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Actal is van plan een advies uit te brengen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 
nieuwe en concrete mogelijkheden om de ervaren regeldruk te verminderen voor: 
a) Burgers 
b) Bedrijven en
c) Beroepsbeoefenaren (professionals) – zodanig dat het effect in de dagelijkse praktijk door deze actoren te herkennen 
en merkbaar is. Het ingezette adviestraject heeft de naam ‘Merkbaar minder regeldruk’.

Sinds 2011 heeft Actal een nieuw college en een (iets) andere opdracht dan voorheen. De focus van Actal ligt nu meer 
bij de merkbaarheid van de vermindering van de regeldruk. Het nieuwe Actal zal zich meer richten op gerichte 
advisering aan de hand van signalen uit de samenleving.

Actal heeft TNS NIPO gevraagd een onderzoek uit te voeren dat direct inzicht biedt in de wijze waarop de doelgroepen 
de regeldruk ervaren. Met het onderzoek wil Actal allereerst een representatief beeld verkrijgen van de beleving van 
regeldruk bij bedrijven, burgers en professionals.

Maar het concrete gebruik van de onderzoeksresultaten zit in de volgende zaken:

• Het leggen van de juiste accenten in het (brede) advies van de minister van BZK.
• Het vergaren van extra suggesties voor maatregelen om de regeldruk merkbaar te verminderen.
• Het gebruik van pakkende statistieken/grafieken voor de communicatie naar buiten toe.
• Het gebruik van pakkende statistieken/grafieken voor de discussie op een symposium.
• Last but not least: de mogelijkheid om het onderzoek over enige tijd (één of twee jaar) te herhalen.

Aanleiding en doel onderzoek
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Regeldruk heeft, in de engste zin van het woord, met de administratieve, financiële en tijdtechnische lasten te maken die 
burgers, bedrijven en professionals ondervinden bij het uitoefenen van hun bezigheden of activiteiten.

Actal verkiest echter een ruime definitie van het woord:

‘Regeldruk is de investering en inspanning die burgers, bedrijven en beroepsbeoefenaren moeten verrichten en de 
vrijheidsbeperking die ze ondergaan om zich aan regels te houden. 
Het gaat daarbij zowel om de ruimte die regels laten voor gedragsalternatieven (keuzevrijheid), de kenbaarheid en 
doorzichtigheid van de regels, de consistentie met de andere regels, de wijze waarop regels worden uitgevoerd en 
naleving wordt verzekerd, de wijze waarop regels worden gehandhaafd en overtredingen worden bestraft en de 
administratieve lasten worden opgelegd. Dat betekent dat een beperking van regeldruk ook merkbaar gemaakt kan 
worden door een verbetering van dienstverlening van een overheidsinstelling. Als een burger of een bedrijf sneller en 
efficiënter zaken kan afhandelen met de overheid, daalt zijn regeldruk.’ 

Kortom: regeldruk is een overkoepelend begrip. Hoofdbestanddelen van regeldruk betreffen administratieve lasten en 
inhoudelijke nalevingskosten. 

Op de volgende slide worden de achttien aspecten gegeven waarop de wetten/regels zijn beoordeeld. 

Wat is ‘regeldruk’?
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Beoordelingsaspecten: wetten/regels

1 Uw algemene kennis van de wet/regel

2 Dat de wet/regel duidelijk is

3 Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

4 Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

5 Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

6 Dat de wet/regel u weinig tijd kost (= klassiek regeldrukaspect)

7 Dat de wet/regel u weinig geld kost

8 Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

9 Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

10 Dat het beleid over de jaren heen consistent is

11 Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt opgevolgd

12 Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

13 Dat de wet/regel u voldoende oplevert

14
Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende personeel van de 

wet/regel, als u contact heeft

15 Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

16 Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

17 Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent (= klassiek regeldrukaspect)

18 Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

Hieronder worden de achttien aspecten getoond waarop de respondenten de wetten/regels hebben 
beoordeeld. Deze aspecten dekken de lading van de ruime definitie van regeldruk.
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Centraal probleem

Waar en op welke – nieuwe – manier moet de regeldruk zodanig worden verminderd dat het 
effect in de dagelijkse praktijk door bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren te herkennen en 

te merken is?

1 2 3

Welke aspecten hebben 
daadwerkelijk invloed op de 
beleving van regeldruk?

Hoe wordt de regeldruk in de 
dagelijkse praktijk door 

verschillende doelgroepen 
ervaren?

Welke verbeteringen zijn er 
mogelijk om de beleving van 
regeldruk te verminderen?

� Wat is het 
gepercipieerd nut 
(en noodzaak) van 
de bestaande wet-
en regelgeving?

� Wat is de invloed 
van kennis ten 
aanzien van de 
wetten/regels?

� Wat is de invloed 
van de 
distributieve, 
procedurele en 
interactionele
rechtvaardigheid?

� Wat is de 
algemene indruk 
van het 
functioneren van 
de overheid?

� Welke verschillen zijn 
er in de beleving van 
regeldruk tussen de 
diverse doelgroepen?

� Welke regels worden 
als absolute 
belemmering gezien, 
welke als absolute 
basisvoorwaarde en 
welke regels 
ontbreken er 
momenteel voor het 
functioneren van het 
maatschappelijk en 
economisch verkeer?
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Samenvatting (1)

Inzichten – burgers

• Burgers en professionals beoordelen de wetten waarmee ze te maken hebben over het algemeen positiever dan 
bedrijven.

• Burgers hebben de afgelopen twee jaar de meeste ervaring gehad met: 1) de aanvraag van een rijbewijs/paspoort, 2) 
het ontvangen van een boete, 3) afvalscheiding, 4) de aanschaf of verkoop van een voertuig en 5) aangifte doen bij 
de politie. 

• Drie van de genoemde regels behoren tot de meest gewaardeerde regels, namelijk de aanschaf of verkoop van een 
voertuig, afvalscheiding en de aanvraag van een rijbewijs/paspoort. Alleen het ontvangen van een boete hoort bij de 
vijf laagst gewaardeerde wetten. De drie laagst gewaardeerde wetten/regels betreffen kinderopvang, het aanvragen 
van een uitkering en het indienen van een klacht/beroep bij de overheid.

• De ervaren en ingeschatte regeldruk (op een schaal van 1 t/m 10: weinig tot veel regeldruk) ligt in de meeste 
gevallen hoger dan 5,5. Dus: men tendeert naar een hoge regeldruk. Daarnaast geldt dat ervaringsdeskundigen 
zelden minder druk ervaren dan de inschatting van mensen zonder ervaring. Uitzondering: aangifte doen bij de politie. 
Ervaringsdeskundigen rapporteren een geringere regeldruk (6,09) dan mensen zonder ervaring (6,54).    

• Over het algemeen geldt: hoe positiever het oordeel over de wet, hoe hoger de tevredenheid van 
ervaringsdeskundigen over het overheidsbeleid. En andersom: hoe negatiever het oordeel over de wet, hoe lager de 
tevredenheid van ervaringsdeskundigen over het beleid. Ook hier vormt aangifte doen bij de politie een uitzondering. 
Ervaringsdeskundigen zijn positiever dan mensen zonder ervaring.
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Samenvatting (2)

Inzichten – burgers

• Burgers zien regels aangaande zorg, onderwijs, veiligheid, misdaad en straf, verkeer en boetes als basaalst voor 
het functioneren van de samenleving. Een niet onaanzienlijk aantal vindt eigenlijk alle bestaande regels wel 
maatschappelijk belang hebben.

• Burgers hebben op zich geen moeite met het betalen van belasting, maar wel met de diverse soorten belasting 
die ze moeten betalen. Hondenbelasting is een dankbaar mikpunt van kritiek, net als btw en 
snelheidsovertredingen. Belastingen moeten blijven bestaan, maar ze moeten wel transparant, eerlijk (gelijke 
monniken, gelijke kappen) en makkelijk te handhaven zijn.  

• Als er nog iets verbeterd moet worden gaat het eerder om strengere handhaving dan om meer regels. Maar ook 
normbesef wordt vaak genoemd als promotiepunt.
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Zwakke
aspecten

Sterke 
aspecten

1. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

2. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

3. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

4. Dat de procedures van de wet regel transparant zijn

5. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

6. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

7. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

8. Dat de wet/regel u weinig geld kost

9. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

10. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

11. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

12. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

13. Uw algemene kennis van de wet/regel

14. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt 
opgevolgd

15. Dat de wet/regel duidelijk is

16. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

17. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

18. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende 
personeel van de wet/regel, als u contact heeft

Geen extreme zwaktes

Samenvatting (3): rangorde regeldrukaspecten 
- Burgers -
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Samenvatting (4)

Inzichten – burgers

• Leggen we de afzonderlijke wetten en regels onder de loep, dan blijkt dat in veel gevallen de benaderingswijze 
door het uitvoerende personeel de tevredenheid over de regel zeer bepaalt. Dit kunnen wij rijmen met ander 
onderzoek, waaruit blijkt dat ‘hostmanship’ in veel gevallen een sleutelrol speelt met betrekking tot goede 
dienstverlening.

• Eerlijkheid van de regel, begrijpelijkheid van het doeleinde van de regel en de duidelijkheid van de regel 
dragen eveneens positief bij aan het imago van regels.

• Wetten en regels worden vaak negatief afgerekend op de indruk dat deze problemen oplossen. Er bestaat 
eveneens twijfel over de balans tussen de persoonlijke kosten en de publieke behoeften. 

• Gebrek aan transparantie van de regels, een matige samenwerking tussen uitvoerende instanties en een  
regeldrukaspect ‘in de klassieke zin van het woord’ (dat de wet weinig overbodige bepalingen kent) hebben op 
de keper beschouwd een licht negatieve invloed op de reputatie van wetten en regels. Een ander ‘klassiek’ 
regeldrukaspect – dat de wet/regel weinig tijd kost – wordt neutraal beoordeeld, maar speelt een kleinere rol.

• Bij positief gewaardeerde wetten/regels, zoals de aankoop/verkoop van een voertuig of woning en 
afvalscheiding, worden klassieke regeldrukaspecten vaak negatief beoordeeld, maar doet dat feit geen afbreuk 
aan de algemene tevredenheid over deze wetten. Uitzondering vormt de aanvraag van een rijbewijs/paspoort: 
verbetering van de klassieke regeldrukaspecten kan hier wél duidelijk voor een verdere verbetering zorgen.

• Bij negatief gewaardeerde wetten draagt de ‘klassieke’ regeldruk nadrukkelijker (negatief) bij aan het 
totaaloordeel. Dat geldt bijvoorbeeld voor kinderopvang, het indienen van een klacht/bezwaar aantekenen 
tegen de overheid, maar het sterkst voor het aanvragen van een werkloosheidsuitkering. 

• Kortom: ‘klassieke’ regeldruk is niet het belangrijkste probleem dat mensen ervaren. Wat de doorslag geeft, 
zijn regeldrukaspecten in de ‘ruime’ zin van het woord: het geloof dat de wet daadwerkelijk problemen oplost, 
en dat de wet het publieke belang dient. 
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Samenvatting (5): aanbevelingen burgers

Samenvatting inzichten Concrete aanbevelingen

- Burgers beoordelen de wetten waarmee ze te maken 
hebben over het algemeen positiever dan bedrijven en 
ongeveer even positief als professionals. Burgers geven 
wel aan enigszins hoge regeldruk te ervaren wanneer zij 
in aanraking komen met wetten/regels.

- De positiefst gewaardeerde wetten/regels zijn: de 
aanschaf of verkoop van een voertuig, afvalscheiding en 
de aanvraag van een rijbewijs/paspoort.

- De minst positieve wetten/regels zijn: kinderopvang, het 
aanvragen van een uitkering en het indienen van een 
klacht/beroep bij de overheid.

- Prioriteit heeft het verhogen van het geloof onder burgers 
dat wetten/regels problemen zullen oplossen.

- Daarnaast heeft prioriteit dat burgers de overtuiging 
krijgen dat hun persoonlijke kosten in verhouding zijn met 
de publieke behoeften.

- Het derde verbeterpunt (van lagere prioriteit dan de twee 
bovenstaande) is het verbeteren van de samenwerking 
tussen de verschillende instanties.

- Zeer positief wordt de hostmanship van het uitvoerende 
personeel door de burgers ervaren.

- Wetten/regels worden door burgers als eerlijk en 
duidelijk ervaren en de doeleinden als begrijpelijk.

- Burgers zijn als doelgroep wellicht minder prioritair dan 
bedrijven.

- Analyse en verbetering van de klantgerichtheid en correctheid 
van de mensen en organisaties die wetten uitvoeren, is een 
speerpunt, vooral bij zwak scorende wetten/regels.  

- Communicatie over gebleken effectiviteit van wetten/regels 
om een maatschappelijk probleem op te lossen, moet uit de 
taboesfeer worden gehaald. Dat helpt ook de perceptie van 
maatschappelijke baten te verbeteren. De ‘principia’ zijn te 
streng m.b.t. propagandadoelstellingen. 

- Samenwerking tussen instanties die samen een probleem 
moeten oplossen voor burgers en bedrijven moet van 
Rijkswege met klem worden bevorderd. De werkwijze bij 
‘Omgevingsloket Online’ is daarbij een inspirerend voorbeeld 
waarbij lagere overheden worden gedwongen snel en integraal 
te werken en de problemen niet naar de klantzijde te 
schuiven.
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Samenvatting (6)

Inzichten – bedrijven

• Bedrijven beoordelen de wetten waarmee ze te maken hebben over het algemeen negatiever dan burgers en 
professionals.

• Bedrijven hebben de afgelopen twee jaar de meeste ervaring gehad met: 1) de invoering van de btw-verhoging, 2) 
het aannemen en ontslaan van personeel, 3) de OZB, 4) de CBS-enquêtes en 5) de Arbowet. 

• Geen van deze regels behoort tot de meest gewaardeerde regels. Dat zijn namelijk de Warenwet, brandveiligheid en 
het opstarten/stoppen van een bedrijf. Zowel de invoering van de btw-verhoging als de OZB hoort bij de drie laagst 
gewaardeerde wetten, aangevuld door het ontvangen van een boete.

• De ervaren en ingeschatte regeldruk (op een schaal van 1 t/m 10: weinig tot veel regeldruk) ligt in alle gevallen (veel)  
hoger dan 5,5. Dus: het bedrijfsleven rapporteert een hoge tot zeer hoge regeldruk. Daarnaast geldt dat 
ervaringsdeskundigen zelden minder druk ervaren dan de inschatting van bedrijven die deze ervaring recent niet 
hebben. Uitzondering op die regel: het opstarten/stoppen van een bedrijf. Ervaringsdeskundigen rapporteren een 
geringere regeldruk (5,75) dan mensen zonder ervaring (6,52). 

• De extreemste regeldruk rapporteren bedrijven met recente ervaring met de aanvraag van omgevingsvergunningen 
(7,88), de minste regeldruk betreft de invoering van de btw-verhoging (5,59).    

• Over het algemeen geldt: hoe positiever het oordeel over de wet, hoe hoger de tevredenheid van 
ervaringsdeskundigen over het overheidsbeleid. En andersom: hoe negatiever het oordeel over de wet, hoe lager de 
tevredenheid van ervaringsdeskundigen over het beleid. 
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Samenvatting (7)

Inzichten – bedrijven

• Ook bedrijven zien, net als burgers, de noodzaak voor regels aangaande veiligheid als basaalst voor het 
functioneren van de samenleving. Dat betreft ook veiligheid met betrekking tot de werkplaats (Arbowet) en 
producten (Warenwet). Hoewel een btw-verhoging uiteraard nooit met open armen wordt verwelkomd, ziet het 
bedrijfsleven het innen van btw wel degelijk als basis voor het financieren van andere voorzieningen. 
Ontslagrecht en – met bewustzijn voor de toekomst – milieuregels worden eveneens vaak als basaal ervaren.

• Bedrijven hebben, zoals gezegd, geen moeite met het bestaan van de btw (integendeel zelfs), ze hebben wel 
moeite met de btw-verhoging. Die verhoging zouden ze vandaag nog afschaffen. Daarnaast vinden veel 
vertegenwoordigers van bedrijven de OZB oneerlijk (‘geldpomp voor gemeenten’) en zijn ze de CBS-enquêtes 
liever kwijt dan rijk. 

• De meeste bedrijven zien liever niet dat er nog wetten of regels bij zouden moeten komen (men wil eerder 
minder regels). Maar als er dan toch wetten bij moeten komen, dan ziet men het liefste strengere 
milieucontroles en veiligheidsbevorderende maatregelen in het algemeen. Zzp’ers hebben behoefte aan meer 
specifieke regels om de concurrentie met grotere, georganiseerde bedrijven aan te gaan.

14



Merkbaar minder regeldruk

© TNS   G5532

2. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

3. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

4. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

5. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

6. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

7. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

8. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

9. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

10. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

11. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

12. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

13. Uw algemene kennis van de wet/regel

14. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt opgevolgd

15. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

16. Dat de wet/regel duidelijk is

17. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende 
personeel van de wet/regel, als u contact heeft

18. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

Geen extreme sterktes

1. Dat de wet/regel u weinig geld kost

Samenvatting (8): rangorde regeldrukaspecten 
- Bedrijven -

Zwakke
aspecten

Sterke 
aspecten

15



Merkbaar minder regeldruk

© TNS   G5532

Samenvatting (9)

Inzichten – bedrijven

• Leggen we de afzonderlijke wetten en regels onder de loep, dan blijkt in veel gevallen dat duidelijkheid over 
het doeleinde van een wet de tevredenheid ten goede komt. 

• Daarnaast dragen de duidelijkheid van de regels zelf, de algemene kennis over de regel, de handhaafbaarheid 
door de overheid, de mate van opvolging door de naaste omgeving en – net als bij burgers – de 
benaderingswijze door uitvoerend personeel positief bij aan de tevredenheid met wetten en regels. 

• Wetten en regels worden vaak negatief afgerekend op de mate waarin ze het bedrijfsleven in de portemonnee 
raken. Grootste dissatisfiers: wetten kosten vaak te veel, leveren onvoldoende op en de balans tussen 
persoonlijke kosten en publieke baten is in veel gevallen zoek.  

• ‘Klassieke’ regeldrukaspecten als de mate waarin regels tijd kosten en overbodige bepalingen kennen, hebben 
in de meeste gevallen geen doorslaggevende invloed op de reputatie van wetten en regels. Over de tijdsdruk 
zijn bedrijven het negatiefst. 

• Bij positief gewaardeerde wetten/regels, zoals de brandveiligheid en het opstarten/stoppen van een bedrijf,  
worden klassieke regeldrukaspecten vaak negatief beoordeeld, maar doet dat feit geen afbreuk aan de 
algemene tevredenheid over deze wetten. Anders gezegd: deze wetten zouden nóg beter scoren als de  
klassieke regeldrukaspecten zouden verbeteren.

• Bij negatief gewaardeerde wetten draagt de ‘klassieke’ regeldruk minder nadrukkelijk bij aan het totaaloordeel. 
Dat komt omdat bij deze wetten regeldrukaspecten in de ‘ruime’ zin van het woord, zoals de hoge persoonlijke 
kosten en lage baten, de doorslag geven.

• Kortom: met betrekking tot regeldruk zit de crux in het idee dat wetten en regels er voor het grote belang, 
maar onvoldoende voor het individuele bedrijf nuttig zijn. 

• Dat neemt niet weg dat klassieke regeldrukaspecten bij veel wetten wel degelijk een vrij belangrijke (en 
doorgaans negatieve) rol spelen in het oordeel dat bedrijven over wetten vellen.

• En: ‘klassieke’ regeldrukaspecten zijn voor bedrijven een veel groter issue dan voor burgers.
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Samenvatting (10): aanbevelingen bedrijven 

Samenvatting inzichten Concrete aanbevelingen

- Bedrijven beoordelen de wetten waarmee ze te maken 
hebben over het algemeen negatiever dan burgers en 
professionals. Het bedrijfsleven rapporteert een hoge tot 
zeer hoge regeldruk. De extreemste regeldruk rapporteren 
bedrijven met recente ervaring met de aanvraag van 
omgevingsvergunningen. 

- De positiefst gewaardeerde wetten/regels zijn: de 
Warenwet, wetten/regels omtrent brandveiligheid en 
wetten/regels omtrent het opstarten/stoppen van een 
bedrijf.

- De minst positieve wetten/regels zijn: ontvangen van een 
boete, onroerendezaakbelasting en de invoering van de 
btw-verhoging.

- Prioriteit heeft het verlagen van de kosten waarmee 
wetten/regels gepaard gaan.

- Daarnaast heeft prioriteit dat het bedrijfsleven ervan 
overtuigd is dat zijn persoonlijke kosten in verhouding zijn 
met de publieke behoeften en baten.

- Ten derde is het belangrijk dat bedrijven ervan overtuigd 
raken dat de wetten/regels voldoende opleveren.

- Bedrijven ervaren wetten/regels in het algemeen als 
begrijpelijk, vinden de uitvoerende instanties goed scoren 
op hostmanship en vinden de huidige wetten/regels over 
het algemeen duidelijk.

- MKB-bedrijfsleven is de doelgroep met de meeste kritiek 
en onvrede. Qua doelgroep moet er prioriteit aan zowel de 
efficiënte uitvoeringskwaliteit als aan het managen van 
verwachtingen worden gegeven (zeker bij belastingen).

- Er zijn positieve kanten van de huidige uitvoeringspraktijk 
waarvan de kwaliteit bewaakt moet worden in tijden van 
krimp, zoals het gastvrije gedrag van medewerkers.

- Communicatie over wat de regels en wetten (hopelijk) 
maatschappelijk opleveren, moet mogelijk en gewoon 
worden. 

- Voorspelbaarheid is voor het bedrijfsleven essentieel wat 
alleen lukt bij consistent beleid, over de jaren en tussen 
beleidsvelden onderling. 

- Het initiatief van het omgevingsloket online is een 
voorbeeld dat uitbreiding en navolging verdient omdat het 
snelle samenwerking tussen overheden onderling afdwingt 
zonder dat de klant het mag merken.
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Inzichten – professionals

• Professionals beoordelen de wetten waarmee ze te maken hebben over het algemeen positiever dan bedrijven, en 
ongeveer even positief als burgers. De spreiding tussen wetten en doelgroepen is echter groot. 

• Politiewetten worden over het algemeen veel hoger gewaardeerd dan wetten die met het onderwijs en de zorg van 
doen hebben.

• Politieagenten hebben de afgelopen twee jaar de meeste ervaring gehad met: 1) opsporingsbevoegdheden, 2) de WPG 
en 3) privacy en integriteit. De hoogst gewaardeerde wetten en regels door politieagenten betreffen echter de 
staandehouding/aanhouding en de machtiging tot binnentreding. De laagst gewaardeerde regels betreffen aangifte 
doen bij de politie (deze regels scoren echter nog steeds gemiddeld).

