoordelen op grond van de 

hoogte van het budget dat wordt gevraagd voor de geïndiceerde zorg. Indien dit budget kleiner 

is of gelijk aan de kosten van zorg in natura, kan het PGB worden toegekend, waarbij wel de 

aanspraak op zorg in natura vervallen. 

 

Minder bureaucratie voor verpleegkundigen. Verpleegkundigen zijn 39% van hun tijd kwijt aan 

administratieve handelingen. Actal heeft onderzoek laten doen naar hoe de administratieve 

                                                      
1
 Zie Actal (2010) Schoolleiders ontketend, 27 september 2010, Den Haag. 

2
 Zie www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pgb/veranderingen-persoonsgebonden-budget 
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lasten voor verpleegkundigen in ziekenhuizen kunnen worden verminderd. Daartoe start 

binnenkort een pilot waarin ziekenhuizen experimenteren met een andere wijze van verslag-

legging voor verpleegkundigen, waarbij niet meer alles wordt geregistreerd maar alleen die 

zaken die afwijken van de standaard. Het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg 

(IGZ) zijn bij deze pilot betrokken. Indien de pilot laat zien dat deze andere werkwijze inderdaad 

minder administratieve lasten oplevert, kan het nieuwe kabinet deze werkwijze breed versprei-

den onder andere ziekenhuizen.  

 

Chronisch zieke mensen met een progressieve aandoening (zoals MS, COPD en dementie) 

zouden geen herindicatie meer hoeven aan te vragen, indien hun situatie conform verwacht 

ziektebeeld verslechtert en zij extra zorg of hulp nodig hebben. De extra zorg of hulp wordt 

verstrekt op advies van de huisarts of specialist. De rol van het CIZ kan dan worden beëindigd. 

 

Omgevingsrecht, ruimtelijke ordening (incl. infrastructuur) 
 

Regionale uitvoeringsdiensten (RUD-en). De RUD-en gaan vanaf 1 januari 2013 een grote rol 

spelen in de uitvoering van taken op het gebied van vergunningsverlening, toezicht en hand-

having ten aanzien van milieu en veiligheid. RUD-en bieden een mogelijkheid om fragmentatie 

van de uitvoering van deze taken tegen te gaan. Onvoldoende mandatering, gebrek aan 

standaardisatie en een onduidelijke afbakening van taken uitgevoerd door de RUD,  kunnen 

echter leiden tot hogere regeldruk. Actal zal in 2012 adviseren over de kansen en risico’s van 

RUD-en met betrekking tot regeldruk voor burgers en bedrijven.  

 

Woningmarkt en bouw 
 

Meer ruimte voor private verantwoordelijkheid. Een belangrijk deel van de bouwregelgeving 

beoogt publieke belangen goed te borgen. Daarbij is in het verleden vaak gekozen voor het 

beleggen van taken en verantwoordelijkheden bij de overheid, wat ten koste is gegaan van de 

ruimte voor private partijen. Publieke belangen kunnen ook anders worden geborgd: 

 Private partijen kunnen onderling een garantieregeling (zoals bijvoorbeeld Woningborg) 

overeenkomen voor het verwezenlijken van bouwwerken.  

 De overheid kan een bescheidener rol spelen bij de bouw van niet-unieke bouwwerken, 

zoals carports, garages, serres, loodsen en cataloguswoningen. Dergelijke bouwwerken zijn 

niet alleen niet uniek, ze zijn zelden complex. Dit betekent dat kan worden aangesloten op 

de praktijk in het kader van vergunningvrij bouwen, waarbij voor eenvoudige bouwprojecten 

geen toestemming vooraf nodig is. Een dergelijk licht regime kan ook gelden voor vooraf 

gefabriceerde onderdelen (zoals een dakkapel), waarvoor de belangrijkste eisen door type-

keuringen kunnen worden verzekerd. Toezicht hoeft dan slechts marginaal plaats te vinden.  

 In geval van particulier opdrachtgeverschap kan de keuze voor sommige standaarden 

(aantal stopcontacten, lichtinval door vensters in de muren) worden overgelaten aan de 

opdrachtgever.  

De bescheidener rol van de overheid betekent dat het bouwtoezicht zich op andere, 

belangrijkere aspecten kan richten en daardoor doelmatiger kan worden ingezet. 
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Welstandsbeleid. Een belangrijke bron van ergernis voor burgers en bedrijven ligt bij het 

welstandsbeleid. Vanuit het oogpunt van regeldruk is het vertrekpunt "geen welstandseisen, 

tenzij". Voor welstandsbeleid ligt het immers voor de hand om anders om te gaan met een 

beschermd (historisch) stadsgezicht dan met een bedrijventerrein. Het hanteren van een 

globale ambtelijke toetsing van welstand kan een minder-belastend alternatief zijn voor toetsing 

door welstandscommissies, op voorwaarde dat daarbij expliciete (transparante) standaarden 

worden gebruikt. 

 

Duurzame energie 
 

Decentraal opwekken van duurzame energie. De Nederlandse samenleving maakt de omslag 

naar een meer duurzame energievoorziening. In de brief “Visie op de transitie naar een 

decentrale duurzame energievoorziening” (d.d. 21-8-2012) aan minister Verhagen pleiten 14 

maatschappelijke organisaties voor het wegnemen van belemmeringen voor het decentraal 

opwekken van duurzame energie (veelal zon of wind). Bezien kan worden of en in hoeverre er 

belemmeringen zijn voor bijvoorbeeld het terug kunnen leveren van energie aan het net, en of 

deze niet kunnen worden weggenomen. Ook kan in die analyse de fiscale behandeling van de 

opwekking van groene en grijze energie worden betrokken. 

 

Politie, veiligheid en privacy 
 

Aansluiting en samenwerking in strafrechtketen. De regeldruk voor politiemensen kan worden 

verminderd door minder informatie bij te houden die in het kader van handhaving en opsporing 

niet strikt nodig is. Verder kan de samenwerking tussen politie en andere instanties worden 

verbeterd, bijvoorbeeld door de overdracht van dossiers tussen politie en openbaar ministerie te 

versimpelen. Een doelmatiger uitwisseling van informatie in de strafrechtketen (politie, OM en 

gevangeniswezen) maakt het mogelijk de beschikbare capaciteit beter te benutten.
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 Zie Actal (2011) Armslag voor de politieprofessional, 7 oktober 2011, Den Haag. 