• Onderwijspersoneel heeft de afgelopen twee jaar de meeste ervaring gehad met: 1) het leerlingvolgsysteem, 2) het 
handelingsplan en 3) het vastleggen van oudergesprekken. De door docenten hoogst gewaardeerde wet betreft echter 
de Leerplichtwet, de minst gewaardeerde wet van allemaal is de Urennorm.

• Zorgpersoneel heeft de afgelopen twee jaar de meeste ervaring gehad met: 1) de BIG-registratie, 2) de AWBZ en 3) 
privacy-/integriteitskwesties. De regels rondom de BIG-registratie worden gewaardeerd, die rondom de AWBZ niet.

Samenvatting (11)
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Inzichten – professionals

• De ervaren en ingeschatte regeldruk (op een schaal van 1 t/m 10: weinig tot veel regeldruk) ligt bij politieagenten in 
de meeste gevallen tussen de 6 en 7 – lager dan bij andere groepen professionals het geval is. Uitzondering vormt de 
WPG (7,55). Hoewel de wet an sich niet heel slecht wordt beoordeeld, zijn politieagenten per saldo vaker negatief dan 
positief over het overheidsbeleid aangaande deze wet. Over de andere voorgelegde wetten en regels is men per saldo 
positief.

• De ervaren en ingeschatte regeldruk (op een schaal van 1 t/m 10: weinig tot veel regeldruk) ligt bij docenten in de 
meeste gevallen tussen de 6 en 7,5. De regels rondom het handelingsplan worden het meest met regeldruk 
geassocieerd (7,27), de regels rondom de leerplicht het minst (5,51). Met betrekking tot alle voorgelegde wetten is 
men per saldo positief over het overheidsbeleid, met als grote uitzondering de Urennorm. 

• De ervaren en ingeschatte regeldruk (op een schaal van 1 t/m 10: weinig tot veel regeldruk) ligt bij zorgpersoneel in 
de meeste gevallen tussen de 6 en 7. De BIG-registratie kent de laagste regeldruk (5,88), de AWBZ de hoogste 
(7,15). Zorgpersoneel is het positiefst over het overheidsbeleid aangaande de BIG-registratie en het negatiefst over 
het beleid aangaande de AWBZ.

Samenvatting (12)
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Samenvatting (13)

Inzichten – professionals

• Politie ziet het wettelijk verankerde geweldsmonopolie (strafvordering, strafrecht) als basaalste regel voor een 
samenleving. De WPG, die zoals we zagen met een hoge regeldruk wordt geassocieerd (maar an sich niet slecht 
wordt beoordeeld!), en ‘doorgeslagen’ privacywetten kunnen, als het aan politiepersoneel ligt, worden afgeschaft 
dan wel een onsje minder. Niet verwonderlijk: politieagenten zien het liefst extra regels die de veiligheid en 
opsporings- en handhavingsbevoegdheden ten goede komen, zoals het hacken van computers.

• Zorgpersoneel ziet de AWBZ, maar ook regelingen zoals de Wmo, het PGB, de WGBO en BOPZ als basaalste 
regels voor het maatschappelijk verkeer. Privacyregels kennen zowel voor- als tegenstanders. Hetzelfde geldt 
voor de Wmo, waarvan sommige respondenten vinden dat de uitvoering hiervan bij de Rijksoverheid zou moeten 
komen te liggen. Extra regels zouden vooral een hardere aanpak van criminaliteit en strafverhoging behelzen. 

• Onderwijspersoneel ziet de leerplicht, maar ook het leerlingvolgsysteem als essentieel (hoewel voor de laatste 
regelgeving veel administratieve ondersteuning nodig is, zo realiseert men zich). De Urennorm – ook als 
individuele wet zeer slecht beoordeeld – zijn velen liever kwijt dan rijk. Extra wetten en regels worden niet zo 
vaak aangedragen, hoewel bijscholing van onderwijzers en extra bescherming tegen agressie van leerlingen en 
ouders regelmatig worden genoemd. 
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2. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

3. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

4. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

5. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

6. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

7. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

8. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

9. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

10. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

11. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

12. Dat de wet/regel u weinig geld kost

13. Uw algemene kennis van de wet/regel

14. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt opgevolgd

15. Dat de wet/regel duidelijk is

16. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende 
personeel van de wet/regel, als u contact heeft

17. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

18. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

Geen extreme sterktes

1. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

Samenvatting (14): rangorde regeldrukaspecten 
- Professionals -

Zwakke
aspecten

Sterke 
aspecten
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Samenvatting (15)

Inzichten – professionals

• Wetten ‘middelen’ lijkt voor een pluriforme groep als de professionals een heikele kwestie, maar toch valt er een 
grote lijn te ontdekken. Er bestaat veelal begrip voor het doeleinde van veel wetten en regels. Veel wetten en 
regels worden ook ‘eerlijk’ gevonden. Het contact met het uitvoerende personeel heeft eveneens positieve 
invloed. Kortom: men staat in essentie goedwillend ten aanzien van de meeste wetten en regels. 

• Dat neemt niet weg dat professionals kritisch zijn over de uitwerking. Verreweg het negatiefste aspect betreft de 
mate waarin wetten de problemen oplossen. Daarnaast is er kritiek op de beleidsconsistentie door de jaren heen 
en scepsis over de handhavingsmogelijkheden door de overheid. 

• ‘Klassieke’ regeldruk wordt het vaakst als probleem ervaren door politiepersoneel en (zij het in mindere mate)    
zorgpersoneel. Laatstgenoemde groep heeft vooral moeite met de overbodige bepalingen en de ervaren tijdsdruk 
binnen de AWBZ en thuiszorg.

• ‘Klassieke’ regeldrukaspecten spelen voor professionals een grotere rol in hun eindafrekening van wetten en 
regels dan bij bedrijven en zeker bij burgers het geval is. Dat de wet weinig tijd kost, is volgens veel 
professionals een absolute zwakte van de wet in kwestie, hoewel niet van doorslaggevende invloed. Dat de wet 
overbodige bepalingen kent, is al een stuk kwalijker. 

• Consistentie van het beleid door de jaren heen en de mate van overbodige bepalingen binnen een wet zijn 
regeldrukaspecten die in zeer veel gevallen door professionals als probleem worden ervaren. Dat geldt in het 
geval van veel wetten voor alle groepen, dus voor zowel politie- als voor zorg- en onderwijspersoneel.
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- Professionals beoordelen de wetten waarmee ze te maken 
hebben over het algemeen positiever dan bedrijven, en 
ongeveer even positief als burgers. Politiewetten worden 
over het algemeen veel hoger gewaardeerd dan wetten die 
met het onderwijs en de zorg van doen hebben. Op 
totaalniveau is staandehouding/aanhouding de wet/regel 
met de hoogste waardering. De Urennorm scoort verreweg 
het laagst.

- Politieagenten: onder de wetten/regels die enkel relevant 
zijn voor deze professionals is de meest gewaardeerde wet 
staandehouding/aanhouding en de minst gewaardeerde de 
Wet Politiegegevens (WPG).

- Onderwijspersoneel: onder de wetten/regels die enkel 
relevant zijn voor deze professionals is de Leerplichtwet het 
meest gewaardeerd en de Urennorm veruit het minst. 

- Zorgpersoneel: onder de wetten/regels die enkel relevant 
zijn voor deze professionals is de BIG-registratie het meest 
gewaardeerd en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) het minst gewaardeerd.

- Net zoals bij de burgers heeft prioriteit om het geloof te 
verhogen dat wetten/regels problemen zullen oplossen. 
Andere belangrijke verbeterpunten zijn: het verhogen van 
beleidsconsistentie, de overtuiging vergroten dat de overheid 
voldoende in staat is om de wetten/regels te handhaven en 
ten slotte om overbodige bepalingen te verminderen.

- Wetten/regels worden door de professionals als eerlijk 
ervaren, het doeleinde ervan als begrijpelijk en het 
uitvoerende personeel als prettig in de omgang.

Samenvatting (16): aanbevelingen professionals

Samenvatting inzichten Concrete aanbevelingen

- Deze groep is minder kritisch dan het MKB-bedrijfsleven en 
minder op de kosten qua tijd en geld gericht, meer op de 
mate waarin hun professie wordt gehinderd of verbeterd. 
Voor meer draagvlak zijn dit dan ook aspecten van waaruit 
boodschappen over effectief oplossen van de issues van 
waaruit de regels zijn ontstaan. Hoe beargumenteer je dit 
bijvoorbeeld bij de Urennorm? Wat blijkt dat op te lossen? 
Hoe wordt de thuiszorg beter door de regulering?

- Organiseer een check op consistentie over tijd en tussen 
beleidsterreinen. Dit zal soms lastig blijken zoals bij de 
AWBZ. 

- Inbedding laten zien van regulering als onderdeel van een 
strategie met een breder pallet van instrumenten om 
maatschappelijke issues aan te pakken, zal professionals 
aanspreken.

- Handhavingscommunicatie is belangrijk, vooral om de zo 
gewenste eerlijkheid te garanderen.
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Onderzoeksverantwoording (1)

(1) Ontwikkeling van de vragenlijst

• Start woensdag 2 januari 2013.
• Overleg Actal en TNS NIPO over welke wetten/regels, per doelgroep, te betrekken in het onderzoek.
• Overleg Actal en TNS NIPO over de juiste formulering van de omschrijvingen van de wetten/regels.

• Aan de burger werden 18 wetten/regels (met een omschrijving) voorgelegd en aan de bedrijven 17 
wetten/regels. In totaal waren er voor de professionals 49 wetten/regels geselecteerd (inclusief een 
omschrijving), waarvan elke specifieke doelgroep een van tevoren vastgestelde selectie aangeboden kreeg. De 
wetten/regels die met een omschrijving zijn opgenomen in dit onderzoek, staan in de bijlage.

Naast de voorgelegde wetten/regels konden de respondenten tevens zelf wetten/regels aangeven waarmee zij te 
maken hebben gehad in de afgelopen twee jaar.  

• In de vragenlijsten voor de verschillende doelgroepen werden de volgende boodschappen aan de respondenten 
gecommuniceerd om hen uit het juiste referentiekader de vragen te laten benaderen en beantwoorden:

• Burgers: We vragen u nadrukkelijk te antwoorden vanuit uw persoonlijke situatie/ervaring.
• Bedrijven: We vragen u nadrukkelijk te antwoorden vanuit uw beslissingsbevoegdheid voor uw 

bedrijf/het bedrijf waarvoor u werkt.
• Professionals: We vragen u nadrukkelijk te antwoorden vanuit uw ervaring als professional (dus tijdens 

en rondom uw beroepsgerelateerde werkzaamheden).

• De TNS TRI*M-methode is toegepast in de vragenlijst. Aan de hand van deze methode wordt er nagegaan wat 
de reputatiescore (TRI*M Index) van iedere wet/regel is. Er wordt inzicht verworven welke aspecten van een 
wet/regel van bewust en onbewust belang zijn op de reputatiescore. Tevens geeft de output 
aanknopingspunten om wetten/regels  te verbeteren en wordt het duidelijk wat de sterke punten van een 
wet/regel zijn. Voordat de TRI*M-output zal worden gepresenteerd, zal er verdere uitleg ten aanzien van deze 
methode worden gegeven.
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Onderzoeksverantwoording (2)

(2) Doelgroep
• Burgers: representatieve steekproef getrokken op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinsgrootte, regio en politieke 

voorkeur.
• Bedrijven: representatieve steekproef getrokken op klasse werkzame personen en branche.
• Professionals (beroepsbeoefenaars): politieagenten, onderwijzers (po, vo, mbo en ho), zorgverleners en 

werknemers van het UVW, van de Belastingdienst en de sociale zekerheid werden geselecteerd voor deze 
doelgroep. De steekproef is representatief getrokken op geslacht, leeftijd, opleiding, sociale klasse, 
gezinsgrootte, regio en de relatie tot de hoofdkostwinner. Over de specifieke doelgroepen ‘werknemers UVW’ 
en ‘werknemers sociale zekerheid’ kunnen geen uitspraken worden gedaan door een te lage basis (UWV n=18 
en sociale zekerheid n=27). Uiteraard worden deze specifieke doelgroepen wel meegenomen wanneer de 
resultaten op totaalniveau van de professionals worden gerapporteerd.

• Basis per doelgroep:
• Burgers (TNS NIPObase): n=701
• Bedrijven (TNS NIPObase Business): n=430
• Professionals (TNS NIPObase, op basis screening 2010): n=390 (politieagenten n=85, docenten n=117, 
zorgverleners n=93, UWV n=18, Belastingdienst n=50 en sociale zekerheid n=27)

(3) Veldwerk
• Het veldwerk heeft gelopen van donderdag 24 januari t/m woensdag 30 januari 2013.
• Tijdens het veldwerk zijn er reminders uitgestuurd en zijn er extra steekproeven getrokken aangezien de 

respons laag was en veel van de respondenten buiten de doelgroep bleken te vallen. Dit laatste kwam doordat 
deze respondenten in de afgelopen twee jaar geen ervaring hadden opgedaan met wetten/regels.

• CAWI-vragenlijst (computer assisted web interviewing), gemiddelde duur is 19 minuten.
• De doelgroep is benaderd per e-mail, met daarin een link naar de vragenlijst.
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Onderzoeksverantwoording (3)

(4) Rapportage
• De respons is herwogen op basis van de ideaalcijfers/Gouden Standaard.
• Wanneer de basis van een groep respondenten te laag is om betrouwbare uitspraken te mogen doen, wordt dit 

met een ‘*’ aangegeven. Deze resultaten dienen met grote voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, het zijn 
indicatieve resultaten.

• De rapportage is opgedeeld in hoofdstukken per doelgroep. Ieder hoofdstuk begint met een overzichtstabel ten 
aanzien van de wetten en regels, vervolgens de open antwoorden en ten slotte zullen de TRI*M-analyses 
worden gepresenteerd. Op de volgende slide worden de verschillen tussen de respondenten weergegeven die 
‘wel’ of ‘geen’ ervaring hebben gehad met wetten en regels in de afgelopen twee jaar.

(5) Open antwoorden
• Aan alle drie de doelgroepen zijn de volgende drie open vragen gesteld:

• Stel alle wetten/regels komen te vervallen, welke wetten/regels zou u opnieuw willen invoeren en 
waarom?

• Welke wetten/regels zou u, als het mogelijk is, vandaag nog afschaffen en waarom?
• Welke wetten/regels zou u willen toevoegen aan de huidige regelgeving? Waarom deze? 

Een aantal respondenten had ‘geen idee/geen mening’ ten opzichte van deze vragen. Er bleek tevens een 
groep respondenten te zijn die de vraag ‘te open/onmogelijk om te beantwoorden’ vond. In de rapportage 
van de open antwoorden zijn enkel de antwoorden opgenomen van de groep respondenten die antwoord op 
de vragen konden en wilden geven (dit was de grootste groep van de respondenten).
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Oudere burger heeft minder ervaring met wetten en 
regels, hetzelfde geldt bij bedrijven voor zzp’ers

Zoals hiervoor aangegeven, is er een groep respondenten die buiten de doelgroep viel. Deze groep had in 
de afgelopen twee jaar geen ervaring opgedaan met wetten en regels. Hieronder zal per doelgroep 
(burgers, bedrijven en professionals) worden weergegeven of de respondenten die wel of geen 
ervaring(en) hebben gehad met wetten en regels van elkaar verschillen. 

Burgers
Van de 995 burgers hebben er 701 (70%) minimaal één ervaring opgedaan met wetten en regels en 294 
burgers (30%) niet. Opvallend is dat de burgers die binnen de doelgroep vielen ten opzichte van de 
burgers die buiten de doelgroep vielen, vaker in de jongere leeftijdscategorieën vielen (25-34 jaar en 35-
44 jaar). ‘Oudere’ (55+) burgers bleken minder vaak in aanraking te zijn gekomen met wetten en regels in 
de afgelopen twee jaar.

Bedrijven
Bij de bedrijven vielen relatief weinig respondenten buiten de doelgroep (namelijk 43 respondenten, 9%). 
Toch bleek er tussen beide groepen een verschil te zijn. Eenmanszaken bleken minder vaak in de 
afgelopen twee jaar met wetten en regels ervaringen te hebben gehad.

Professionals
Bij de professionals zijn geen duidelijke verschillen tussen de groepen (wel en geen ervaring met de wetten 
en regels) waarneembaar. Over het algemeen zien we dat vrijwel alle politieagenten, docenten en 
werknemers bij de sociale dienst ervaring hebben gehad met wetten en regels binnen hun professie. Onder 
de groep zorgverleners heeft 11% geen ervaringen opgedaan met de wetten en regels. Voor werknemers 
van de Belastingdienst is dit 22% en voor UWV-werknemers is dit 25%. 
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Toelichting overzichtstabel

wetten en regels

in de 
afgelopen 2 
jaar ervaring 
mee gehad

indruk overheidsbeleid gemiddelde regeldrukscore 

mening ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

mening ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

de aanvraag van een rijbewijs/paspoort 46% +41% +28% 6,50 6,66

Vraagstelling Q3: Met welke van deze wetten/ 
regels heeft u in de afgelopen twee jaar 
minimaal één ervaring opgedaan?

Op de volgende sheet wordt een overzichtstabel gepresenteerd. Deze tabel bevat verschillende informatie ten 
aanzien van de specifieke wetten en regels die zijn aangeboden aan de doelgroep. Hieronder wordt aan de hand van 
een voorbeeld toegelicht hoe de tabel gelezen en geïnterpreteerd dient te worden. Tevens worden de specifieke 
vraagstellingen aangegeven.

Lijst met uitgevraagde 
wetten en regels.

Percentage van 
de respondenten 
dat aangaf in de 
afgelopen twee 
jaar ervaring 
met de 
desbetreffende 
wet/regel te 
hebben gehad.

Vraagstelling Q6, Q13 en 
Q17: Wat is uw eigen indruk 
van het totale 
overheidsbeleid rond …?

In deze kolom wordt 
de mening van 
ervaringsdeskundigen 
ten aanzien van het 
overheidsbeleid 
weergegeven.

Berekening percentage
Positieve meningen minus negatieve meningen: 
(% zeer positief + % tamelijk positief) – (% 
tamelijk negatief + % zeer negatief). 
De uitkomst kan overwegend positief zijn (+) of 
negatief (-).

Vraagstelling Q22: Sommige mensen vinden 
dat een bepaalde wet/regel uit te veel 
specifieke regels en aspecten bestaat (en 
daardoor bijvoorbeeld te tijdrovend is). 
Anderen vinden dat een wet/regel te weinig 
specifieke regels en aspecten omvat om een 
probleem/kwestie op te lossen. Hieronder kunt 
u per wet/regel uw oordeel met betrekking tot 
dit aspect geven.

Schaal van 1 t/m 10, waarbij 1= ‘deze wet/regel 
omvat te weinig specifieke regels/aspecten’ en 
10= ‘deze wet/regel omvat te veel specifieke 
regels/aspecten’.
Gemiddelde regeldrukscore wordt 
weergegeven.

In deze kolom wordt 
de mening van 
respondenten die geen 
ervaring hebben met 
de wet/regel  
weergegeven.

In deze kolom wordt 
de gem. regeldruk van 
ervaringsdeskundigen 
ten aanzien van de 
wet/regel 
weergegeven.

In deze kolom wordt 
de gem. regeldruk van 
respondenten zonder 
ervaring met de wet/ 
regel weergegeven 
(wat zij verwachten).
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Overzichtstabel: burgers

wetten en regels
in de afgelopen 
2 jaar ervaring 
mee gehad

indruk overheidsbeleid
hoe hoger, des te positiever

gemiddelde regeldrukscore
hoe hoger, des te meer druk

basis: n=701
mening

ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

mening ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

de aanvraag van een rijbewijs/paspoort 46% +41% +28% 6,00 5,86

ontvangen van een boete 32% -31% -5% 5,99 5,75

afvalscheiding 32% +37% +17% 5,82 5,91

de aanschaf/verkoop van een voertuig 25% +54% +26% 5,26 5,51

aangifte doen bij de politie 22% +2% -11% 6,09- 6,54

aanvragen/stopzetten huurtoeslag/zorgtoeslag 18% +7% +4% 6,28 6,13

werkloosheid/uitkering aanvragen 14% -29% -11% 6,88 6,63

huren/verhuren 14% +3% -1% 6,27 6,40

wijziging van de leefsituatie 9% +18% +6% 5,94 6,02

thuiszorg 9% -14% -18% 6,69 6,85

kinderopvang 7% -45% -17% 5,98 6,39

de aanschaf/verkoop van uw woning 7% +15% +3% 6,23 6,43

het indienen van een klacht tegen de overheid/
bezwaar of beroep aantekenen 

6% -43% -15% 6,60 6,61

rechtsprocedures/geschillen 6% -18% -12% 6,77 6,93

speciaal onderwijs/zorg voor een kind 5% +11%* -15% 6,60* 6,83

bouwvergunning 5% -27%* -11% 7,10* 7,23

+/- Verschilt significant positief/negatief ten 
opzichte van geen ervaring 

* Pas op: de resultaten zijn gebaseerd op een basis 
kleiner dan n=40
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Conclusies op basis van de overzichtstabel

• Met de aanvraag van een paspoort/rijbewijs hebben de meeste burgers in de afgelopen twee jaar ervaringen 
opgedaan. Het ontvangen van een boete en afvalscheiding staan op nummer 2 en 3.

• Burgers blijken in de afgelopen twee jaar het minst te maken hebben gehad met wetten/regels rondom het 
aanvragen van een bouwvergunning, gevolgd door wetten/regels rondom speciaal onderwijs/zorg voor een kind en 
rechtsprocedures/geschillen.

• Burgers hebben een positieve indruk van het overheidsbeleid met betrekking tot de aanschaf en verkoop van een 
voertuig. Burgers zijn eveneens positief over het overheidsbeleid rondom de aanvraag van een paspoort/rijbewijs en 
het beleid rondom afvalscheiding.

• Burgers zijn het minst positief over het overheidsbeleid ten aanzien van kinderopvang. Daarnaast scoort het beleid 
ten aanzien van het indienen van een klacht tegen de overheid/bezwaar of beroep aantekenen en het ontvangen van 
een boete erg laag. 

• Deze drie wetten/regels worden voornamelijk negatief beoordeeld wanneer de burgers ook daadwerkelijk ervaring 
met deze wetten/regels hebben opgedaan. Het imago onder de burgers die geen ervaringen hebben gehad met deze 
wetten/regels is eveneens negatief, maar in mindere mate.

• Opvallend: burgers worden veel negatiever over het overheidsbeleid rondom werkloosheid en het aanvragen van een 
uitkering op het moment dat ze ermee te maken hebben gehad. Wellicht speelt mee dat de gemiddelde regeldruk 
van deze wetten/regels het hoogste van alle wetten/regels blijkt te zijn.

• Burgers die in de afgelopen twee jaar aangifte bij de politie hebben gedaan, geven een significant lagere gemiddelde 
regeldruk aan dan de verwachting van burgers die hier geen ervaringen mee hebben gehad. Het regeldrukimago 
rondom aangifte doen, is dus negatiever dan nodig (dan in de praktijk blijkt te zijn).
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Wetten/regels voor de zorg, het onderwijs en voor 
veiligheid essentieel voor burgers

“Alle regels zoals ze nu ook al 
bestaan, alleen zijn er nu soms 
zoveel uitzonderingen dat je door 
de bomen het bos niet meer ziet. 
Daar zou eens goed naar gekeken 
moeten worden. Ik heb het gevoel 
dat we te veel doorgeslagen zijn in 
de uitzonderingsgevallen. Dat kost 
heel veel tijd en geld om dat in 
goede banen te leiden.”

“Verkeerswetten (veiligheid), 
strafrecht (veiligheid), zorgwet 
(ondersteuning als het nodig is, 
zonder beperking), onderwijswet 
(helder onderwijs met voldoende 
mogelijkheden).”

“Zorg, toeslagen, milieu, 
verkeersregels en boetes.”

De rode draad

Zorg, onderwijs en veiligheid worden het 
meest genoemd als gebieden waarop 
men opnieuw wetten zou invoeren 
wanneer alle wetten/regels komen te 
vervallen (een suggestie die velen zich 
overigens niet kunnen/willen 
voorstellen!). 

Onderwijs en de zorg zijn dus twee erg 
belangrijke gebieden die snel 
gereguleerd moeten worden op het 
moment dat de huidige wetten komen te 
vervallen.

De burgers blijken verkeersregels erg 
belangrijk te vinden. Het kunnen 
bestraffen van misdrijven en andere 
overtredingen wordt eveneens als 
essentieel ervaren. 

Een grote groep burgers is van mening 
dat alle huidige wetten/regels van belang 
en van toegevoegde waarde zijn. 

Naast de getoonde wetten/regels in de 
word cloud hiernaast, worden 
wetten/regels gebaseerd op de tien 
geboden en de Grondwet eveneens vaak 
genoemd.

Q19: Stel alle wetten/regels komen te vervallen, welke wetten/regels zou u opnieuw willen invoeren en waarom? 
Als u geen specifieke wetten/regels kan benoemen, geef dan alstublieft aan waar deze wetten/regels over gaan en waarom u dit belangrijk vindt. 
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“De wet op de OZB-belasting, een 
hele hoop administratieve wetten 
die ervoor zorgen dat er inefficiënt 
gewerkt wordt binnen de 
gezondheidszorg, het onderwijs, 
de overheid en de Belastingdienst. 
Vaak zijn deze wetten te 
omslachtig, kosten veel tijd en dus 
veel geld. Administratieve wetten 
die bedrijven zo veel tijd en geld 
kosten, zeer inefficiënt zijn en niet 
bijdragen tot het floreren van 
bedrijven.”

“Hondenbelasting. Stamt uit 
1700 en is volledig misplaatst in 
deze tijd.”

“Btw, tolheffing, hondenbelasting, 
OZB e.d. Kortom, alle belasting op 
goederen of activiteiten zijn vanuit 
mijn optiek onsympathiek. Ik heb er 
daarentegen geen bezwaar tegen 
om royaal inkomstenbelasting te 
betalen als daar goede doelen mee 
bereikt worden, dus: veiligheid, 
goed onderwijs, sociale woningbouw, 
bijstand en goede medische zorg.”

De rode draad

De veelvoud aan belastingen wordt niet 
gewaardeerd door de burger. Het feit dat 
zij belastingen dienen te betalen, lijkt 
niet zozeer het probleem te zijn, maar 
vooral de zeer diverse onderwerpen 
waarvoor dit allemaal nodig is. De 
gevoelslading die hiermee gekoppeld lijkt 
te zijn, is dat de overheid ‘overal waar ze 
kunnen geld van je willen afpakken’.
Daarnaast is het voor veel burgers niet 
helemaal duidelijk waar zij allemaal 
belasting over betalen, meer 
transparantie op dit gebied is gewenst.

Andere aspecten die een belangrijke rol 
lijken te spelen in de beslissing of een 
wet/regel afgeschaft dient te worden, 
zijn: 
1) Is de wet/regel wel te handhaven?
2) Is de wet/regel eerlijk? 
3) Geldt de wet/regel voor iedereen?

Veel weerstand tegen de verschillende soorten 
belastingen

Q20: Welke wetten/regels zou u, als het mogelijk is, vandaag nog afschaffen en waarom? Als u geen specifieke wetten/regels kan benoemen, geef dan alstublieft 
aan waar de wetten/regels betrekking op hebben en waarom deze afgeschaft dienen te worden.
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Burgers willen hogere en strengere straffen voor 
veroordeelden

“Ik kan mij niet voorstellen dat er 
niet voldoende wetten zijn; 
wanneer je ermee te maken 
krijgt, word je er gek van.”

“Bescherming ouderen.”

“Strengere en hogere straffen 
in het strafrecht! De straffen 
van nu zijn veel te mild en 
lijken geen indruk te maken.”

De rode draad

Uit de antwoorden van de burgers blijkt 
dat zij vinden dat veroordeelden hogere 
straffen moeten worden opgelegd dan 
dat nu het geval is. Tevens vinden velen 
dat de straffen nu te kort van duur zijn. 
“Levenslang dient ook echt levenslang te 
zijn.”

Burgers geven aan dat zij wetten en 
regels zouden waarderen die respectvolle 
gedragingen ten opzichte van elkaar 
stimuleren.

“Strengere straffen tegen 
zinloos geweld.”

Q21: Welke wetten/regels zou u willen toevoegen aan de huidige regelgeving? Waarom deze? 
Geef alstublieft aan waar de wetten/regels betrekking op hebben en waarom deze moeten worden toegevoegd.

35



Merkbaar minder regeldruk

© TNS   G5532

Wetten/regels op zichzelf onder de loep (1)
Niet alleen het overheidsbeleid, maar ook de wet/regel op zichzelf kan beoordeeld worden:

1. Gemiddelde waardering wetten door ervaringsdeskundigen

De algemene waardering voor alle wetten en regels wordt onderling vergeleken aan de hand van een 
TRI*M-score. Een hoge score (>40) duidt op een redelijke tot goede reputatie, een lage score (<20) 
op een slechte reputatie. 

2. Onderverdeling/segmentatie voor- en tegenstanders

De voor- en tegenstanders van een wet/regel worden ingedeeld op basis van twee elementen (assen):

- Eens met de aanpak (lees: de wet zit goed in elkaar) 

- Eens met het doel (lees: de wet dient een goed doel)  

1. Men kan het zowel eens zijn met de aanpak als het doel, dit zijn de ambassadeurs (Ambassadors) van de 
wet/regel. 

2. Men kan de aanpak van een wet/regel niet goed vinden maar het doel wel, dit zijn de sympathisanten 
(Sympathisers) van deze wet/regel.  

3. Men kan de aanpak van een wet goed vinden maar het doel niet, dit zijn de rationelen (Rationals) van 
een wet. 

4. Men kan zowel de aanpak als het doel van een wet niet goed vinden, dit zijn de tegenstanders 
(Rejectors) van een wet/regel.

Eens met het doel

Eens met 
de aanpak
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3. Waardering in detail: de verbetermatrix 

In welke mate dragen achttien aspecten van de wet/regel – variërend van ‘eerlijkheid’ tot en met ‘kent 
weinig overbodige bepalingen’ – bewust en onbewust bij aan het imago van de wet/regel? Dus: 

hoe belangrijk zijn deze aspecten? En hoe worden ze in relatie tot deze wet gewaardeerd? 

Dit vanuit de strekking dat ‘wat men zegt of doet, niet altijd overeenkomt met wat men voelt’.

De uitkomsten van het bewuste/onbewuste belang van deze aspecten op de waardering van een wet/regel 
worden wederom in een kwadrant weergegeven (de verbetermatrix). Dit kwadrant staat los van het ‘voor-
en tegenstanderskwadrant’ op de vorige slide (ZIJN ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR). Op de verticale as wordt 
het expliciet, bewust belang aangegeven van de aspecten. Op de horizontale as wordt de onbewuste impact 
van de aspecten op de reputatie (waardering) weergegeven. In de matrix staan symbolen, dit zijn relatieve 
tevredenheidscores van de verschillende aspecten. Wanneer we de tevredenheid van alle aspecten met 
elkaar vergelijken, scoort een aspect dan beneden gemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld? De betekenis 
van de symbolen worden in de grijze balk onderaan de slide getoond.

Rechts staat een voorbeeld van een verbetermatrix, 
met op de verticale as: expliciet, bewust belang 
(het verstand/de hersenen) en op de horizontale 
as: onbewuste impact op reputatie (het gevoel/ 
het hart). In de matrix staat per aspect de relatieve 
tevredenheidscore, aangegeven met een symbool. 

Op de volgende slide staat hoe de verschillende 
kwadranten geïnterpreteerd dienen te worden.

Wetten/regels op zichzelf onder de loep (2)
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De verschillende aspecten waarop een wet/regel beoordeeld kan worden, vallen in een van de vier 
kwadranten. Ieder kwadrant heeft zijn eigen uitleg en aanbevelingen, zie hieronder:

Belangrijkste kwadrant. In dit 
kwadrant bevinden zich de 
aspecten die zowel van bewust 
belang (met het verstand) als van 
onbewust belang (met het hart) 
op de wet/regel zijn.

Aspecten in dit kwadrant met 
onder gemiddelde 
tevredenheidscores zijn 
verbeterpunten van deze wet/ 
regel. Aspecten in dit kwadrant 
met bovengemiddelde 
tevredenheidscores zijn de sterke 
punten van deze wet/regel.

In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die niet bewust van 
belang zijn voor de wet/regel 
maar wel ‘voor het hart’ van 
belang zijn, ze hebben namelijk 
wel onbewuste impact op de 
reputatie (waardering) van de 
wet/regel. 

De aspecten in dit kwadrant 
bieden kansen om de waardering 
ten aanzien van een wet/regel te 
optimaliseren en/of te behouden. 

In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die bewust van belang 
(met het verstand) zijn op de 
waardering van de wet/regel, 
maar ze blijken een lage 
onbewuste impact te hebben op 
de waardering. 

De aspecten in dit kwadrant zijn 
veelal de basisvoorwaarde ten 
aanzien van een wet/regel, maar 
hebben relatief weinig echte 
impact op de totale waardering.

Minst belangrijke kwadrant.
Het advies ten aanzien van de 
aspecten in dit kwadrant is dat je 
zo efficiënt mogelijk omgaat met 
deze aspecten. Dit aangezien ze 
zowel bewust als onbewust 
weinig bijdragen aan de totale 
waardering van de wet/regel.

Wetten/regels op zichzelf onder de loep (3)
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• De gemiddelde TRI*M-score voor de voorgelegde wetten waar mensen de afgelopen twee jaar ervaring mee hebben 
gehad, bedraagt 36. 

• Dat is niet hoog, maar zeker ook niet laag.

• Wel zien we zeer grote verschillen in waardering tussen de verschillende wetten en regels. 

• Drie van de top vijf meest ervaren wetten vormen ook de top drie best gewaardeerde wetten: de aanschaf/verkoop 
van een voertuig (61), afvalscheiding (57) en de aanvraag van een rijbewijs/paspoort (55).

• De op één na vaakst ervaren wet/regel – het ontvangen van een boete – bevindt zich qua waardering in de onderste 
regionen (14). Ook aangifte doen bij de politie – nummer vijf in het lijstje meest genoemde wetten – scoort beneden 
gemiddeld (23). Slechtst gewaardeerd wordt het indienen van een klacht tegen de overheid/bezwaar of beroep 
aantekenen (0).

Allereerst worden de TRI*M-scores van de verschillende wetten/regels gepresenteerd. Daarna worden de 
vijf wetten/regels met de hoogste TRI*M-scores verder uitgewerkt en toegelicht, gevolgd door de vijf 
wetten/regels met de laagste TRI*M-scores.

Gemiddelde waardering wetten door 
ervaringsdeskundigen 
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Gemiddelde waardering – hoog gewaardeerde wetten

Segment: Groep // total - WAVE: Burgers

10 30 50 70

Zwakke reputatie Sterke reputatie

37

De aanschaf/ 

verkoop van uw 

woning

55

De aanvraag van 

een rijbewijs/ 

paspoort

57

Afvalscheiding

61

De aanschaf/ 

verkoop van een 

voertuig

36

totaal

45

Wijziging van de 

leefsituatie
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Gemiddelde waardering – middelmatig gewaardeerde wetten

Segment: Groep // total - WAVE: Burgers

10 30 50 70

Zwakke reputatie Sterke reputatie

20

Rechtsprocedures/ 

geschillen

21

Thuiszorg

23

Huren/verhuren

36

totaal

Aanvragen/ 

stopzetten

huurtoeslag/ 

zorgtoeslag

33

Aangifte doen bij 

de politie

23

Speciaal 

onderwijs/zorg 

voor een kind*

25

* Wet/regel heeft een te lage basis (te weinig respondenten met 
ervaringen) om betrouwbare TRI*M-analyses over uit te voeren.
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Gemiddelde waardering – laag gewaardeerde wetten

Segment: Groep // total - WAVE: Burgers

10 30 50 70

Zwakke reputatie Sterke reputatie

0

Het indienen van 

een klacht tegen 

de overheid/ 

bezwaar of 

beroep 

aantekenen

14

Ontvangen van 

een boete

9

Werkloosheid/ 

uitkering 

aanvragen

36

totaal

Kinderopvang

11

Bouwvergunning*

18

* Wet/regel heeft een te lage basis (te weinig respondenten met 
ervaringen) om betrouwbare TRI*M-analyses over uit te voeren.
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Hoogst gewaardeerde wet/regel: aanschaf/verkoop voertuig

De aanschaf/verkoop van een voertuig

Het kan zijn dat u een voertuig heeft aangeschaft, zoals een auto, fiets of boot. In dat geval heeft u met 
enkele regels te maken, zoals het leveren van de juiste identiteitspapieren.

• Gemiddelde TRI*M-score: 61.

• Vierde op lijst meest ervaren ‘wetten/regels’: 25% van de respondenten geeft aan de afgelopen twee jaar 
ervaring te hebben gehad met regels omtrent het aanschaffen of verkopen van een voertuig.

• De ervaren regeldruk is – vergeleken met andere wetten – zeer laag (5,26 op een schaal van laag naar hoog –
1 t/m 10). Een ruime meerderheid is eerder positief dan negatief over het overheidsbeleid op dit gebied. Dat 
geldt in nog sterkere mate voor ervaringsdeskundigen.

• Eerlijkheid, duidelijkheid en transparantie zijn de belangrijkste ‘plussen’ van deze wet, de balans tussen 
persoonlijke kosten en publieke behoeften is een min. Andere regeldrukaspecten die matig scoren: de 
begrijpelijkheid van het doeleinde van de wet, de consistentie van het beleid door de jaren heen en de 
samenwerking tussen uitvoerende instanties.

• De ‘klassieke’ regeldrukaspecten (weinig overbodige bepalingen en de wet/regel kost weinig tijd) dragen 
neutraal tot licht negatief bij aan de tevredenheid, maar hebben nauwelijks invloed.

• De waardering voor deze regel is onder hoger opgeleiden groter dan onder lager opgeleiden.

• De waardering voor deze regel is onder jongeren groter dan onder ouderen.
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Segment: De aanschaf/verkoop van een voertuig - WAVE: Burgers

61

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

13%

35%

27%25%

Sympathisers
Ambassadors

Rejecters Rationals

Eens met de aanpak
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Segmentatie voor- en tegenstanders: aanschaf/verkoop 
voertuig

• Kortom: een op de drie (35%) 
ervaringsdeskundigen vindt dat de regels 
rondom aanschaf of verkoop van een auto 
goed in elkaar zitten én een goed doel 
dienen.

• Ruim een kwart (27%) is het eens met de 
aanpak van de wet/regel maar niet met 
het doeleinde hiervan, voor 13% geldt het 
omgekeerde.

• Een kwart (25%) vindt de regels niet goed 
in elkaar zitten, en evenmin dat ze een 
goed doel dienen.
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Segment: De aanschaf/verkoop van een voertuig - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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Onbewuste impact op reputatie

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

61

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Duidelijkheid van de regels omtrent de 
aanschaf/verkoop van een voertuig draagt in grote mate 
(positief) bij aan de waardering.

• Begrijpelijkheid van het doeleinde van de regels 
omtrent de aanschaf/verkoop van een voertuig is 
eveneens belangrijk voor de waardering, maar scoort 
‘slechts’ gemiddeld.

• De algemene kennis van regels omtrent de aanschaf/ 
verkoop van een voertuig scoort beneden gemiddeld, 
maar draagt niet in sterke mate bij aan de waardering. 
De ervaren tijd scoort gemiddeld, maar is evenmin 
belangrijk voor de totale waardering.

TRI*M GRID

Waardering in detail
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Segment: De aanschaf/verkoop van een voertuig - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
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g
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HoogLaag

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

61

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• De eerlijkheid van de regels omtrent de 
aanschaf/verkoop van een voertuig draagt in grote mate 
(positief) bij aan de waardering.

• Hetzelfde geldt voor het idee dat de regels omtrent de 
aanschaf/verkoop van een voertuig door voldoende 
andere mensen worden opgevolgd.

• Belangrijk voor de waardering, maar beneden gemiddeld 
scoort het idee dat de persoonlijke kosten in 
verhouding zijn met de publieke behoeften.
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Onbewuste impact op reputatie

TRI*M GRID

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: De aanschaf/verkoop van een voertuig - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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HoogLaag

C01

C02

C03
C04

C05

C06

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

61

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• De transparantie van de regels omtrent de aanschaf/verkoop van 
een voertuig draagt in grote mate (positief) bij aan de waardering.

• Nog belangrijker voor de waardering, maar slechts gemiddeld scoort 
het idee dat de uitvoerende instanties van de regels omtrent de 
aanschaf/verkoop van een voertuig goed samenwerken.

• Een ander aspect dat het meest direct iets over ‘regeldruk’ zegt – dat 
de wet weinig overbodige bepalingen kent – draagt negatief bij 
aan de waardering, maar heeft niet veel invloed op de uiteindelijke 
waardering.
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Onbewuste impact op reputatie

Waardering in detail
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Op één na hoogst gewaardeerde wet/regel: afvalscheiding

Afvalscheiding

Het kan zijn dat u uw afval gescheiden inlevert. U heeft daarbij met regels te maken, zoals het tijdstip waarop u 
uw afval mag klaarzetten/kunt weggooien en de verschillende bakken/zakken die u daarvoor mag gebruiken.

• Gemiddelde TRI*M-score: 57.

• Derde op lijst meest ervaren ‘wetten/regels’: 32% van de respondenten geeft aan de afgelopen twee jaar 
ervaring te hebben gehad met regels omtrent afvalscheiding.

• De ervaren regeldruk is vrij laag (5,82 op een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10). Duidelijk meer mensen 
zijn eerder positief dan negatief over het overheidsbeleid op dit gebied. Dat geldt in nog sterkere mate voor 
ervaringsdeskundigen.

• Begrijpelijkheid van het doel, eerlijkheid en duidelijkheid zijn de belangrijkste ‘plussen’ van deze wet, geloof in 
de overheidshandhaving op dit gebied is een sterke min. Andere zwakke punten betreffen het geloof dat de 
regel door anderen wordt opgevolgd en dat de wet het werkelijke probleem oplost. 

• De ‘klassieke’ regeldrukaspecten (weinig overbodige bepalingen en tijd die de wet/regel in beslag neemt) 
dragen neutraal tot negatief bij aan de tevredenheid, maar hebben matige tot geringe invloed.

• Kortom: met (het doeleinde van) de regels is weinig mis, maar men is sceptisch over de bijdrage van deze 
regels aan een oplossing.

• De waardering voor deze regels is onder hoger opgeleiden groter dan onder middelbaar opgeleiden.

• De waardering voor deze regels is onder Nederlanders van middelbare leeftijd het grootst en onder jongeren 
het laagst.
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Segment: Afvalscheiding - WAVE: Burgers

57

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

10%

48%

17%
25%

Sympathisers
Ambassadors

Rejecters

Rationals

Segmentatie voor- en tegenstanders: afvalscheiding

• Kortom: bijna de helft (48%) van de 
ervaringsdeskundigen vindt dat de regels 
rondom afvalscheiding goed in elkaar 
zitten én een goed doel dienen.

• Een op de zes (17%) is het eens met de 
aanpak van de wet/regel maar niet met 
het doeleinde hiervan, voor 10% geldt het 
omgekeerde.

• Een kwart (25%) vindt de regels niet goed 
in elkaar zitten en dat ze evenmin een 
goed doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: Afvalscheiding - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost
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TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat het doeleinde van de regels begrijpelijk is en –
in iets mindere mate - duidelijkheid van de regels  
omtrent afvalscheiding dragen in grote mate (positief) 
bij aan de waardering.

• Dat de wet problemen zal oplossen, draagt in grote 
mate bij aan de waardering, maar dit aspect scoort met 
betrekking tot afvalscheiding beneden gemiddeld.
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TRI*M GRID

Segment: Afvalscheiding - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven
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TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• De eerlijkheid van de regels omtrent afvalscheiding 
draagt in grote mate (positief) bij aan de waardering.

• Belangrijk voor de waardering, maar beneden gemiddeld 
scoren het idee dat regels door andere mensen 
voldoende worden opgevolgd en dat de overheid 
voldoende in staat is om de regels te handhaven.

E
x
p
lic

ie
t,
 b

e
w

u
s
t

b
e
la

n
g

Onbewuste impact op reputatie

Waardering in detail

51



Merkbaar minder regeldruk

© TNS   G5532

TRI*M GRID

Segment: Afvalscheiding - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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C05

C06

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft
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TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• De transparantie van de regels, dat de uitvoerende 
instanties van de regels omtrent afvalscheiding goed 
samenwerken en dat de wet weinig overbodige 
bepalingen kent, hebben veel invloed op de uiteindelijke 
waardering, maar scoren gemiddeld.

• Dat de wet voor alle denkbare uitzonderingen extra 
regels heeft, scoort beneden gemiddeld – maar heeft 
weinig invloed op de uiteindelijke waardering. 
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Derde op lijst hoogst gewaardeerde wetten/regels: de aanvraag 
van een rijbewijs/paspoort

De aanvraag van een rijbewijs/paspoort

Het kan zijn dat u uw rijbewijs heeft gehaald of een paspoort heeft aangevraagd. In dat geval heeft u met enkele 
regels te maken, zoals het verplicht toevoegen van een (passende) kleurenpasfoto en het meenemen van een 

vorig identificatiebewijs.

• Gemiddelde TRI*M-score: 55.

• Nummer één op lijst meest ervaren ‘wetten/regels’: 46% van de respondenten geeft aan de afgelopen twee 
jaar ervaring te hebben gehad met regels omtrent de aanvraag van een rijbewijs/paspoort.

• De ervaren regeldruk is niet bijzonder laag (6,00 op een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10). Maar er zijn 
duidelijk meer mensen eerder positief dan negatief over het overheidsbeleid op dit gebied. Dat geldt in nog 
sterkere mate voor ervaringsdeskundigen.

• Eerlijkheid, duidelijkheid, begrijpelijkheid van het doel en de prettige manier van benaderen door uitvoerders 
zijn de belangrijkste ‘plussen’ van deze wet. Er zijn geen zeer uitgesproken zwakke punten. 

• Dat neemt niet weg dat de ‘klassieke’ regeldrukaspecten (de wet kent weinig overbodige bepalingen/de wet 
kost weinig tijd) negatief bijdragen aan de tevredenheid. Met name het tijdsaspect speelt onbewust een 
grotere (negatieve) rol dan in eerste instantie het geval lijkt.

• De waardering voor deze regels is hoger onder middelbaar opgeleiden dan onder laagopgeleiden.

• De waardering voor deze regels is onder Nederlanders van middelbare leeftijd het grootst en onder jongeren 
het laagst.
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Segment: De aanvraag van een rijbewijs/paspoort - WAVE: Burgers

55

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

17%

41%

13%
29%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Vier op de tien (41%) 
ervaringsdeskundigen vinden dat de regels 
rondom de aanvraag van een 
rijbewijs/paspoort goed in elkaar zitten én 
een goed doel dienen.

• 13% is het eens met de aanpak van de 
wet/regel maar niet met het doeleinde 
hiervan, voor 17% geldt het omgekeerde.

• Drie op de tien (29%) wijzen de regels 
zowel qua doel als aanpak af.

Segmentatie voor- en tegenstanders: aanvraag 
rijbewijs/paspoort

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: De aanvraag van een rijbewijs/paspoort - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost
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TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Omtrent de aanvraag van een rijbewijs/paspoort dragen 
de duidelijkheid van de regels en – in iets mindere 
mate – dat het doeleinde van de regels begrijpelijk 
is in grote mate (positief) bij aan de waardering.

• Dat de wet u weinig tijd kost, blijkt in grotere mate 
(negatief) bij te dragen aan de waardering dan 
respondenten zelf expliciet aangaven.

• Kortom: de regels zelf zijn duidelijk en de doeleinden 
ook, winst valt er nog te behalen in het verminderen van 
de tijd die men kwijt is aan deze regels.
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TRI*M GRID

Segment: De aanvraag van een rijbewijs/paspoort - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven
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TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de wet/regel weinig geld kost, wordt beneden 
gemiddeld beoordeeld maar het heeft weinig invloed op de 
totale waardering.

• Men vindt niet dat de persoonlijke kosten in verhouding 
zijn met de publieke behoefte, wat negatief bijdraagt 
aan de waardering van deze wet/regel.

• Dat de wet/regel voldoende eerlijk is en dat de 
wet/regel door de mensen om hen heen voldoende 
wordt opgevolgd, zijn aspecten die zowel van belang zijn 
voor de waardering als bovengemiddeld scoren voor deze 
wet/regel.
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TRI*M GRID

Segment: De aanvraag van een rijbewijs/paspoort - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft
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TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat men op een prettige manier wordt benaderd door het 
uitvoerende personeel van de wet/regel wordt 
bovengemiddeld beoordeeld en levert een grote bijdrage aan de 
waardering tijdens de aanvraag van een rijbewijs/paspoort.

• De transparantie van de regels en dat de wet weinig 
overbodige bepalingen kent, hebben veel invloed op de 
uiteindelijke waardering van de wet/regel, maar scoren 
gemiddeld.

• Dat de wet voor alle denkbare uitzonderingen extra regels 
heeft, scoort beneden gemiddeld en levert een grotere bijdrage 
aan de waardering dan men zich bewust van is.
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Vierde op lijst hoogst gewaardeerde wetten/regels: wijziging van 
de leefsituatie 

Wijziging van de leefsituatie

Het kan zijn dat u getrouwd/gescheiden bent, een kind hebt gekregen of dat iemand uit uw directe omgeving is 
overleden. In dat geval heeft u te maken met enkele regels, zoals huwelijksaangifte, melding van de geboorte van 

uw kind en de Algemene nabestaandenwet. 

• Gemiddelde TRI*M-score: 45. 

• Nummer negen op lijst meest ervaren ‘wetten/regels’: 9% van de respondenten geeft aan de afgelopen twee 
jaar ervaring te hebben gehad met regels omtrent het wijzigen van de leefsituatie.

• De ervaren regeldruk is niet bijzonder laag (5,94 op een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10), maar in 
vergelijking met andere wetten beneden gemiddeld. Er zijn iets meer mensen eerder positief dan negatief 
over het overheidsbeleid op dit gebied. Dat geldt wat sterker voor ervaringsdeskundigen.

• Dat de wet door voldoende anderen wordt opgevolgd, begrijpelijkheid van het doeleinde en de prettige manier 
van benaderen door uitvoerders zijn de belangrijkste ‘plussen’ van deze wet. Zwakke punten betreffen de 
samenwerking tussen uitvoerende instanties en het geloof dat de regels problemen oplossen. 

• Regeldrukaspecten in de ruime zin van het woord spelen dus een voorname rol, zeker ook de samenwerking 
tussen uitvoerende instanties. Maar ‘klassieke’ regeldrukaspecten spelen nauwelijks een rol in verhouding tot 
het totaaloordeel. De wet wordt neutraal op het tijdsaspect beoordeeld, en zelfs positief op de stelling dat de 
wet weinig overbodige bepalingen kent. Beide aspecten zijn echter niet van doorslaggevende aard voor de 
waardering van de wet. 

• De waardering voor deze regels is hoger onder middelbaar opgeleiden dan onder hoogopgeleiden.

• Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over de verschillende leeftijdsgroepen, aangezien de basis van de 
verschillende groepen te laag is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.

58



Merkbaar minder regeldruk

© TNS   G5532

Segmentatie voor- en tegenstanders: wijziging van 
de leefsituatie

Segment: Wijziging van de leefsituatie - WAVE: Burgers

45

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

16%
24%

20%

40%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Een kwart (24%) van de 
ervaringsdeskundigen vindt dat de regels 
rondom het wijzigen van de leefsituatie 
goed in elkaar zitten én een goed doel 
dienen.

• 20% is het eens met de aanpak van de 
wet/regel maar niet met het doeleinde 
hiervan, voor 16% geldt het omgekeerde.

• Vier op de tien (40%) vinden dat de regels 
niet goed in elkaar zitten en dat ze 
evenmin een goed doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: Wijziging van de leefsituatie - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

45

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat het doeleinde van de wet begrijpelijk is, is een 
aspect dat in grote mate (positief) bijdraagt aan de 
waardering.

• Dat de wet problemen zal oplossen en dat de wet 
weinig beperkingen oplegt, zijn aspecten die negatief 
bijdragen aan de waardering.
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TRI*M GRID

Segment: Wijziging van de leefsituatie - WAVE: Burgers
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Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

45

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de wet/regel door de mensen om hen heen 
voldoende wordt opgevolgd, draagt positief bij aan de 
reputatie van deze wet. Dat geldt ook voor de 
inschatting dat de overheid voldoende in staat is om 
de wet/regel te handhaven. 

• Dat de wet/regel voldoende eerlijk is, wordt 
belangrijk gevonden, maar scoort relatief gezien maar 
matig. Beneden gemiddeld scoort het oordeel dat het 
beleid over de jaren heen consistent is.
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TRI*M GRID

Segment: Wijziging van de leefsituatie - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft
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TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat men op een prettige manier wordt benaderd door 
het uitvoerende personeel van de wet/regel wordt 
bovengemiddeld beoordeeld, maar heeft geen 
doorslaggevende invloed op de reputatie van deze wet.

• Dat de wet mensen voldoende oplevert en dat de 
uitvoerende instanties goed samenwerken, hebben 
veel invloed op de uiteindelijke waardering van de 
wet/regel, maar scoren daarentegen beneden gemiddeld. 

• Dat geldt ook voor de mening dat de wet voor alle 
denkbare uitzonderingen extra regels heeft.
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Vijfde op lijst hoogst gewaardeerde wetten/regels: de 
aanschaf/verkoop van een woning

De aanschaf/verkoop van uw woning

Het kan zijn dat u een huis heeft gekocht, of juist heeft verkocht. In dat geval heeft u met een aantal regels te 
maken, zoals het inschakelen van een notaris.

• Gemiddelde TRI*M-score: 37. 

• Nummer twaalf op lijst meest ervaren ‘wetten/regels’: 7% van de respondenten geeft aan de afgelopen twee 
jaar ervaring te hebben gehad met regels omtrent de aanschaf/verkoop van een woning.

• De ervaren regeldruk is aan de hoge kant (6,23 op een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10), maar in 
vergelijking met andere mensen beneden gemiddeld. Er zijn iets meer mensen eerder positief dan negatief 
over het overheidsbeleid op dit gebied. Dat geldt wat sterker voor ervaringsdeskundigen.

• Dat de wet goed gehandhaafd kan worden, de prettige manier van benaderen door uitvoerders en dat de wet 
door voldoende anderen wordt opgevolgd, zijn de belangrijkste ‘plussen’ van deze wet. Een minnetje betreft 
de balans tussen persoonlijke kosten en publieke behoeften. 

• Kijken we naar de ‘klassieke’ regeldrukaspecten, dan valt op dat het regeldrukaspect dat de wet te veel 
overbodige bepalingen kent een licht negatieve invloed op het totaaloordeel heeft. Dat geldt in mindere mate 
voor de tijd die de regels aangaande de aanschaf van een woning in beslag nemen.

• Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over de verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus, 
aangezien de basis van de verschillende groepen te laag is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
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Segment: De aanschaf/verkoop van uw woning - WAVE: Burgers

37

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

15% 21%

12%

52%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Een vijfde van de ervaringsdeskundigen 
vindt dat de regels rondom de 
aanschaf/verkoop van een woning goed in 
elkaar zitten én een goed doel dienen.

• 12% is het eens met de aanpak van de 
wet/regel maar niet met het doeleinde 
hiervan, voor 15% geldt het omgekeerde.

• Meer dan de helft (52%) vindt de regels 
niet goed in elkaar zitten en evenmin dat 
ze een goed doel dienen. 

Segmentatie voor- en tegenstanders: de aanschaf/verkoop
van een woning

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: De aanschaf/verkoop van uw woning - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
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HoogLaag

A01

A02
A03

A04

A05

A06

A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

37

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de wet problemen zal oplossen, wordt belangrijk 
gevonden, maar scoort gemiddeld. 

• Dat de wet weinig tijd kost, scoort beneden 
gemiddeld, maar speelt geen doorslaggevende rol 
binnen het totaaloordeel.
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TRI*M GRID

Segment: De aanschaf/verkoop van uw woning - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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HoogLaag

B01

B02

B03

B04

B05
B06

B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

37

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel 
te handhaven, wordt belangrijk geacht en draagt positief 
bij aan het imago. Die invloed geldt in iets mindere mate 
voor het idee dat de wet/regel door de mensen om hen 
heen voldoende wordt opgevolgd. 

• Dat de wet/regel voldoende eerlijk is, is belangrijk, 
maar scoort slechts gemiddeld. Beneden gemiddeld scoren 
zowel het oordeel dat het beleid over de jaren heen 
consistent is en de inschatting dat de persoonlijke 
kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften. 
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TRI*M GRID

Segment: De aanschaf/verkoop van uw woning - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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HoogLaag

C01

C02

C03C04

C05

C06

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

37

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de procedures transparant zijn en dat de wet mensen 
voldoende oplevert, hebben veel invloed op de uiteindelijke 
waardering van de wet/regel, maar scoren ‘slechts’ gemiddeld. 

• Dat de uitvoerende instanties goed zijn en dat men op een 
prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende 
personeel van de wet/regel worden bovengemiddelde beoordeeld, 
maar hebben geen doorslaggevende invloed op de reputatie van deze 
wet.

• Redelijk invloedrijk en beneden gemiddeld scoort een ander aspect 
dat met regeldruk in de klassieke zin te maken heeft: dat de wet 
weinig overbodige bepalingen kent.
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Op vier na laagst* gewaardeerde wet/regel: rechtsprocedures/ 
geschillen

Rechtsprocedures/geschillen

Het kan zijn dat u te maken heeft gehad met een rechtsprocedure, omdat u een geschil had met een ander 
persoon of bedrijf. Hierbij heeft u te maken met enkele regels, zoals wanneer u recht heeft op een advocaat.

• Gemiddelde TRI*M-score: 20.

• Nummer veertien op lijst meest ervaren ‘wetten/regels’: slechts 6% van de respondenten geeft aan de 
afgelopen twee jaar ervaring te hebben gehad met rechtsprocedures/geschillen.

• De ervaren regeldruk is zeer hoog (6,77 op een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10). Er zijn wat meer 
mensen eerder negatief dan positief over het overheidsbeleid op het gebied van geschillen. Dat geldt wat 
sterker voor ervaringsdeskundigen.

• Dat de regels eerlijk zijn, door voldoende anderen worden opgevolgd en dat men door uitvoerend personeel op 
een prettige manier wordt benaderd, zijn de sterke kanten. Minnen betreffen de samenwerking tussen de 
uitvoerende instanties en het idee dat de regels daadwerkelijk problemen oplossen. 

• De ‘klassieke’ regeldrukaspecten dat de wet te veel overbodige bepalingen kent en (in sterkere mate) dat de 
wet te veel tijd kost, worden negatief beoordeeld. Deze hebben echter een geringe invloed op het 
totaaloordeel, ondanks het feit dat het idee leeft dat deze regels niet altijd even soepel worden toegepast en 
uitgevoerd.

• Hoger opgeleiden geven een hogere waardering voor deze regels dan gemiddeld. 

• Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over de verschillende leeftijdsgroepen, aangezien de basis van 
deze subgroepen te laag is.

* ‘bouwvergunning’ vanwege geringe respons achterwege gelaten
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Segmentatie voor- en tegenstanders: rechtsprocedures/ 
geschillen

Segment: Rechtsprocedures/geschillen - WAVE: Burgers

20

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

9% 9%

12%

70%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Minder dan een op de tien (9%) 
ervaringsdeskundigen vindt dat de regels 
rondom rechtsprocedures/geschillen goed 
in elkaar zitten én een goed doel dienen.

• 12% is het eens met de aanpak van de 
wet/regel maar niet met het doeleinde 
hiervan, voor 9% geldt het omgekeerde.

• Zeven op de tien (70%) vinden de regels 
niet goed in elkaar zitten en vinden 
evenmin dat ze een goed doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: Rechtsprocedures/geschillen - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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A01

A02

A03

A04

A05

A06

A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

20

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de wet problemen zal oplossen, draagt in grote 
mate bij aan de waardering, maar dit aspect scoort 
beneden gemiddeld.

• Dat het doeleinde van de regels begrijpelijk is, is 
eveneens belangrijk maar scoort gemiddeld.

• De algemene kennis van de wet draagt positief bij 
aan het imago, maar is niet van doorslaggevend belang.

• Mensen zijn zeer ontevreden over de tijd die de wet 
kost, maar dit aspect is van zeer gering belang voor het 
totaaloordeel van de wet.
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TRI*M GRID

Segment: Rechtsprocedures/geschillen - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B01 B02

B03

B04

B05

B06

B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

20

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Belangrijk voor de waardering en bovengemiddeld 
scoren de mate waarin de wet door mensen om hen 
wordt opgevolgd en de eerlijkheid van de regels.

• Belangrijk voor de waardering, maar gemiddeld scoren 
de mate waarin de overheid in staat is om te 
handhaven en de consistentie van het beleid door 
de jaren heen.
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TRI*M GRID

Segment: Rechtsprocedures/geschillen - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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HoogLaag

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

20

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de uitvoerende instanties van de regels omtrent het 
ontvangen van een boete goed samenwerken, heeft veel invloed 
op de uiteindelijke waardering voor de regels rondom geschillen, 
maar dit aspect scoort beneden gemiddeld.

• Ook de transparantie van de procedures rondom geschillen scoort 
beneden gemiddeld. Dat geldt ook voor het aspect dat de wet 
weinig overbodige bepalingen kent, maar dit aspect speelt een 
geringere rol met betrekking tot het totaaloordeel.

• Dat mensen op een prettige manier worden benaderd door het 
uitvoerende personeel maakt nog wel iets goed van de negatieve 
indruk die met betrekking tot de bureaucratische elementen van de 
wet bestaat.
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Op drie na laagst gewaardeerde wet/regel: ontvangen van een 
boete

Ontvangen van een boete

Het kan voorkomen dat u volgens de politie de wet heeft overtreden (snelheidsboete, fietsen zonder licht, fraude, 
etc.). In dat geval ontvangt u vaak een boete.

• Gemiddelde TRI*M-score: 14. 

• Tweede op lijst meest ervaren ‘wetten/regels’: 32% van de respondenten geeft aan de afgelopen twee jaar 
ervaring te hebben gehad met het ontvangen van een boete.

• De ervaren regeldruk is gemiddeld (5,99 op een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10), maar mensen zonder 
recente ervaring zijn milder. Deze mensen zijn iets vaker negatief dan positief over het overheidsbeleid op het 
ontvangen/uitdelen van een boete. Dat geldt echter veel sterker voor ervaringsdeskundigen.

• Dat de regels duidelijk zijn, wordt als de sterkste kant gezien. Men heeft de grootste problemen met de balans 
tussen publieke behoeften en persoonlijke kosten en het idee dat de wet problemen zal oplossen. 

• De ‘klassieke’ regeldrukaspecten hebben een niet al te grote invloed op het totaaloordeel, maar scoren 
gemiddeld (dat de wet weinig overbodige bepalingen kent) en bovengemiddeld (dat de wet weinig tijd kost).

• Wat met betrekking tot het ontvangen van een boete vooral stoort, is niet zozeer het proces, maar eerder het 
uiteindelijke doel. Kortom: het grootste probleem bij het ontvangen van een boete lijkt te zitten in de 
persoonlijke kosten, en de scepsis over het oplossen van problemen (lees: gedragsverandering 
bewerkstelligen). 

• De waardering voor de regels omtrent het ontvangen van een boete is onder hoger opgeleiden groter dan 
onder lager opgeleiden.

• De waardering voor deze regels is onder alle leeftijdsgroepen nagenoeg gelijk.
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Segment: Ontvangen van een boete - WAVE: Burgers

14

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

9% 7%

12%

72%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

Segmentatie voor- en tegenstanders: het ontvangen van een 
boete

• Slechts 7% van de  ervaringsdeskundigen 
vindt dat de regels rondom het ontvangen 
van een boete goed in elkaar zitten én een 
goed doel dienen.

• Een op de acht (12%) is het eens met de 
aanpak van de wet/regel maar niet met 
het doeleinde hiervan, voor 9% geldt het 
omgekeerde.

• Bijna drie kwart (72%!) vindt dat de regels 
niet goed in elkaar zitten en dat ze 
evenmin een goed doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: Ontvangen van een boete - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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A05

A06

A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

14

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat het doeleinde van de regels begrijpelijk is en – in 
iets mindere mate - duidelijkheid van de regels  
omtrent het ontvangen van een boete dragen positief bij 
aan de waardering. Het ontvangen van een boete kost 
daarnaast weinig tijd.

• Dat de regels rondom het ontvangen van een boete 
problemen oplossen, draagt in grote mate bij aan de 
waardering, maar dit aspect scoort beneden gemiddeld.
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TRI*M GRID

Segment: Ontvangen van een boete - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B06

B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

14

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Belangrijk voor de waardering, maar beneden gemiddeld 
scoort het idee dat de persoonlijke kosten in 
verhouding zijn met de publieke behoeften.

• Er wordt eveneens getwijfeld aan de eerlijkheid van de 
regels en de mate waarin de overheid in staat is om 
de wet te handhaven.
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TRI*M GRID

Segment: Ontvangen van een boete - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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C04

C05

C06

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

14

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de uitvoerende instanties van de regels omtrent het ontvangen 
van een boete goed samenwerken, heeft veel invloed op de 
uiteindelijke waardering en scoort bovengemiddeld.

• Maar men heeft niet het idee dat de regels voldoende voor henzelf 
opleveren.

• Een ander aspect dat met ‘klassieke’ regeldruk te maken heeft – dat de 
regels weinig overbodige bepalingen kennen – scoort gemiddeld.
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Op twee na laagst gewaardeerde wet/regel: kinderopvang (1)

Kinderopvang

Het kan zijn dat u kinderopvang heeft geregeld voor uw kind(eren), zodat u (en uw partner) uw 
arbeidsparticipatie kan behouden of verhogen. Hierbij heeft u te maken met enkele regels zoals de bepaling of u 
op basis van uw persoonlijke situatie (zoals uw inkomen en burgerlijke staat) recht heeft op tegemoetkomingen in 

de kosten van kinderopvang.

• Gemiddelde TRI*M-score: 11.

• Elfde op lijst meest ervaren ‘wetten/regels’: 7% van de respondenten geeft aan de afgelopen twee jaar 
ervaring te hebben gehad met de regelgeving rondom kinderopvang.

• De ervaren regeldruk is niet al te hoog (5,98 op een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10) – en duidelijk 
lager onder mensen zonder recente ervaring dan onder ervaringsdeskundigen. Wel zijn mensen mét recente 
ervaring aanmerkelijk vaker negatief dan positief over het overheidsbeleid met betrekking tot kinderopvang. 
Ze zijn zelfs negatiever dan de ervaringsdeskundigen van alle andere voorgelegde wetten.

• Dat men door uitvoerend personeel op een prettige manier wordt benaderd, is de sterkste kant van deze wet. 
Minnen betreffen de balans tussen publieke behoeften en persoonlijke kosten. Men is ook sceptisch over de 
stelling dat de regels daadwerkelijk problemen oplossen. 

• De ‘klassieke’ regeldrukaspecten (dat de wet weinig overbodige bepalingen kent en weinig tijd kost) hebben 
een respectievelijk redelijk grote en niet zo’n grote invloed op het totaaloordeel en scoren beide gemiddeld. 
Met name verbetering van het eerstgenoemde aspect is gewenst om tot een positiever eindoordeel ten 
aanzien van de wet/regel te komen.
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Op twee na laagst gewaardeerde wet/regel: kinderopvang (2)

Kinderopvang

Het kan zijn dat u kinderopvang heeft geregeld voor uw kind(eren), zodat u (en uw partner) uw 
arbeidsparticipatie kan behouden of verhogen. Hierbij heeft u te maken met enkele regels zoals de bepaling of u 
op basis van uw persoonlijke situatie (zoals uw inkomen en burgerlijke staat) recht heeft op tegemoetkomingen in 

de kosten van kinderopvang.

• Uit de overzichtstabel (sheet 30) kwam naar voren dat ervaringsdeskundigen het overheidsbeleid rondom de 
wetten/regels ten aanzien van kinderopvang zeer negatief beoordeelden. Dit terwijl zij aangaven dat de 
regeldruk niet eens zo hoog was.

• Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over de verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus, 
aangezien de basis van de verschillende groepen te laag is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
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Segmentatie voor- en tegenstanders: kinderopvang

Segment: Kinderopvang - WAVE: Burgers

11

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

0% 8%

26%

66%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Slechts 8% van de ervaringsdeskundigen 
vindt dat de regels rondom kinderopvang 
goed in elkaar zitten én een goed doel 
dienen.

• Iets meer dan een kwart (26%) is het eens 
met de aanpak van de wet/regel maar niet 
met het doeleinde hiervan, voor niemand 
(!) geldt het omgekeerde. Er is dus 
slechts een heel kleine groep met 
mensen die vinden dat deze 
wetten/regels een zinvol doel 
nastreven.

• Ongeveer twee derde (66%) vindt dat de 
regels niet goed in elkaar zitten en dat ze 
evenmin een goed doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: Kinderopvang - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

11

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de wet problemen zal oplossen (of beter gezegd: 
de twijfel daarover) en dat de wet weinig 
beperkingen oplegt, dragen negatief bij aan de 
waardering. Dat het doeleinde begrijpelijk is, wordt 
eveneens belangrijk gevonden, maar scoort gemiddeld. 

• Het feit dat de algemene kennis van de wet goed 
scoort, doet weinig af aan het negatieve imago: het is 
van gering belang.
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TRI*M GRID

Segment: Kinderopvang - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

11

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Belangrijke factor voor het negatieve imago van deze 
wet is het aspect de persoonlijke kosten zijn in 
verhouding met de publieke behoeften. 

• Eveneens belangrijke factoren – hierover is men nóg 
negatiever: dat de wet weinig geld kost en dat het 
beleid over de jaren heen consistent is.
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TRI*M GRID

Segment: Kinderopvang - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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C01
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C03

C04

C05

C06

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

11

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de wet mensen voldoende oplevert, is belangrijk 
voor het totaaloordeel, maar scoort slecht.

• Dat de uitvoerende instanties goed samenwerken en 
dat de procedures transparant zijn, dragen eveneens 
bij aan het oordeel over de wet, maar scoren gemiddeld.

• De prettige benaderingswijze maakt nog iets goed voor 
het imago.
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Op één na laagst gewaardeerde wet/regel: werkloosheid/ 
uitkering aanvragen

Werkloosheid/uitkering aanvragen

Het kan voorkomen dat u ontslagen bent of na uw school/studie geen baan heeft kunnen vinden. In dat geval is 
het mogelijk dat u een uitkering heeft aangevraagd.

• Gemiddelde TRI*M-score: 9.

• Nummer zeven op lijst meest ervaren ‘wetten/regels’: 14% van de respondenten geeft aan de afgelopen twee 
jaar ervaring te hebben gehad met regels omtrent werkloosheid en het aanvragen van een uitkering.

• De ervaren regeldruk is – volgens ervaringsdeskundigen – het hoogst van alle voorgelegde wetten (6,88 op 
een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10). Er zijn meer mensen eerder negatief dan positief over het 
overheidsbeleid met betrekking tot werkloosheid, dat geldt wat sterker voor ervaringsdeskundigen.

• Dat de overheid voldoende in staat is om te handhaven, betreft de sterkste kant van de wet. De belangrijkste 
min betreft de samenwerking tussen de uitvoerende instanties.

• De ‘klassieke’ regeldrukaspecten – dat de wet weinig overbodige bepalingen kent en weinig tijd kost – worden 
negatief beoordeeld. Ze dragen ook in behoorlijke mate negatief bij aan het totaaloordeel. Regeldruk is bij 
deze wet dus niet alleen in ruime zin, maar dus ook in enge zin een duidelijk ervaren probleem.

• De waardering voor deze regels is hoger onder hoogopgeleiden dan onder laagopgeleiden.

• De verschillen tussen de TRI*M-score tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn verwaarloosbaar.
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Segment: Werkloosheid/uitkering aanvragen - WAVE: Burgers

9

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

4% 9%

11%

76%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

Segmentatie voor- en tegenstanders: werkloosheid/
uitkering aanvragen

• Kortom: slechts 9% van de  
ervaringsdeskundigen vindt dat de regels 
rondom werkloosheid en het aanvragen 
van een uitkering goed in elkaar zitten én 
een goed doel dienen.

• 11% is het eens met de aanpak van de 
wet/regel maar niet met het doeleinde 
hiervan, voor slechts 4% (!) geldt het 
omgekeerde. 

• Ongeveer drie kwart (76%) vindt dat de 
regels niet goed in elkaar zitten en dat ze 
evenmin een goed doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: Werkloosheid/uitkering aanvragen - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

9

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de wet problemen zal oplossen (of beter gezegd: 
de twijfel daarover), dat de regels weinig 
beperkingen opleggen én weinig tijd kosten, dragen 
negatief bij aan de waardering. Dat de regels duidelijk 
zijn, wordt eveneens belangrijk gevonden, maar scoort 
gemiddeld. 

• Bovengemiddeld scoren de begrijpelijkheid van het 
doeleinde van de wet en de algemene kennis, maar 
deze aspecten zijn niet van doorslaggevend belang.
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TRI*M GRID

Segment: Werkloosheid/uitkering aanvragen - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

9

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de overheid voldoende in staat is om de 
wet/regel te handhaven, scoort  bovengemiddeld en 
heeft een redelijke invloed op de reputatie. 

• Die invloed geldt ook voor het idee dat de persoonlijke 
kosten in verhouding zijn met de publieke 
behoeften, maar dit aspect scoort gemiddeld.
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TRI*M GRID

Segment: Werkloosheid/uitkering aanvragen - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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C06

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

9

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de uitvoerende instanties goed samenwerken, 
dat de procedures transparant zijn en niet in de laatste 
plaats een aspect dat met ‘klassieke’ regeldruk te maken 
heeft – dat de wet weinig overbodige bepalingen kent 
– drukken een duidelijk negatief stempel op het oordeel.
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Laagst gewaardeerde wet/regel: het indienen van een klacht 
tegen de overheid/bezwaar of beroep aantekenen

Het indienen van een klacht tegen de overheid/bezwaar of beroep aantekenen

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van een overheidsinstantie waarmee u te 
maken heeft gehad. In dat geval kan het voorkomen dat u een klacht heeft ingediend, bezwaar of beroep heeft 

aangetekend tegen deze beslissing.

• Gemiddelde TRI*M-score: 0.

• Nummer dertien op lijst meest ervaren ‘wetten/regels’: slechts 6% van de respondenten geeft aan de 
afgelopen twee jaar ervaring te hebben gehad met regels omtrent het indienen van een klacht tegen de 
overheid en/of bezwaar/beroep aantekenen. 

• De ervaren regeldruk is vrij hoog (6,60 op een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10). Er zijn wat meer 
mensen eerder negatief dan positief over het overheidsbeleid op het gebied van bezwaar aantekenen, dat 
geldt echter véél sterker voor ervaringsdeskundigen.

• Dat de regels eerlijk zijn, gehandhaafd kunnen worden en dat men door uitvoerend personeel op een prettige 
manier wordt benaderd, zijn de sterke kanten – relatief gezien dan. Belangrijkste min betreft de transparantie 
van de regels.

• Maar ook de ‘klassieke’ regeldrukaspecten dragen enigszins tot sterk negatief bij aan het totaaloordeel. Men 
heeft met name het idee dat de regels veel overbodige bepalingen kennen.

• Er kunnen geen uitspraken worden gedaan over de verschillende leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus, 
aangezien de basis van de verschillende groepen te laag is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen.
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TRI*M TYPOLOGY

Segmentatie voor- en tegenstanders: indienen van een 
klacht tegen de overheid en/of bezwaar/beroep aantekenen
Segment: Het indienen van een klacht tegen de overheid/bezwaar of beroep aantekenen - WAVE: Burgers

0

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

3% 6%

12%

79%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Slechts 6% van de ervaringsdeskundigen 
vindt dat de regels rondom het indienen  
van een klacht en/of bezwaar/beroep 
aantekenen goed in elkaar zitten én een 
goed doel dienen.

• 12% is het eens met de aanpak van de 
wet/regel maar niet met het doeleinde 
hiervan, voor slechts 3% geldt het 
omgekeerde.

• Bijna acht op de tien (79%) vinden dat de 
regels niet goed in elkaar zitten en dat ze 
evenmin een goed doel dienen.

Eens met de aanpak
E

e
n
s

m
e
t 
h
e
t 
d
o
e
l

90



Merkbaar minder regeldruk

© TNS   G5532

TRI*M GRID

Segment: Het indienen van een klacht tegen de overheid/bezwaar of beroep aantekenen - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

0

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de wet problemen zal oplossen – of beter 
gezegd: de twijfel daarover – draagt duidelijk negatief 
bij aan de waardering.

• Dat het doeleinde van de wet begrijpelijk is en dat 
de wet duidelijk is, zijn eveneens belangrijk, maar 
scoren gemiddeld.
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TRI*M GRID

Segment: Het indienen van een klacht tegen de overheid/bezwaar of beroep aantekenen - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

0

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de overheid voldoende in staat is om de 
wet/regel te handhaven en dat de wet/regel 
voldoende eerlijk is, worden belangrijk gevonden en 
scoren bovengemiddeld. Toch kunnen deze ‘lichtpuntjes’ 
de negatieve reputatie van deze regels niet tenietdoen.

• Dat het beleid over de jaren heen consistent is,
wordt eveneens belangrijk gevonden, maar scoort 
gemiddeld. 
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TRI*M GRID

Segment: Het indienen van een klacht tegen de overheid/bezwaar of beroep aantekenen - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

0

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de procedures transparant zijn, dat de 
uitvoerende instanties goed samenwerken en niet in 
de laatste plaats een aspect dat met ‘klassieke’ regeldruk 
te maken heeft – dat de wet weinig overbodige 
bepalingen kent – drukken een duidelijk negatief stempel 
op het oordeel.
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Algemene conclusies op basis van correlatieanalyses

• Op algemeen niveau blijkt in veel gevallen dat de benaderingswijze door het uitvoerende personeel het imago van de 
regel in kwestie zeer ten goede komt.

• Ook de eerlijkheid, de begrijpelijkheid van het doeleinde en de duidelijkheid van de regel dragen redelijk tot positief 
bij aan het imago van regels.

• Wetten en regels worden vaak negatief afgerekend op het idee dat deze problemen oplost. Er bestaat eveneens 
twijfel over de balans tussen de persoonlijke kosten en de publieke behoeften.

• Typische regeldrukaspecten zoals gebrek aan transparantie van de regels en een matige samenwerking tussen 
uitvoerende instanties hebben op de keper beschouwd een licht negatieve invloed op de reputatie van wetten en 
regels. ‘Klassieke’ regeldrukaspecten (dat de wet weinig overbodige bepalingen kent, dat de wet/regel weinig tijd 
kost) worden neutraal tot licht negatief beoordeeld, maar spelen een minder grote rol.

• Bij positief gewaardeerde wetten/regels, zoals de aankoop/verkoop van een voertuig of woning en afvalscheiding, 
worden ‘klassieke’ regeldrukaspecten vaak negatief beoordeeld, maar doet dat feit geen afbreuk aan de algemene 
tevredenheid over deze wetten. Uitzondering vormt de aanvraag van een rijbewijs/paspoort: verbetering van de 
klassieke regeldrukaspecten kan hier wél duidelijk voor een verdere verbetering zorgen.

• Bij negatief gewaardeerde wetten draagt regeldruk in de klassieke zin van het woord nadrukkelijker (negatief) bij 
aan het totaaloordeel. Dat geldt bijvoorbeeld voor kinderopvang, het indienen van een klacht/bezwaar aantekenen 
tegen de overheid, maar het sterkst voor het aanvragen van een werkloosheidsuitkering.   

• Kortom: ‘klassieke’ regeldruk is niet het belangrijkste probleem bij wetten en regels dat mensen ervaren – dat is het       
geloof dat de wet daadwerkelijk problemen oplost en het publieke belang dient. 
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Toelichting overzichtstabel

wetten en regels

in de 
afgelopen 2 
jaar ervaring 
mee gehad

indruk overheidsbeleid gemiddelde regeldrukscore 

mening ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

mening ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

de aanvraag van een rijbewijs/paspoort 46% +41% +28% 6,50 6,66

Vraagstelling Q3: Met welke van deze wetten/ 
regels heeft u in de afgelopen twee jaar 
minimaal één ervaring opgedaan?

Op de volgende sheet wordt een overzichtstabel gepresenteerd. Deze tabel bevat verschillende informatie ten 
aanzien van de specifieke wetten en regels die zijn aangeboden aan de doelgroep. Hieronder wordt aan de hand van 
een voorbeeld toegelicht hoe de tabel gelezen en geïnterpreteerd dient te worden. Tevens worden de specifieke 
vraagstellingen aangegeven.

Lijst met uitgevraagde 
wetten en regels.

Percentage van 
de respondenten 
dat aangaf in de 
afgelopen twee 
jaar ervaring 
met de 
desbetreffende 
wet/regel te 
hebben gehad.

Vraagstelling Q6, Q13 en 
Q17: Wat is uw eigen indruk 
van het totale 
overheidsbeleid rond …?

In deze kolom wordt 
de mening van 
ervaringsdeskundigen 
ten aanzien van het 
overheidsbeleid 
weergegeven.

Berekening percentage
Positieve meningen minus negatieve meningen:
(% zeer positief + % tamelijk positief) – (% 
tamelijk negatief + % zeer negatief). 
De uitkomst kan overwegend positief zijn (+) of 
negatief (-).

Vraagstelling Q22: Sommige mensen vinden 
dat een bepaalde wet/regel uit te veel 
specifieke regels en aspecten bestaat (en 
daardoor bijvoorbeeld te tijdrovend is). 
Anderen vinden dat een wet/regel te weinig 
specifieke regels en aspecten omvat om een 
probleem/kwestie op te lossen. Hieronder kunt 
u per wet/regel uw oordeel met betrekking tot 
dit aspect geven.

Schaal van 1 t/m 10, waarbij 1= ‘deze wet/regel 
omvat te weinig specifieke regels/aspecten’ en 
10= ‘deze wet/regel omvat te veel specifieke 
regels/aspecten’.
Gemiddelde regeldrukscore wordt 
weergegeven.

In deze kolom wordt 
de mening van 
respondenten die geen 
ervaring hebben met 
de wet/regel  
weergegeven.

In deze kolom wordt 
de gem. regeldruk van 
ervaringsdeskundigen 
ten aanzien van de 
wet/regel 
weergegeven.

In deze kolom wordt 
de gem. regeldruk van 
respondenten zonder 
ervaring met de wet/
regel weergegeven 
(wat zij verwachten).
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Overzichtstabel: bedrijven

wetten en regels
in de afgelopen 2 
jaar ervaring mee 

gehad

indruk overheidsbeleid
hoe hoger, des te positiever

gemiddelde regeldrukscore
hoe hoger, des te meer druk

basis: n=430
mening

ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 

zonder 
ervaring

mening
ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

invoering van de btw-verhoging 71% -28% -22% 5,59 5,84

het aannemen/ontslaan van personeel 45% -21% -17% 6,80 7,08

onroerendezaakbelasting (OZB) 42% -37% -24% 5,96 6,06

de CBS-enquêtes 37% -29% -5% 6,87+ 6,11

de Arbowet 35% +1% -13% 7,39 7,33

brandveiligheid 32% +20% +5% 7,03 6,69

toepassen van fiscale regelingen/subsidieaanvraag 31% -1% -10% 7,21 7,50

aangifte doen bij de politie 29% -11% -16% 6,34 6,55

ontvangen van een boete 29% -44% -18% 6,16 6,07

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 23% +22% +7% 5,98 5,69

de aanvraag van omgevingsvergunningen 17% -22% -12% 7,88+ 7,02

het opstarten/stoppen van een bedrijf 16% +28% +7% 5,75- 6,52

de aanvraag van parkeervergunningen 13% -24% -13% 6,43 6,43

de Warenwet 10% +29% +4% 7,45+ 6,55

de verplichting van energiebesparing 7% +28%* -7% 6,23* 6,26

het indienen van een klacht tegen de overheid 6% -41%* -13% 7,36* 7,02

Europese verordening voor chemische stoffen (REACH) 4% -9%* -3% 7,04* 6,82

+/- Verschilt significant positief/negatief ten 
opzichte van geen ervaring 

* Pas op: de resultaten zijn gebaseerd op een basis 
kleiner dan n=40
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Conclusies op basis van de overzichtstabel

• Met de invoering van de btw-verhoging hebben zeven op de tien bedrijven te maken gehad. Wetten/regels met 
betrekking tot het aannemen/ontslaan van personeel (45%) en onroerendezaakbelasting (42%) zijn na de btw-
verhoging het meest ervaren door bedrijven.

• Weinig bedrijven hebben te maken gehad met wetten/regels rondom energiebesparing, rondom het indienen van 
een klacht tegen de overheid en rondom de Europese verordening voor chemische stoffen.

• Het overheidsbeleid ten aanzien van de Warenwet en het opstarten/stopzetten van een bedrijf worden het positiefst 
beoordeeld door bedrijven die hiermee te maken hebben gehad. Opvallend is dat de Warenwet als twee na hoogste 
scoort op gemiddelde regeldruk en toch zeer positief wordt beoordeeld door de bedrijven. 

• Meer in lijn met de verwachting is de relatief lage gemiddelde regeldrukscore voor het opstarten/stoppen van een 
bedrijf onder bedrijven die hiermee ervaring hebben gehad. De bedrijven die geen ervaring met deze wet/regel 
hebben gehad, denken dat de regeldruk een stuk hoger ligt dan daadwerkelijk het geval blijkt te zijn (dit verschil is 
significant). Dit heeft waarschijnlijk een positief effect op de beoordeling van het overheidsbeleid rondom de 
wetten/regels rondom het opstarten/stoppen van een bedrijf.

• Het overheidsbeleid rondom de CBS-enquêtes wordt door bedrijven die hiermee te maken hebben gehad minder 
positief beoordeeld dan door bedrijven die hier niet mee te maken hebben gehad. Dit kan komen doordat bedrijven 
die hier wel mee te maken hebben gehad een significant hogere regeldruk aangeven dan bedrijven die hier niet mee 
te maken hebben gehad. De CBS-enquêtes lijken in eerste instantie niet voor veel druk te zorgen, maar in de 
praktijk valt dit tegen.

• De indruk van het overheidsbeleid rondom de onroerendezaakbelasting is onder alle bedrijven negatief. Interessant 
is dat de gemiddelde regeldruk relatief laag ligt. De oorzaak van deze negatieve indruk is dus niet aan de hand van 
regeldruk te verklaren.

• De gemiddelde regeldruk rondom de aanvraag van omgevingsvergunningen is verreweg het hoogst van alle 
wetten/regels, het overheidsbeleid wordt dan ook niet positief beoordeeld ten aanzien van deze wet/regel.  
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Veiligheidswetten/regels ook voor bedrijven essentieel

De rode draad

Onder bedrijven is veiligheid ook het 
belangrijkste terrein waar wetten/regels 
essentieel zijn. Veiligheid met betrekking 
tot de werkplaats (Arbowet), producten 
(Warenwet) en veiligheid ten opzichte 
van misdrijven en andere ongevallen.

De waarde van btw-heffingen is onder 
bedrijven duidelijk bekend. Zij zien het 
als het startpunt van het gehele 
overheidsapparaat.  

Ontslagrecht is ook een belangrijke 
wet/regel in het bedrijfsleven. Deze blijkt 
een cruciale rol te spelen en er is veel 
om te doen.

Milieuwetten/regels worden in de tijd 
waarin wij momenteel verkeren als nodig 
ervaren. Dit voor zowel de duurzaamheid 
voor de komende generaties als betere 
producten etc. voor nu.

Q19: Stel alle wetten/regels komen te vervallen, welke wetten/regels zou u opnieuw willen invoeren en waarom? 
Als u geen specifieke wetten/regels kan benoemen, geef dan alstublieft aan waar deze wetten/regels over gaan en waarom u dit belangrijk vindt. 

“Brandveiligheid. Deze 
regelgeving is zo belangrijk, 
omdat het een grote impact heeft 
op slachtoffers en omgeving 
(gezondheid en sociaal leven).”

“Btw, omdat dit een belangrijke 
inkomstenbron is voor de 
overheid die weer nodig is om 
andere voorzieningen te 
financieren. Ontslagbeleid, omdat 
zowel voor werkgever als 
werknemer duidelijk moet zijn 
welke rechten en plichten ze 
hebben.”

“Arbowetgeving omdat de 
omstandigheden waarin 
mensen werken constante 
bewaking nodig heeft, maar 
vind het soms wel wat te 
veel.” 

“Voedselveiligheid; 
essentieel.”
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“CBS-enquête, heeft totaal 
geen toegevoegde waarde.”

“Btw-verhoging omdat ik vind dat 
het de economie niet echt 
bevordert. Misschien wel de 
staatskas maar niet de economie. Je 
ziet dat bedrijven de verhoging voor 
hun rekening nemen. Dat betekent 
minder winst dus ook minder 
belastinginkomsten.”

“OZB, omdat deze op dit moment als 
melkkoe door de gemeenten wordt 
gebruikt en geen landelijke 
gelijkheid kent.”

De rode draad
Bedrijven hebben veel te klagen over de 
onroerendezaakbelasting (OZB). Zij 
vinden deze oneerlijk en het wordt 
gezien als een geldkraan die de 
gemeente openzet wanneer zij geld 
tekortkomt. Zoals in de overzichtstabel al 
duidelijk werd, bestaat er een zeer 
negatief beeld ten aanzien van deze wet, 
wat niet te verklaren leek door een te 
hoge regeldruk.

Ondanks dat bedrijven aangaven dat 
btw-heffingen essentieel zijn voor een 
goed draaiende maatschappij en 
economie, is het verhogen van de btw 
niet in goede aarde gevallen. De btw is te 
hoog en zorgt voor te veel rompslomp 
aan papierenwerk.

Zoals aangegeven op de vorige slide is er 
veel te doen rondom het ontslagrecht. 
Veel bedrijven vinden dat deze te nadelig 
is voor bedrijven en zorgt voor 
inflexibiliteit. 

Ten slotte, de CBS-enquêtes worden door 
veel bedrijven echt als een last gezien. 
Ze zien niet in wat het hen oplevert en 
het kost veel tijd en moeite. De kosten-
batenverhouding van deze wet/regel is 
volgens bedrijven erg slecht.

Bedrijven zijn het liefst af van OZB en btw-verhoging

Q20: Welke wetten/regels zou u, als het mogelijk is, vandaag nog afschaffen en waarom? Als u geen specifiek wetten/regels kan benoemen, geef dan alstublieft 
aan waar de wetten/regels betrekking op hebben en waarom deze afgeschaft dienen te worden.

“Ontslagrecht moet gemakkelijker in 
economisch moeilijke tijden.”
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Bedrijven willen hogere en strengere straffen voor 
veroordeelden

“Goed gedrag ten opzichte van 
hulpverleners, zorg en onderwijs. 
Zo niet, dan straffen.”

“Verbod vervuiling openbare 
ruimten om ons leefgebied schoon 
te houden.”

“Regels ter ondersteuning van 
zzp’ers. Staan steeds meer in 
de kou.”

De rode draad
De meeste bedrijven vinden dat er 
momenteel genoeg wetten/regels zijn. 
Velen geven aan dat zij eerder minder 
dan meer regels zouden willen zien.

Net zoals de burgers geven de bedrijven 
ook aan dat zij voor strengere en 
zwaardere straffen zijn. Controles worden 
aangemoedigd, vooral ten aanzien van 
het milieu.

Zzp’ers hebben behoefte aan meer 
specifieke wetten/regels om de 
concurrentie met andere bedrijven aan te 
kunnen gaan.

“Ik ben eerder voor afschaffing 
van regels dan voor toevoegen. 
Heb dus geen aanvulling op 
deze vraag.”

Q21: Welke wetten/regels zou u willen toevoegen aan de huidige regelgeving? Waarom deze? 
Geef alstublieft aan waar de wetten/regels betrekking op hebben en waarom deze moeten worden toegevoegd.
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Wetten/regels op zichzelf onder de loep (1)
Niet alleen het overheidsbeleid, maar ook de wet/regel op zichzelf kan beoordeeld worden:

1. Gemiddelde waardering wetten door ervaringsdeskundigen

De algemene waardering voor alle wetten en regels wordt onderling vergeleken aan de hand van een 
TRI*M-score. Een hoge score (>40) duidt op een redelijke tot goede reputatie, een lage score (<20) 
op een slechte reputatie. 

2. Onderverdeling/segmentatie voor- en tegenstanders

De voor- en tegenstanders van een wet/regel worden ingedeeld op basis van twee elementen (assen):

- Eens met de aanpak (lees: de wet zit goed in elkaar) 

- Eens met het doel (lees: de wet dient een goed doel)  

1. Men kan het zowel eens zijn met de aanpak als het doel, dit zijn de ambassadeurs (Ambassadors) van de 
wet/regel. 

2. Men kan de aanpak van een wet/regel niet goed vinden maar het doel wel, dit zijn de sympathisanten 
(Sympathisers) van deze wet/regel.  

3. Men kan de aanpak van een wet goed vinden maar het doel niet, dit zijn de rationelen (Rationals) van 
een wet. 

4. Men kan zowel de aanpak als het doel van een wet niet goed vinden, dit zijn de tegenstanders 
(Rejectors) van een wet/regel.

Eens met het doel

Eens met 
de aanpak
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3. Waardering in detail: de verbetermatrix 

In welke mate dragen achttien aspecten van de wet/regel – variërend van ‘eerlijkheid’ tot en met ‘kent 
weinig overbodige bepalingen’ – bewust en onbewust bij aan het imago van de wet/regel? Dus: 

hoe belangrijk zijn deze aspecten? En hoe worden ze in relatie tot deze wet gewaardeerd? 

Dit vanuit de strekking dat ‘wat men zegt of doet, niet altijd overeenkomt met wat men voelt’.

De uitkomsten van het bewuste/onbewuste belang van deze aspecten op de waardering van een wet/regel 
worden wederom in een kwadrant weergegeven (de verbetermatrix). Dit kwadrant staat los van het ‘voor-
en tegenstanderskwadrant’ op de vorige slide (ZIJN ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR). Op de verticale as wordt 
het expliciet, bewust belang aangegeven van de aspecten. Op de horizontale as wordt de onbewuste impact 
van de aspecten op de reputatie (waardering) weergegeven. In de matrix staan symbolen, dit zijn relatieve 
tevredenheidscores van de verschillende aspecten. Wanneer we de tevredenheid van alle aspecten met 
elkaar vergelijken, scoort een aspect dan beneden gemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld? De betekenis 
van de symbolen worden in de grijze balk onderaan de slide getoond.

Rechts staat een voorbeeld van een verbetermatrix, 
met op de verticale as: expliciet, bewust belang 
(het verstand/de hersenen) en op de horizontale 
as: onbewuste impact op reputatie (het gevoel/ 
het hart). In de matrix staat per aspect de relatieve 
tevredenheidscore, aangegeven met een symbool. 

Op de volgende slide staat hoe de verschillende 
kwadranten geïnterpreteerd dienen te worden.

Wetten/regels op zichzelf onder de loep (2)
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De verschillende aspecten waarop een wet/regel beoordeeld kan worden, vallen in een van de vier 
kwadranten. Ieder kwadrant heeft zijn eigen uitleg en aanbevelingen, zie hieronder:

Belangrijkste kwadrant. In dit 
kwadrant bevinden zich de 
aspecten die zowel van bewust 
belang (met het verstand) als van 
onbewust belang (met het hart) 
op de wet/regel zijn.

Aspecten in dit kwadrant met 
onder gemiddelde 
tevredenheidscores zijn 
verbeterpunten van deze 
wet/regel. Aspecten in dit 
kwadrant met bovengemiddelde 
tevredenheidscores zijn de sterke 
punten van deze wet/regel.

In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die niet bewust van 
belang zijn voor de wet/regel 
maar wel ‘voor het hart’ van 
belang zijn, ze hebben namelijk 
wel onbewuste impact op de 
reputatie (waardering) van de 
wet/regel. 

De aspecten in dit kwadrant 
bieden kansen om de waardering 
ten aanzien van een wet/regel te 
optimaliseren en/of te behouden. 

In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die bewust van belang 
(met het verstand) zijn op de 
waardering van de wet/regel, 
maar ze blijken een lage 
onbewuste impact te hebben op 
de waardering. 

De aspecten in dit kwadrant zijn 
veelal de basisvoorwaarde ten 
aanzien van een wet/regel, maar 
hebben relatief weinig echte 
impact op de totale waardering.

Minst belangrijke kwadrant.
Het advies ten aanzien van de 
aspecten in dit kwadrant is dat je 
zo efficiënt mogelijk omgaat met 
deze aspecten. Dit aangezien ze 
zowel bewust als onbewust 
weinig bijdragen aan de totale 
waardering van de wet/regel.

Wetten/regels op zichzelf onder de loep (3)
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• De gemiddelde TRI*M-score voor de voorgelegde wetten waar bedrijven de afgelopen twee jaar ervaring mee hebben 
gehad, bedraagt 22. 

• Dat is niet al te hoog.

• Wel zien we zeer grote verschillen in waardering tussen de verschillende wetten en regels. 

• De drie best gewaardeerde wetten zijn de Warenwet (53), brandveiligheid (52) en het opstarten/stoppen van een 
bedrijf (46). Deze drie wetten komen geen van alle voor in de top vijf meest ervaren wetten.

• Slechtst gewaardeerd worden het ontvangen van een boete (3), de OZB (8) en de invoering van de btw-verhoging 
(10). Met de laatstgenoemde wet had men de afgelopen twee jaar het vaakst ervaring (71%), OZB komt met 42% 
ervaring op de derde plaats. Dat deze drie wetten/regels slecht worden gewaardeerd, kan nauwelijks als een 
verrassing komen (zie ook sheet 91).

Allereerst worden de TRI*M-scores van de verschillende wetten/regels gepresenteerd. Daarna worden de 
drie wetten/regels met de hoogste TRI*M-scores verder uitgewerkt en toegelicht, gevolgd door de drie 
wetten/regels met de laagste TRI*M-scores.

Gemiddelde waardering wetten door 
ervaringsdeskundigen 
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TRI*M INDEX

Segment: GROEP // total - WAVE: Bedrijven

10 30 50 70

Zwakke reputatie Sterke reputatie

38

De Arbowet

40

Verklaring

Omtrent het 

Gedrag (VOG)

52

Brandveiligheid

53

De Warenwet

22

totaal

Het 

opstarten/stoppen

van een bedrijf

46

Toepassen van 

fiscale 

regelingen/ 

subsidieaanvraag

34

Gemiddelde waardering – hoog gewaardeerde wetten
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TRI*M INDEX

Segment: GROEP // total - WAVE: Bedrijven

10 30 50 70

Zwakke reputatie Sterke reputatie

18

Het aannemen/

ontslaan van 

personeel

20

De CBS-enquête

20

De aanvraag van 

parkeervergunningen

22

totaal

23

De aanvraag van 

omgevings-

vergunningen

Aangifte doen bij 

de politie

14

Gemiddelde waardering – middelmatig gewaardeerde wetten
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TRI*M INDEX

Segment: GROEP // total - WAVE: Bedrijven

10 30 50 70

Zwakke reputatie Sterke reputatie

3

Ontvangen van 

een boete

22

totaal

8

Onroerendezaak-

belasting (OZB)

Invoering van de 

btw-verhoging

10

Gemiddelde waardering – laag gewaardeerde wetten
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Hoogst gewaardeerde wet/regel: de Warenwet

De Warenwet

Het kan zijn dat uw bedrijf te maken heeft gehad met de Warenwet, aangezien levensmiddelen en producten aan 
bepaalde eisen moeten voldoen. Onder bijbehorende regels vallen niet alleen de producten maar ook de 

grondstoffen, de productie, de plaatsen waar voedsel wordt bereid en de verkooppunten. Ook gelden de HACCP-
regels.

• Gemiddelde TRI*M-score: 53. 

• Slechts 10% van de respondenten geeft aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben gehad met regels 
omtrent de Warenwet.

• De ervaren regeldruk is – vergeleken met andere wetten – zeer hoog (7,45 op een schaal van laag naar hoog 
– 1 t/m 10). Toch zijn er meer mensen eerder positief dan negatief over het overheidsbeleid op dit gebied. En 
dat geldt in nog sterkere mate voor ervaringsdeskundigen.

• Een aantal aspecten kan – ten gevolge van het geringe aantal geïnterviewden – niet worden berekend.

• Het idee dat de wet problemen oplost, is de belangrijkste ‘plus’ van deze wet. De duidelijkheid van de wet en 
de kennis die men heeft, zijn andere plusjes. De opvolging van de wet door anderen wordt als voornaamste 
zwakte gezien. 

• Conform het idee van een zeer hoge regeldruk: de tijd die de Warenwet in beslag neemt en de beperkingen 
die de wet oplegt, dragen negatief bij aan het totaaloordeel.
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Segmentatie voor- en tegenstanders: de Warenwet

Segment: De Warenwet - WAVE: Bedrijven

53

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

0%

45%

27%28%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Bijna de helft (45%) van de 
ervaringsdeskundigen vindt dat de 
regels rondom de Warenwet goed in 
elkaar zitten én een goed doel 
dienen.

• Een kwart (27%) is het eens met de 
aanpak van de wet/regel maar niet 
met het doeleinde hiervan, voor 
niemand geldt het omgekeerde.

• Eveneens ruim een kwart (28%) 
vindt dat de regels niet goed in elkaar 
zitten en dat ze evenmin een goed 
doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: De Warenwet - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
o
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g
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g

HoogLaag

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost

53

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Op duidelijkheid en de overtuiging dat de wetten/ 
regels de problemen zullen oplossen, scoort de 
Warenwet positief én het draagt in sterke mate bij aan de 
totale waardering.

• De Warenwet scoort beneden gemiddeld op dat de wet/ 
regel u weinig tijd kost. Respondenten zijn eveneens 
negatief over de tijd die de Warenwet kost. Vooral 
laatstgenoemd aspect heeft een negatieve impact op het 
totaaloordeel.
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Onbewuste impact op reputatie

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: De Warenwet - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B01
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B05

B06

B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften*

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven
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TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de wet/regel door de mensen om hen heen 
voldoende wordt opgevolgd, scoort onder gemiddeld 
en heeft een grote impact op de reputatie van deze wet/ 
regel.

• Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/ 
regel te handhaven en dat de wet/regel voldoende 
eerlijk is, is enigszins van belang op de reputatie van de 
wet/regel en scoort gemiddeld. Verbetering is dus nog 
mogelijk op deze punten.
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Onbewuste impact op reputatie

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: De Warenwet - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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C03

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert*

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft*

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken*

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent*

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft*
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TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

• Dat de procedures transparant zijn, scoort gemiddeld 
voor de Warenwet en heeft redelijke impact op de 
reputatie van de Warenwet.

• Andere uitspraken zijn niet mogelijk aangezien de basis 
voor deze aspecten te laag is om betrouwbare uitspraken 
te kunnen doen.
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Op één na hoogst gewaardeerde wet/regel: brandveiligheid

Brandveiligheid

Het kan zijn dat u maatregelen heeft getroffen betreffende brandveiligheid, zoals het aanschaffen/plaatsen van 
brandmelders, blusmiddelen en het afsluiten van een brandverzekering. In dat geval heeft u te maken met enkele 

regels zoals het opstellen van een vluchtplan en het plaatsen van voldoende brandmelders op strategische 
plekken in uw kantoor/werkplek.

• Gemiddelde TRI*M-score: 52.

• Een derde (32%) van de respondenten geeft aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben gehad met regels 
omtrent brandveiligheid.

• De ervaren regeldruk is – vergeleken met andere wetten – vrij hoog (7,03 op een schaal van laag naar hoog –
1 t/m 10). Toch zijn er meer mensen eerder positief dan negatief over het overheidsbeleid op dit gebied. En 
dat geldt in nog sterkere mate voor ervaringsdeskundigen.

• Het idee dat het doeleinde van de wet begrijpelijk is, is de belangrijkste ‘plus’ van deze wet. De duidelijkheid 
en eerlijkheid van de wet, evenals de prettige benadering door uitvoerend personeel zijn andere plusjes. De 
zwaktes van de wet betreffen regeldrukaspecten in de ruime zin van het woord: gebrek aan transparantie en 
het idee dat uitvoerende diensten goed samenwerken.

• Ook de ‘klassieke’ regeldrukaspecten zijn zwaktes. Het idee dat de wet weinig overbodige bepalingen kent, is 
een duidelijke min; dat de wet weinig tijd zou kosten, is een iets minder duidelijke min.  
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Segmentatie voor- en tegenstanders: brandveiligheid

Segment: Brandveiligheid - WAVE: Bedrijven

52

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

8%

44%

14%

34%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Bijna de helft (44%) van de 
ervaringsdeskundigen vindt dat de 
regels rondom brandveiligheid goed in 
elkaar zitten én een goed doel dienen.

• Een op de zeven (14%) is het eens met 
de aanpak van de wet/regel maar niet 
met het doeleinde hiervan, voor 8% 
geldt het omgekeerde.

• Een derde (34%) vindt dat de regels 
niet goed in elkaar zitten en dat ze 
evenmin een goed doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: Brandveiligheid - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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A06

A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost
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Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld
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Onbewuste impact op reputatie

• De wetten/regels omtrent brandveiligheid worden als 
duidelijk en begrijpelijk gewaardeerd, wat een positief 
effect heeft op de reputatie van deze regelgeving.

• De wet/regel blijkt relatief veel tijd te kosten. Dit aspect 
draagt negatief bij aan het totaaloordeel, maar is niet van 
doorslaggevend belang. 

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: Brandveiligheid - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven
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Onbewuste impact op reputatie

• Bedrijven vinden de regelgeving voldoende eerlijk, dit 
heeft een positief effect op de reputatie.

• Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met 
de publieke behoefte scoort onder gemiddeld, dit heeft 
een negatief effect op de waardering van de wet/regel.

• Er is tevens verbetering mogelijk op de aspecten: 
consistentie over de jaren heen en handhaving van 
de wetten/regels. Deze aspecten zijn van redelijke 
invloed op de waardering.

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: Brandveiligheid - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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C03

C04

C05

C06

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft
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Onbewuste impact op reputatie

• Er zijn (nog) drie aspecten die duidelijk negatief bijdragen 
aan de waardering van de wetten/regels omtrent 
brandveiligheid: dat de uitvoerende instanties van de 
wet/regel goed samenwerken, dat de wet/regel 
weinig overbodige bepalingen kent en dat de 
procedures transparant zijn. Kortom: duidelijke 
aanwijzingen voor een hoge regeldruk. 

• Bedrijven vinden wel dat zij op een prettige manier 
worden benaderd door het uitvoerende personeel, 
wat onbewust (met het hart) impact blijkt te hebben op de 
totale waardering.

Waardering in detail
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Op twee na hoogst gewaardeerde wet/regel: opstarten/stoppen 
van een bedrijf

Het opstarten/stoppen van een bedrijf

Het kan zijn dat u met een eigen bedrijf bent begonnen/gaat stoppen met uw bedrijf. U heeft dan met bepaalde 
overheidsregels te maken, zoals het aanmelden bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst of 
faillissement aanvragen en uitschrijving aanvragen bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.

• Gemiddelde TRI*M-score: 46.

• Een op de zes (16%) respondenten geeft aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben gehad met regels 
omtrent het opstarten of stoppen van een bedrijf.

• De ervaren regeldruk is – vergeleken met andere wetten – zeer laag (5,98 op een schaal van laag naar hoog –
1 t/m 10). Respondenten zonder deze ervaring schatten de regeldruk toch hoger in. Er zijn meer mensen 
eerder positief dan negatief over het overheidsbeleid op dit gebied. En dat geldt in nog sterkere mate voor 
ervaringsdeskundigen.

• Dat mensen op een prettige manier door uitvoerend personeel benaderd worden, betreft de voornaamste 
kracht van de regels rondom het starten of beëindigen van een bedrijf. De zwaktes van de wet zijn de 
tijdrovendheid en het idee dat de persoonlijke kosten niet tegen de publieke baten opwegen.

• Ook een ander klassiek regeldrukaspect – het idee dat de wet weinig overbodige bepalingen kent – is een 
duidelijke min.
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Segmentatie voor- en tegenstanders: het opstarten/ 
stoppen van een bedrijf

Segment: Het opstarten/stoppen van een bedrijf - WAVE: Bedrijven

46

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

11% 18%

33%38%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Minder dan een op de vijf (18%) 
ervaringsdeskundigen vindt dat de 
regels rondom het opstarten of stoppen 
van een bedrijf  goed in elkaar zitten én 
een goed doel dienen.

• Een op de drie (33%) is het eens met 
de aanpak van de wet/regel maar niet 
met het doeleinde hiervan, voor 11% 
geldt het omgekeerde.

• Ruim een derde (38%) vindt dat de 
regels niet goed in elkaar zitten en dat 
ze evenmin een goed doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: Het opstarten/stoppen van een bedrijf - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost
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Onbewuste impact op reputatie

• De wetten/regels omtrent het opstarten/stoppen van een 
bedrijf kosten bedrijven veel tijd, iets wat een duidelijk 
negatief effect heeft op de waardering van deze wetten/ 
regels.

• Het blijkt hier wel om wetten/regels te gaan die de nodige 
beperkingen met zich meebrengen, dit blijkt impliciet/ 
onbewust van invloed te zijn op de waardering.

• Het geloof dat de wetten/regels de problemen zullen 
oplossen, scoort gemiddeld en heeft voornamelijk een 
onbewust effect op de reputatie.

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: Het opstarten/stoppen van een bedrijf - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven
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Onbewuste impact op reputatie

• Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met 
de publieke behoefte scoort onder gemiddeld, dit heeft 
een negatief effect op de waardering van de wetten/ 
regels.

• Er is tevens verbetering mogelijk op het aspect 
consistentie over de jaren heen, dit aspect heeft ook 
veel impact op de reputatie.

• De wetten/regels worden als voldoende eerlijk ervaren, 
dit aspect valt binnen het hygiënekwadrant.

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: Het opstarten/stoppen van een bedrijf - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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C05
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C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft
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Onbewuste impact op reputatie

• De wet/regel kent veel overbodige bepalingen, iets 
wat een sterk negatieve invloed heeft op de reputatie. 
Transparantie heeft eveneens veel impact op de reputatie 
en scoort gemiddeld (dit valt dus nog te verbeteren).

• Bedrijven vinden wel dat zij op een prettige manier 
worden benaderd door het uitvoerende personeel, 
wat een positieve impact heeft op de waardering van de 
wetten/regels.

• Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen 
extra regels heeft, scoort ver onder gemiddeld. Dit heeft 
voornamelijk een onbewuste impact op de reputatie.

Waardering in detail
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Op twee na laagst gewaardeerde wet/regel: invoering van btw-
verhoging

Invoering van de btw-verhoging

De btw is afgelopen jaar verhoogd en dit kan voor uw bedrijf tot verschillende gevolgen hebben geleid, zoals het 
vaststellen van de nieuwe prijzen. Hierbij zijn er enkele regels, zoals btw- en prijsberekening op basis van de 

leveringsdatum in plaats van de factuurdatum.

• Gemiddelde TRI*M-score: 10.

• Bijna drie kwart (71%) van de respondenten geeft aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben gehad met 
regels omtrent de btw-verhoging.

• De ervaren regeldruk is – vergeleken met andere wetten – zeer laag (5,59 op een schaal van laag naar hoog –
1 t/m 10). Respondenten zonder deze ervaring schatten de regeldruk iets hoger in. Er zijn meer mensen 
eerder negatief dan positief over het overheidsbeleid op dit gebied. Het feit of men direct aangeeft 
ervaringsdeskundige te zijn, maakt weinig uit voor de waardering. 

• Eerlijkheid, consistentie over de jaren heen, dat de persoonlijke kosten opwegen tegen de publieke baten en 
(uiteraard) dat de wet weinig geld kost, zijn alle vier duidelijke minnen van deze wet. Deze aspecten vragen 
om verbetering om de totale waardering ten aanzien van deze wet te verhogen. De twee (kleine) ‘plussen’ zijn 
de duidelijkheid van de wet en de samenwerking tussen de uitvoerende instanties.

• Een van de ‘klassieke’ regeldrukaspecten – dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent – scoort 
gemiddeld en heeft in een zekere mate invloed op de waardering van de wet. Aanpassingen op dit 
regeldrukaspect zullen leiden tot een positievere waardering van de wet. Het aspect tijdrovendheid speelt een 
minder grote rol. 
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Segmentatie voor- en tegenstanders: invoering van 
de btw-verhoging

Segment: Invoering van de btw-verhoging - WAVE: Bedrijven

10

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

9% 6%

8%

77%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Slechts 6% vindt dat de regels rondom 
de invoering van de btw-verhoging 
goed in elkaar zitten én een goed doel 
dienen.

• Nog eens 8% is het eens met de 
aanpak van de wet/regel maar niet met 
het doeleinde hiervan, voor 9% geldt 
het omgekeerde.

• Ruim drie kwart (77%) vindt dat de 
regels niet goed in elkaar zitten en dat 
ze evenmin een goed doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: Invoering van de btw-verhoging - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost
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Onbewuste impact op reputatie

• Dat het doeleinde van de wet/regel duidelijk is, heeft 
grote impact op de reputatie van de wet/regel en scoort 
gemiddeld. Verbetering op dit punt is dus mogelijk/ 
gewenst.

• Ondanks dat bedrijven aangaven dat de wet duidelijk is, 
geloven zij niet dat het de problemen zal oplossen. 
Dit laatste punt speelt vooral onbewust een rol.

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: Invoering van de btw-verhoging - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities
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B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven
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Onbewuste impact op reputatie

• Logischerwijs scoort het aspect dat het u weinig geld 
kost ver onder gemiddeld en blijkt het van invloed te 
zijn op de waardering van de wet/regel. 

• Dat de wet/regel voldoende eerlijk is, dat het 
beleid over de jaren heen consistent is en dat de 
persoonlijke kosten in verhouding zijn met de 
publieke behoeften scoren allemaal onder gemiddeld 
en hebben allemaal impact op de waardering. Dit biedt 
veel aanknopingspunten ter verbetering van de wet/ 
regel.

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: Invoering van de btw-verhoging - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators
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C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft
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C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent
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Onbewuste impact op reputatie

• Dat de regel weinig overbodige bepalingen kent,
scoort gemiddeld maar is behoorlijk van invloed op de 
reputatie van de wet/regel. 

• Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed 
samenwerken, scoort bovengemiddeld en is 
(voornamelijk van bewust) belang voor de totale 
waardering van de wet/regel. 

Waardering in detail
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Op één na laagst gewaardeerde wet/regel: OZB

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Het kan zijn dat u onroerendezaakbelasting heeft moeten afdragen. Hierbij gelden er enkele regels, zoals de 
bepaling van de WOZ-waarde (WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken). 

• Gemiddelde TRI*M-score: 8.

• Ruim vier op de tien (42%) respondenten geven aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben gehad met 
regels omtrent de OZB.

• De ervaren regeldruk is – vergeleken met andere wetten – aan de lage kant (5,96 op een schaal van laag naar 
hoog – 1 t/m 10). Respondenten zonder deze ervaring schatten de regeldruk iets hoger in. Er zijn veel meer 
mensen eerder negatief dan positief over het overheidsbeleid op dit gebied. Dit geldt nog sterker voor 
ervaringsdeskundigen.

• Dat de wet duidelijk is en makkelijk te handhaven, kunnen als de grootste plussen worden gezien. De zwaktes 
van de wet liggen enigszins voor de hand: het idee dat de persoonlijke kosten niet tegen de publieke baten 
opwegen en dat de wet bedrijven niet voldoende oplevert en te veel geld kost. Daarnaast wordt de wet niet 
door iedereen ‘eerlijk’ gevonden.

• Regeldruk in de ruime zin van het woord speelt dus een negatieve rol, in de vorm van twijfel over het 
(persoonlijke) rendement van de wet. De ‘klassieke’ regeldrukaspecten spelen echter geen doorslaggevende 
rol. De OZB kost weinig tijd, zo vindt men doorgaans, maar het idee dat de wet weinig overbodige bepalingen 
kent, verdient – gezien de relatief grote invloed en gemiddelde waardering – verbetering.
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Segmentatie voor- en tegenstanders: onroerendezaakbelasting

Segment: Onroerendezaakbelasting (OZB) - WAVE: Bedrijven

8

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

4% 3%

6%

87%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Slechts 3% vindt dat de regels rondom 
de OZB goed in elkaar zitten én een goed 
doel dienen.

• Nog eens 6% is het eens met de aanpak 
van de wet/regel maar niet met het 
doeleinde hiervan, voor 4% geldt het 
omgekeerde.

• Maar liefst 87% vindt dat de regels niet 
goed in elkaar zitten en dat ze evenmin 
een goed doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: Onroerendezaakbelasting (OZB) - WAVE: Bedrijven
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A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost
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Onbewuste impact op reputatie

• Dat de wet/regel duidelijk is, scoort bovengemiddeld 
en heeft een grote (positieve) impact op de reputatie van 
de wet/regel. Daarnaast legt de wet/regel weinig 
beperkingen op en kost deze weinig tijd.

• Bedrijven geloven niet dat de wet/regel de 
problemen op zal lossen, dit heeft (voornamelijk) 
onbewust impact op de reputatie.

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: Onroerendezaakbelasting (OZB) - WAVE: Bedrijven
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B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven
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Onbewuste impact op reputatie

• Dat de wet/regel voldoende eerlijk is en dat de 
persoonlijke kosten in verhouding zijn met de 
publieke behoeften scoren allebei onder gemiddeld en 
hebben beide impact op de waardering. Deze aspecten 
vragen om verbetering.

• Dat het beleid over de jaren heen consistent is, is 
tevens van invloed op de waardering maar scoort in 
vergelijking met de andere aspecten gemiddeld.

• Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/ 
regel te handhaven, scoort ver bovengemiddeld en is 
voornamelijk van bewust belang op de waardering.

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: Onroerendezaakbelasting (OZB) - WAVE: Bedrijven
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C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft
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Onbewuste impact op reputatie

• Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn, 
dat de uitvoerende instanties goed samenwerken en 
dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent,
scoren allemaal gemiddeld en zijn van grote invloed op de 
waardering van de wet/regel. 

• Dat de wet/regel voldoende oplevert, scoort ver onder 
gemiddeld. Dit heeft een onbewust negatieve impact op de 
waardering.

Waardering in detail
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Laagst gewaardeerde wet/regel: ontvangen van een boete

Het ontvangen van een boete

Het kan voorkomen dat uw bedrijf de wet heeft overtreden (fraude, milieuvervuiling etc.). In dat geval ontvangt u 
vaak een boete, waartegen u bezwaar of beroep kunt aantekenen.

• Gemiddelde TRI*M-score: 3.

• Drie op de tien (29%) respondenten geven aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben gehad met regels 
omtrent het ontvangen van een boete.

• De ervaren regeldruk is – vergeleken met andere wetten – gemiddeld (6,16 op een schaal van laag naar hoog 
– 1 t/m 10). Respondenten zonder deze ervaring schatten de regeldruk iets hoger in. Er zijn meer mensen 
eerder negatief dan positief over het overheidsbeleid op dit gebied. Maar dat geldt in veel sterkere mate voor 
ervaringsdeskundigen.

• Echte ‘sterktes’ kent deze regelgeving niet. Maar in relatief opzicht springen de volgende aspecten eruit, in 
positieve zin: algemene kennis van de regels, de duidelijkheid, consistentie door de jaren heen, 
begrijpelijkheid van het doel van de regelgeving en de tijd die men kwijt is. 

• De zwaktes van de regelgeving drukken een veel zwaarder stempel: de regel kost ervaringsdeskundigen te 
veel geld, de publieke baten wegen niet op tegen de persoonlijke kosten, de regelgeving is niet transparant 
genoeg en levert niet voldoende op. Daarnaast zou de regelgeving minder overbodige bepalingen mogen 
kennen.
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Segmentatie voor- en tegenstanders: ontvangen van 
een boete

Segment: Ontvangen van een boete - WAVE: Bedrijven

3
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Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

• Slechts 4% vindt dat de regels rondom 
het ontvangen van een boete goed in 
elkaar zitten én een goed doel dienen.

• Een op de tien (10%) is het eens met de 
aanpak van de wet/regel maar niet met 
het doeleinde hiervan, voor 2% geldt het 
omgekeerde.

• 84% vindt dat de regels niet goed in 
elkaar zitten en dat ze evenmin een goed 
doel dienen.

Eens met de aanpak
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TRI*M GRID

Segment: Ontvangen van een boete - WAVE: Bedrijven
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A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost
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Onbewuste impact op reputatie

• Dat de wet/regel duidelijk is, het doeleinde 
begrijpelijk is en dat de wet/regel weinig tijd kost,
worden alle drie bovengemiddeld beoordeeld. Deze 
aspecten hebben tevens een grote impact op de 
waardering van de wet. Dit zijn dus de sterke kanten van 
de wet/regel.

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: Ontvangen van een boete - WAVE: Bedrijven
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B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven
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Onbewuste impact op reputatie

• Een ander sterk punt van de wet/regel is de 
consistentie van het beleid over de jaren heen. Dit 
aspect wordt namelijk bovengemiddeld beoordeeld en is 
van invloed op de waardering van de wet/regel. De 
handhaving speelt eveneens een positieve rol.

• Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met 
de publieke behoeften scoort ver onder gemiddeld en 
heeft een negatieve impact op de reputatie van de wet/ 
regel. Dit is een belangrijk verbeterpunt.

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: Ontvangen van een boete - WAVE: Bedrijven
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C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft
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Onbewuste impact op reputatie

• Op de transparantie van de wet/regel valt nog te 
winnen. Dit scoort momenteel gemiddeld, maar is van 
sterke impact op de waardering.

• Het ontvangen van een boete mag dan wel weinig tijd 
kosten, aldus het bedrijfsleven, de wet/regel kent nog
wel degelijk overbodige bepalingen. Dit aspect scoort 
gemiddeld en blijkt wel in een zekere mate van invloed te 
zijn op de waardering van de wet/regel.

Waardering in detail
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Algemene conclusies op basis van correlatieanalyses

• Op algemeen niveau blijkt in veel gevallen dat, zo stellen bedrijven, het doeleinde van de wet of regel in kwestie wel 
duidelijk is. Ook de duidelijkheid van de regel, de algemene kennis over de regel, de handhaafbaarheid, de mate van 
opvolging door de omgeving en de benaderingswijze door uitvoerders dragen redelijk tot positief bij aan het imago 
van deze regels.

• Weinig verbazingwekkend: wetten en regels worden door bedrijven vaak negatief afgerekend op de mate waarin ze 
het bedrijfsleven in de portemonnee raken. Er bestaat veel twijfel over de balans tussen de persoonlijke kosten en 
de publieke behoeften. Daarnaast vindt men de regels in kwestie veelal te veel kosten en niet voldoende opleveren.

• De twee ‘klassieke’ regeldrukaspecten (dat de wet weinig overbodige bepalingen kent en dat de wet weinig tijd kost) 
worden op de keper beschouwd gemiddeld (overbodige bepalingen) tot negatief (tijd) beoordeeld. Ze zijn echter niet 
van doorslaggevend belang op het totaaloordeel. 

• Als puntje bij paaltje komt, is ‘klassieke’ regeldruk niet het állerbelangrijkste probleem dat bedrijven ervaren. De 
crux zit in regeldruk in de ruime zin van het woord, namelijk in het idee dat de regels in kwestie het (individuele) 
bedrijf te veel kosten en te weinig opleveren. 

• Dat neemt niet weg dat regeldruk in de klassieke zin van het woord voor bedrijven een véél groter issue is dan voor 
burgers. Het is niet zozeer een probleem bij slecht gewaardeerde wetten en regels zoals de invoering van de btw, de 
OZB en het ontvangen van boetes. De waardering van relatief goed gewaardeerde wetten en regels, zoals de 
brandveiligheid en het opstarten/stoppen van een bedrijf, kan echter nog verder worden verbeterd als makkelijk 
tastbare regeldrukaspecten, zoals tijdsdruk en de hoeveelheid overbodige aspecten, afnemen.
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Toelichting overzichtstabel

wetten en regels

in de 
afgelopen 2 
jaar ervaring 
mee gehad

indruk overheidsbeleid gemiddelde regeldrukscore 

mening ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

mening ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

de aanvraag van een rijbewijs/paspoort 46% +41% +28% 6,50 6,66

Vraagstelling Q3: Met welke van deze wetten/
regels heeft u in de afgelopen twee jaar 
minimaal één ervaring opgedaan?

Op de volgende sheet wordt een overzichtstabel gepresenteerd. Deze tabel bevat verschillende informatie ten 
aanzien van de specifieke wetten en regels die zijn aangeboden aan de doelgroep. Hieronder wordt aan de hand van 
een voorbeeld toegelicht hoe de tabel gelezen en geïnterpreteerd dient te worden. Tevens worden de specifieke 
vraagstellingen aangegeven.

Lijst met uitgevraagde 
wetten en regels.

Percentage van 
de respondenten 
dat aangaf in de 
afgelopen twee 
jaar ervaring 
met de 
desbetreffende 
wet/regel te 
hebben gehad.

Vraagstelling Q6, Q13 en 
Q17: Wat is uw eigen indruk 
van het totale 
overheidsbeleid rond …?

In deze kolom wordt 
de mening van 
ervaringsdeskundigen 
ten aanzien van het 
overheidsbeleid 
weergegeven.

Berekening percentage
Positieve meningen minus negatieve meningen: 
(% zeer positief + % tamelijk positief) – (% 
tamelijk negatief + % zeer negatief). 
De uitkomst kan overwegend positief zijn (+) of 
negatief (-).

Vraagstelling Q22: Sommige mensen vinden 
dat een bepaalde wet/regel uit te veel 
specifieke regels en aspecten bestaat (en 
daardoor bijvoorbeeld te tijdrovend is). 
Anderen vinden dat een wet/regel te weinig 
specifieke regels en aspecten omvat om een 
probleem/kwestie op te lossen. Hieronder kunt 
u per wet/regel uw oordeel met betrekking tot 
dit aspect geven.

Schaal van 1 t/m 10, waarbij 1= ‘deze wet/regel 
omvat te weinig specifieke regels/aspecten’ en 
10= ‘deze wet/regel omvat te veel specifieke 
regels/aspecten’.
Gemiddelde regeldrukscore wordt 
weergegeven.

In deze kolom wordt 
de mening van 
respondenten die geen 
ervaring hebben met 
de wet/regel  
weergegeven.

In deze kolom wordt 
de gem. regeldruk van 
ervaringsdeskundigen 
ten aanzien van de 
wet/regel 
weergegeven.

In deze kolom wordt 
de gem. regeldruk van 
respondenten zonder 
ervaring met de wet/ 
regel weergegeven 
(wat zij verwachten).
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Politie: heeft een positieve indruk ten aanzien van het 
overheidsbeleid rondom wetten/regels

wetten en regels
in de afgelopen 
2 jaar ervaring 
mee gehad

indruk overheidsbeleid
hoe hoger, des te positiever

gemiddelde regeldrukscore
hoe hoger, des te meer druk

basis: n=85
mening

ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

mening
ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 

zonder 
ervaring

opsporingsbevoegdheden 91% +34% +25%* 6,84+ 4,71

wet Politiegegevens (WPG) 89% -8% +11%* 7,55 6,50

privacy/integriteit 78% +5% +6%* 6,80 6,37

staandehouding/aanhouding 73% +68% +57%* 6,15 5,55

machtiging tot binnentreding 66% +70% +45%* 6,58 6,18

bevoegdheid om geweld te gebruiken 62% +41% 0%* 6,62 6,52

Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 58% +61% +20%* 6,08 6,32

aangifte doen bij de politie 51% +41% +19% 5,95 6,07

Arbowet 35% -13%* +2% 6,67 6,78

rechtsprocedures/geschillen 28% -9%* +1% 6,52 6,63

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 21% +22%* +7% 6,06 5,35

* Pas op: de resultaten zijn gebaseerd op een basis 
kleiner dan n=40

+/- Verschilt significant positief/negatief ten 
opzichte van geen ervaring 

• Politieagenten hebben in de afgelopen twee jaar het vaakst te maken gehad met wetten/regels rondom opsporingsbevoegdheden, 
Wet Politiegegevens en privacy/integriteit.

• Het overheidsbeleid rondom staandehouding/aanhouding, machtiging tot binnentreding en Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens wordt zeer positief door politieagenten beoordeeld die ervaring met deze wetten/regels hebben opgedaan. 

• De gemiddelde regeldruk is het hoogst voor de Wet Politiegegevens (7,55 op een schaal van 1-10), het overheidsbeleid rondom 
deze wet wordt dan ook (licht) negatief beoordeeld.
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WPG en privacywetten minste steun van politieagenten 

Q19: Stel alle wetten/regels komen te vervallen, welke wetten/ 
regels zou u opnieuw willen invoeren en waarom? 

Q20: Welke wetten/regels zou u, als het mogelijk is, vandaag 
nog afschaffen en waarom? 

Q21: Welke wetten/regels zou u willen toevoegen aan de 
huidige regelgeving? Waarom deze? 

• Het wettelijk verankerde geweldsmonopolie van de staat leeft bij politieagenten. Het strafrecht en de Grondwet dienen volgens politieagenten 
namelijk als eerste te worden ingevoerd wanneer alle wetten/regels zijn komen te vervallen. Tevens is het hebben van bevoegdheden om hun 
taken goed uit te kunnen voeren ook erg belangrijk voor de politieagenten.

• De WPG (Wet Politiegegevens) en privacywetten hebben – volgens de open antwoorden – de minste steun. Over de WPG geven de politieagenten 
voornamelijk aan dat het veel te veel papierwerk met zich meebrengt en dat deze wetten/regels sterk vereenvoudigd dienen te worden. Veel 
politieagenten geven aan dat zij de privacywetten te ver vinden doorgeslagen.

• Politieagenten zouden graag wetten/regels zien die hen meer bevoegdheid geven om bijvoorbeeld het hacken van computers tegen te gaan. Het 
gaat erom dat sommige politieagenten het gevoel hebben dat ze aan te veel regels gebonden zijn om daadkrachtig te kunnen optreden. 

“Strafrecht, strafvordering, politiewet, 
wegenverkeerswet en milieuwetgeving, deze 
wetgeving heb je nodig in een samenleving. 
Zou ze sterk vereenvoudigen, in normaal 
leesbaar Nederlands formuleren en strafmaat 
verduidelijken en verhogen.”

“WPG in huidige vorm. Veel te veel 
papier en veel te ingewikkeld. Werkt 
bovendien opsporing tegen.”

“Belemmert vaak efficiënte integrale 
aanpak van probleem.”

“Meer bevoegdheden naar uitvoerende 
instanties. Soms ben ik aan te veel regels 
gebonden om daadkrachtig op te treden.”

“Bevoegdheden m.b.t. computer hacken 
zouden er moeten komen. Nu loopt de politie 
hopeloos achter.”
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Professionals: docenten
wetten en regels

in de afgelopen 2 jaar 
ervaring mee gehad

indruk overheidsbeleid
hoe hoger, des te positiever

gemiddelde regeldrukscore
hoe hoger, des te meer druk

basis: n=117
mening

ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

mening
ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 

zonder 
ervaring

leerlingvolgsysteem 62% +27% 0%* 6,89 6,81

handelingsplan 51% +12% -3% 7,27 7,15

vastleggen oudergesprekken 44% +40% +13% 6,28 6,58

Urennorm 42% -57% -22% 7,04 6,81

Leerplichtwet 38% +45% +30% 5,51 5,77

zorgdocumenten 38% +12% 0% 7,07 6,96

vastleggen leerling/mentorgesprekken 38% +14% +12% 6,39 6,14

observatieschema’s 28% +12%* -3% 6,59 6,45

commissies (examen-, toets- en opleidingscommissie) 28% +33%* +16% 6,88 6,26

schoolexamen (PTA) 26% +54%* +14% 6,71 6,43

Wet medezeggenschap op scholen 24% +25%* +15% 5,74 6,05

Arbowet 23% +41%* +2% 6,12 6,80

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 22% +23%* +18% 5,88 5,48

privacy/integriteit 22% 0%* +10% 5,27 6,12

Wet op het onderwijstoezicht 22% -23%* +3% 7,26 6,49

accreditatie 20% -9%* +11% 7,70+ 6,10

urenschrijven 19% -27%* -20% 6,68 6,68

studeren (studiefinanciering) 17% 0%* 0% 7,25+ 6,00

aangifte doen bij de politie 15% +18%* -2% 5,94 5,73

Door het grote aantal wetten en regel voor deze doelgroep 
zijn enkel de wetten die door meer dan 10% van de 
respondenten is ervaren, opgenomen in bovenstaande tabel.

* Pas op: de resultaten zijn gebaseerd op een basis 
kleiner dan n=40

+/- Verschilt significant positief/negatief ten 
opzichte van geen ervaring 
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Docenten: Urennorm zeer negatief beoordeeld

• De meeste docenten hebben in de afgelopen twee jaar te maken gehad met wetten/regels rondom het leerlingvolgsysteem
(62%, in het po is dit zelfs 94% en in het vo 93%), gevolgd door het handelingsplan (51%, in het po zelfs 94% en vo 70%) en 
vastleggen oudergesprekken (44%, in het po zelf 84%).

• De drie wetten/regels waar docenten het minst mee te maken hebben gehad, zijn de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en 
schoolkosten (7%), Registratie zelfwerktaken (6%) en Midterm Audit (5%). Deze zijn niet in de overzichtstabel opgenomen.

• Docenten zijn het positiefst over het overheidsbeleid rondom de wetten/regels van de leerplicht (zowel docenten die wel en 
geen ervaring met deze wetten/regels hebben gehad. Docenten die ervaring hebben opgedaan met de wetten/regels rondom 
het vastleggen oudergesprekken zijn zeer te spreken over het overheidsbeleid ten aanzien van deze wetten/regels. 

• Het overheidsbeleid rondom de Urennorm wordt uiterst negatief beoordeeld door de docenten. De wetten/regels rondom  de 
Urennorm is vrij hoog, wellicht speelt dit een rol in de negatieve evaluatie van deze wet/regel. 

• Docenten vinden de regeldruk van wetten/regels rondom het handelingsplan het hoogst. Ondanks deze hoge regeldruk wordt 
het overheidsbeleid rondom deze wetten/regels meer positief dan negatief beoordeeld. Een hoge regeldruk hoeft dus niet per se
samen te gaan met een negatief beeld van het beleid.
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Leerplicht is essentieel, Urennorm slaat de plank mis

Q19: Stel alle wetten/regels komen te vervallen, welke wetten/ 
regels zou u opnieuw willen invoeren en waarom? 

Q20: Welke wetten/regels zou u, als het mogelijk is, vandaag 
nog afschaffen en waarom? 

Q21: Welke wetten/regels zou u willen toevoegen aan de 
huidige regelgeving? Waarom deze? 

• De leerplicht is de belangrijkste wet/regel voor onderwijzers. Zoals tevens uit de overzichtstabel naar voren komt, staan onderwijzers positief ten 
aanzien van het leerlingvolgsysteem. Onderwijzers geven daarbij wel aan dat het leerlingvolgsysteem pas effectief is wanneer er voldoende 
administratieve krachten zijn, aangezien het tijdrovend is.

• Tegen de Urennorm is veel weerstand. Deze wet/regel kost de onderwijzers veel tijd om bij te houden, slaat volgens velen de plank mis (aangezien 
het volgens hen niet om de kwantiteit maar om de kwaliteit van onderwijs gaat) en omdat het tot ‘ophokuren’ leidt.

• Onderwijzers weten relatief weinig wetten/regels te benoemen die zij willen toevoegen aan de huidige wet- en regelgeving. Sommige onderwijzers 
geven aan dat zij meer bescherming willen tegen de steeds assertievere/agressievere leerlingen en ouders. Verplichte bijscholing voor 
onderwijzers wordt ook enkele keren aangegeven.

“Wet op de leerplicht. Het is belangrijk 
dat alle kinderen en jongeren 
voldoende opleiding krijgen om een 
volwaardig lid van de samenleving te 
zijn.”

“Urennorm, ik ben een voorstander van 
competentiegericht onderwijs. Zonder 
Urennorm kun je vraaggerichter werken en 
leerlingen veel beter klaarstomen voor de 
toekomst.”

“Hierdoor ontstaan ophokuren: lessen die 
worden ingevallen door docenten van een 
ander vak.” 

“Er moet veel te veel geregistreerd worden op 
school. Ik vind lesgeven erg leuk, kan het ook 
echt wel maar dat gedoe eromheen begint me 
mijlenver de keel uit te hangen.”

“Alleen met een bevoegdheid voor de klas, 
niet eerder.”
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Zorgverleners: zeer positief ten aanzien BIG-registratie

wetten en regels
in de afgelopen 2 
jaar ervaring mee 

gehad

indruk overheidsbeleid
hoe hoger, des te positiever

gemiddelde regeldrukscore
hoe hoger, des te meer druk

basis: n=93
mening

ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

mening
ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

BIG-registratie 62% +47% +40%* 5,88 5,80

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) -
verpleegkundigen

46% -16% -4% 7,15 6,35

privacy/integriteit 40% +27% 0% 6,41 5,80

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 34% -6% -6% 6,91 6,55

leveren van thuiszorg 32% +33% +8% 7,07 6,28

Arbowet 29% +33%* +18% 6,56 6,41

BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische 
Ziekenhuizen)

27% +20%* +11% 7,13 6,43

het persoonsgebonden budget (PGB) 26% +16%* -13% 7,00 6,09

WGBO (Wet op de Geneeskundige 
Behandelingsovereenkomst)

22% +60% +20% 6,84 6,07

aangifte doen bij de politie 12% -18%* +2% 5,09 6,10

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 12% +46%* +12% 5,64 5,22

parkeervergunning 9% -50% -7% 7,00 6,46

rechtsprocedures/geschillen 3% 0%* -2% 6,00 6,94

* Pas op: de resultaten zijn gebaseerd op een basis 
kleiner dan n=40

+/- Verschilt significant positief/negatief ten 
opzichte van geen ervaring 

• Zes op de tien zorgverleners hebben in de afgelopen twee jaar te maken gehad met wetten/regels rondom de BIG-registratie (dit is 
verreweg de hoogste frequentie ten opzichte van andere wetten/regels). De regeldruk ten aanzien van de BIG-registratie is laag en 
de waardering van het overheidsbeleid rondom deze wetten/regels is zeer positief. 

• Met de AWBZ-wetten/regels hebben tevens veel zorgverleners te maken gehad, het oordeel van het overheidsbeleid op dit vlak is 
alleen negatief. Wellicht speelt de hoge regeldruk hierin een belangrijke rol.

• Zorgverleners hebben een positieve indruk van het overheidsbeleid ten opzichte van het leveren van thuiszorg, ondanks de hoge 
regeldruk die hiermee, volgens de zorgverleners die hiermee te maken hebben gehad, gepaard gaat.
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Veel te doen rondom privacy en de Wmo

Q19: Stel alle wetten/regels komen te vervallen, welke wetten/ 
regels zou u opnieuw willen invoeren en waarom? 

Q20: Welke wetten/regels zou u, als het mogelijk is, vandaag 
nog afschaffen en waarom? 

Q21: Welke wetten/regels zou u willen toevoegen aan de 
huidige regelgeving? Waarom deze? 

• Voor zorgverleners is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) van uiterst belang voor een goed functionerende maatschappij. Daarnaast 
vinden veel zorgverleners dat de BIG-registratie aan de basis staat van goede en professionele gezondheidszorg. 

• Privacywetten/-regels kennen zowel veel voorstanders als tegenstanders in de zorg. Aan de ene kant vinden zorgverleners dat privacy belangrijk is 
om te waarborgen, aan andere kant vinden zij dat alle regelgeving rondom privacy te ver is doorgeslagen (dit komt overeen met de mening van 
politieagenten).

• Over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn de meningen ook verdeeld. Veel zorgverleners vinden dit vangnet essentieel, maar er 
zitten te veel mitsen en maren aan de regelgeving vast. Een aantal zorgverleners vindt dat de uitvoering van Wmo niet bij de gemeente maar bij 
de overheid moet liggen.

• Toevoegingen aan de huidige wet- en regelgeving hebben veelal betrekking op een hardere aanpak van criminaliteit (geweld) en het verhogen van 
straffen.

“BIG-wet, belangrijk dat bepaalde 
beroepen op een voldoende 
gekwalificeerde manier worden 
uitgevoerd. AWBZ, regeling vanuit de 
overheid voor bepaalde vormen van 
zorg, het is belangrijk dat er regels en 
wetten zijn om te kunnen samenleven.”

“Wmo, te veel mitsen en maren.”
“BIG, omdat hij niet eerlijk wordt gebruikt. 
Verplegenden en verzorgenden dienen elke 
twee jaar een examen af te leggen. Maar 
ziekenhuispersoneel en GGD’s niet, terwijl zij 
dezelfde kwalificaties hebben. Ze hebben zelfs 
nog meer verantwoording dan in verpleeg- en 
verzorghuizen.”

“Privacyregels versoepelen, met name bij 
ernstige delicten.”

“Betere toepassing van de wet dat 
agressie tegenover hulpverleners strenger 
bestraft wordt.”

“Meer controles op de wet BIG 
want er zijn nog te veel 
professionals die handelingen 
uitvoeren waartoe ze niet 
bevoegd zijn, vooral in de 
thuiszorg gebeurt dit veel te 
veel.”
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Belastingdienst: centrale rol voor privacy/integriteit

wetten en regels
in de afgelopen 
2 jaar ervaring 
mee gehad

indruk overheidsbeleid
hoe hoger, des te positiever

gemiddelde regeldrukscore
hoe hoger, des te meer druk

basis: n=50
mening

ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 
zonder ervaring

mening
ervarings-
deskundigen

imago van 
respondenten 

zonder 
ervaring

privacy/integriteit 52% +50%* -8%* 6,20 6,67

Wet op de loonbelasting 1964 36% +11%* +28%* 7,11 6,08

uitvoeringsregeling loonbelasting 34% +41% +36%* 6,59 6,54

rechtsprocedures/geschillen 24% +75%* +5%* 6,33 6,97

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 22% +45%* 18%* 5,45 5,24

Arbowet 16% 0%* +14% 6,50 6,52

aangifte doen bij de politie 4% 0%* +10% 6,50 6,56

* Pas op: de resultaten zijn gebaseerd op een basis 
kleiner dan n=40

+/- Verschilt significant positief/negatief ten 
opzichte van geen ervaring 

• Meer dan de helft van de werknemers van de Belastingdienst geeft aan dat zij in de afgelopen twee jaar te maken hebben gehad 
met wetten/regels ten aanzien van privacy/integriteit. 

• Met de Arbowet en aangifte doen bij de politie hebben werknemers van de Belastingdienst weinig te maken gehad in de afgelopen 
twee jaar.

• Door de lage basis van de groepen (wél en géén ervaring) zijn de gegeven ‘indrukpercentages’ en de gemiddelde regeldrukscores
indicatief.  
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Inkomstenbelasting belangrijke wet/regel

Q19: Stel alle wetten/regels komen te vervallen, welke wetten/ 
regels zou u opnieuw willen invoeren en waarom? 

Q20: Welke wetten/regels zou u, als het mogelijk is, vandaag 
nog afschaffen en waarom? 

Q21: Welke wetten/regels zou u willen toevoegen aan de 
huidige regelgeving? Waarom deze? 

• Wanneer alle wetten/regels komen te vervallen dan zouden werknemers van de Belastingdienst het strafrecht, de grondwet en de 
inkomstenbelasting weer invoeren. Deze zijn voor hen de drie belangrijkste wetten/regels.

• Privacywetten dienen volgens werknemers van de Belastingdienst aangepast te worden. Veelal vinden zij de regels te gecompliceerd en niet 
transparant genoeg. 

• Veel van de werknemers van de Belastingdienst vinden dat er momenteel meer dan voldoende wetten/regels zijn. 

“Strafrecht (voor eerlijke vergelding 
van misdrijven), grondwet (iedereen is 
gelijk en moet op dezelfde manier 
behandeld worden) en loonbelasting 
(iedereen draagt een percentage van 
inkomen af voor algemene middelen).”

“Privacywetgeving geeft kwaadwillenden veel 
te veel de mogelijkheid om zich op allerlei 
manieren te verschuilen. Het gros van de 
mensen heeft niets te verbergen en heeft er 
ook geen moeite mee als er wat gegevens 
bekend zijn bij de overheid.”

“Strengere rechtsvorm, het beleid 
voor bestraffing is nu veel te 
mild. Langer en zwaarder 
straffen, de huidige straffen zijn 
niet meer van deze tijd. De 
mensheid is qua gedrag dusdanig 
aan het veranderen en daar zou 
de wetgeving ook in mee moeten 
veranderen.”
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Wetten/regels op zichzelf onder de loep (1)
Niet alleen het overheidsbeleid, maar ook de wet/regel op zichzelf kan beoordeeld worden:

1. Gemiddelde waardering wetten door ervaringsdeskundigen

De algemene waardering voor alle wetten en regels wordt onderling vergeleken aan de hand van een 
TRI*M-score. Een hoge score (>40) duidt op een redelijke tot goede reputatie, een lage score (<20) 

op een slechte reputatie. 

2. Onderverdeling/segmentatie voor- en tegenstanders

De voor- en tegenstanders van een wet/regel worden ingedeeld op basis van twee elementen (assen):

- Eens met de aanpak (lees: de wet zit goed in elkaar) 

- Eens met het doel (lees: de wet dient een goed doel)  

1. Men kan het zowel eens zijn met de aanpak als het doel, dit zijn de ambassadeurs (Ambassadors) van de 
wet/regel. 

2. Men kan de aanpak van een wet/regel niet goed vinden maar het doel wel, dit zijn de sympathisanten 
(Sympathisers) van deze wet/regel.  

3. Men kan de aanpak van een wet goed vinden maar het doel niet, dit zijn de rationelen (Rationals) van 
een wet. 

4. Men kan zowel de aanpak als het doel van een wet niet goed vinden, dit zijn de tegenstanders (Rejectors) 
van een wet/regel.

Eens met het doel

Eens met 
de aanpak
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3. Waardering in detail: de verbetermatrix 

In welke mate dragen achttien aspecten van de wet/regel – variërend van ‘eerlijkheid’ tot en met ‘kent 
weinig overbodige bepalingen’ – bewust en onbewust bij aan het imago van de wet/regel? Dus: 

hoe belangrijk zijn deze aspecten? En hoe worden ze in relatie tot deze wet gewaardeerd? 

Dit vanuit de strekking dat ‘wat men zegt of doet, niet altijd overeenkomt met wat men voelt’.

De uitkomsten van het bewuste/onbewuste belang van deze aspecten op de waardering van een wet/regel 
worden wederom in een kwadrant weergegeven (de verbetermatrix). Dit kwadrant staat los van het ‘voor-
en tegenstanderskwadrant’ op de vorige slide (ZIJN ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR). Op de verticale as wordt 
het expliciet, bewust belang aangegeven van de aspecten. Op de horizontale as wordt de onbewuste impact 
van de aspecten op de reputatie (waardering) weergegeven. In de matrix staan symbolen, dit zijn relatieve 
tevredenheidscores van de verschillende aspecten. Wanneer we de tevredenheid van alle aspecten met 
elkaar vergelijken, scoort een aspect dan beneden gemiddeld, gemiddeld of bovengemiddeld? De betekenis 
van de symbolen worden in de grijze balk onderaan de slide getoond.

Rechts staat een voorbeeld van een verbetermatrix, 
met op de verticale as: expliciet, bewust belang 
(het verstand/de hersenen) en op de horizontale 
as: onbewuste impact op reputatie (het gevoel/ 
het hart). In de matrix staat per aspect de relatieve 
tevredenheidscore, aangegeven met een symbool. 

Op de volgende slide staat hoe de verschillende 
kwadranten geïnterpreteerd dienen te worden.

Wetten/regels op zichzelf onder de loep (2)
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De verschillende aspecten waarop een wet/regel beoordeeld kan worden, vallen in een van de vier 
kwadranten. Ieder kwadrant heeft zijn eigen uitleg en aanbevelingen, zie hieronder:

Belangrijkste kwadrant. In dit 
kwadrant bevinden zich de 
aspecten die zowel van bewust 
belang (met het verstand) als van 
onbewust belang (met het hart) 
op de wet/regel zijn.

Aspecten in dit kwadrant met 
onder gemiddelde 
tevredenheidscores zijn 
verbeterpunten van deze wet/ 
regel. Aspecten in dit kwadrant 
met bovengemiddelde 
tevredenheidscores zijn de sterke 
punten van deze wet/regel.

In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die niet bewust van 
belang zijn voor de wet/regel 
maar wel ‘voor het hart’ van 
belang zijn, ze hebben namelijk 
wel onbewuste impact op de 
reputatie (waardering) van de 
wet/regel. 

De aspecten in dit kwadrant 
bieden kansen om de waardering 
ten aanzien van een wet/regel te 
optimaliseren en/of te behouden. 

In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die bewust van belang 
(met het verstand) zijn op de 
waardering van de wet/regel, 
maar ze blijken een lage 
onbewuste impact te hebben op 
de waardering. 

De aspecten in dit kwadrant zijn 
veelal de basisvoorwaarde ten 
aanzien van een wet/regel, maar 
hebben relatief weinig echte 
impact op de totale waardering.

Minst belangrijke kwadrant.
Het advies ten aanzien van de 
aspecten in dit kwadrant is dat je 
zo efficiënt mogelijk omgaat met 
deze aspecten. Dit aangezien ze 
zowel bewust als onbewust 
weinig bijdragen aan de totale 
waardering van de wet/regel.

Wetten/regels op zichzelf onder de loep (3)
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• De gemiddelde TRI*M-score voor de voorgelegde wetten waar professionals de afgelopen twee jaar ervaring mee 
hebben gehad, bedraagt 37. 

• Dat is vrij hoog. Het is echter van belang om direct op te merken dat dit gemiddelde weinig zegt, gezien de diverse 
ondervraagde professionals.

• Enkele van de best gewaardeerde wetten zijn de staandehouding/aanhouding (69, politie), machtiging tot 
binnentreding (57, politie), Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG, 55, allen), de BIG-registratie (53, zorg), Reglement 
Verkeerstekens en Verkeersregels (RVV, 47, politie) en rechtsprocedures/geschillen (46, allen). Opvallend is het 
ontbreken in de bovenste regionen van specifiek op het onderwijs gerichte regelgeving. 

• Slechtst gewaardeerd worden de Urennorm (3, onderwijs), de AWBZ (11, zorg), het leveren van thuiszorg (14, zorg) 
en het PGB (16, zorg). De WPG (44, politie) en privacy/integriteit (41, allen) kan het politiekorps naar eigen zeggen 
wel missen (zie sheet 134). Toch worden deze wetten bij nader inzien niet heel slecht gewaardeerd.

Allereerst worden de TRI*M-scores van de verschillende wetten/regels gepresenteerd. Daarna worden de 
drie wetten/regels met de hoogste TRI*M-scores verder uitgewerkt en toegelicht, gevolgd door de drie 
wetten/regels met de laagste TRI*M-scores.

Gemiddelde waardering wetten door 
ervaringsdeskundigen 
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TRI*M INDEX

Gemiddelde waardering – hoog gewaardeerde wetten

Segment: GROEP // total - WAVE: Professionals

10 30 50 70

Zwakke reputatie Sterke reputatie

53

BIG-registratie

55

Verklaring
Omtrent het 
Gedrag (VOG)

37

totaal

Rechtsprocedures/ 
geschillen

46

Staandehouding/ 
aanhouding

Machtiging tot 
binnentreding

57 6949

Reglement
Verkeerstekens en 
Verkeersregels

(RVV)
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TRI*M INDEX

Gemiddelde waardering – middelmatig gewaardeerde wetten

Segment: GROEP // total - WAVE: Professionals

10 30 50 70

Zwakke reputatie Sterke reputatie

44

Wet 
Politiegegevens

(WPG)

45

Arbowet

37

totaal

Aangifte doen bij politie

37

Privacy/
integriteit

41 43
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TRI*M INDEX
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Hoogst gewaardeerde wet/regel: staandehouding/aanhouding

Staandehouding/aanhouding

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met staandehouding/aanhouding. Bij een staandehouding wordt 
de verdachte kort ter plaatse gehouden. Hierbij vraagt de opsporingsambtenaar om de identiteitsgegevens zoals 
naw-gegevens (naam, adres, woonplaats, etc.) van de verdachte om bijvoorbeeld een proces-verbaal te kunnen 

opmaken.

• Wet voorgelegd aan politieagenten.

• Gemiddelde TRI*M-score: 69.

• 73% van de responderende politieagenten geeft aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben gehad met 
regels omtrent de staandehouding/aanhouding.

• De ervaren regeldruk is – in vergelijking met andere politiewetten – gemiddeld (6,15 op een schaal van laag 
naar hoog – 1 t/m 10). De overgrote meerderheid is eerder positief dan negatief over het overheidsbeleid 
aangaande staandehouding/aanhouding.

• De regels rondom de staandehouding/aanhouding worden door politieagenten duidelijk en eerlijk gevonden. Er 
bestaat ook veel vertrouwen in de naleving van deze regels door de omgeving. 

• Regeldruk lijkt bij deze wet echter wel degelijk een probleem te zijn. Duidelijke minnen: de wet kent 
overbodige bepalingen, kost te veel tijd en kent te veel beperkingen. Ook bestaat er kritiek op de 
samenwerking tussen de uitvoerende instanties. 
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Segment: Staandehouding/aanhouding - WAVE: Professionals
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• Ruim twee derde vindt dat de regels 
rondom de staandehouding/aanhouding 
goed in elkaar zitten én een goed doel 
dienen.

• Een kleine groep (7%) is het eens met de 
aanpak van de wet/regel maar niet met 
het doeleinde hiervan, voor een even 
grote groep (7%) geldt het omgekeerde.

• Een op de zes (17%) agenten vindt echter 
dat de regels niet goed in elkaar zitten en 
dat ze evenmin een goed doel dienen.
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TRI*M GRID
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Onbewuste impact op reputatie

• Dat de wet/regel duidelijk is, is een belangrijke kracht 
van de staandehouding/aanhouding. De algemene 
kennis scoort nog beter, maar is niet van doorslaggevend 
belang.

• Dat het doeleinde begrijpelijk is, scoort te laag 
(namelijk gemiddeld) gezien het belang dat aan de wet/ 
regel wordt gehecht. 

• Dat de wet/regel weinig tijd kost en dat de wet 
weinig beperkingen oplegt, spelen een relatief grote 
rol, maar worden beneden gemiddeld beoordeeld.

Waardering in detail

160



Merkbaar minder regeldruk

© TNS   G5532

TRI*M GRID
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Onbewuste impact op reputatie

• De staandehouding wordt eerlijk gevonden en wordt 
ook voldoende opgevolgd.

• Verbeterpunten gezien het belang: dat het beleid door 
de jaren consistent is en dat men voldoende in 
staat is om te handhaven.

Waardering in detail
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Onbewuste impact op reputatie

• De staandehouding heeft duidelijk nog wat te winnen met 
betrekking tot de overbodige bepalingen die de wet 
kent. Ook de samenwerking tussen de uitvoerende 
instanties moet nog verbeteren.

• Met betrekking tot de transparantie van de wet/regel
valt eveneens nog het nodige te winnen.

Waardering in detail
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Op één na hoogst gewaardeerde wet/regel: machtiging tot 
binnentreding

Machtiging tot binnentreding

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de machtiging tot binnentreding. Dit staat niet gelijk aan een 
huiszoeking. Samengevat bepaalt de wet dat voor het binnentreden van een woning een schriftelijke machtiging 

nodig is, tenzij er een onmiddellijke noodzaak voor binnentreding is.

• Wet voorgelegd aan politieagenten.

• Gemiddelde TRI*M-score: 57.

• 66% van de responderende politieagenten geeft aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben gehad met 
regels omtrent de staandehouding/aanhouding.

• De ervaren regeldruk is – in vergelijking met andere politiewetten – gemiddeld (6,58 op een schaal van laag 
naar hoog – 1 t/m 10). De overgrote meerderheid is eerder positief dan negatief over het overheidsbeleid 
aangaande machtiging tot binnentreding.

• De regels rondom de machtiging tot binnentreding worden door politieagenten duidelijk, eerlijk en transparant  
gevonden. 

• Regeldruk lijkt bij deze wet echter een probleem. Duidelijkste min: de wet kost te veel tijd. Daarnaast vindt 
men dat er te veel overbodige bepalingen zijn en twijfelt men erover of de wet in de huidige vorm voldoende 
in staat is om problemen op te lossen.
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Segment: Machtiging tot binnentreding - WAVE: Professionals

57

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

17%

48%

13%
22%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals

Segmentatie voor- en tegenstanders: machtiging tot 
binnentreding

Eens met de aanpak
E

e
n
s

m
e
t 
h
e
t 
d
o
e
l

• Ongeveer de helft (48%) vindt dat de 
regels rondom machtiging tot 
binnentreding goed in elkaar zitten én een 
goed doel dienen.

• Een kleine groep (13%) is het eens met 
de aanpak van de wet/regel maar niet 
met het doeleinde hiervan, voor 17%  
geldt het omgekeerde.

• Bijna een kwart (22%) van de agenten 
vindt echter dat de regels niet goed in 
elkaar zitten en dat ze evenmin een goed 
doel dienen.
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TRI*M GRID
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Onbewuste impact op reputatie

• De algemene kennis van de wet, dat de wet/regel 
duidelijk is en dat het doeleinde begrijpelijk is,
scoren met betrekking tot deze wet goed, maar zijn niet 
van doorslaggevend belang voor de waardering.

• Belangrijker zijn de mate waarin de wet problemen zal 
oplossen en weinig tijd kost. Deze aspecten worden 
echter matig tot slecht beoordeeld.

Waardering in detail
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Onbewuste impact op reputatie

• De machtiging tot binnentreding wordt eerlijk gevonden 
(dat wordt ook belangrijk gevonden) en wordt ook 
voldoende opgevolgd.

• Verbeterpunten gezien het belang: dat men voldoende 
in staat is om te handhaven.

Waardering in detail
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Onbewuste impact op reputatie

• Met de transparantie van de wet/regel zit het wel 
goed.

• De machtiging tot binnentreding heeft duidelijk nog wat te 
winnen met betrekking tot de overbodige bepalingen die 
de wet kent. Ook de samenwerking tussen de 
uitvoerende instanties moet nog verbeteren.

Waardering in detail
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Op twee na hoogst gewaardeerde wet/regel: VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Het kan zijn dat u beroepsmatig een Verklaring Omtrent het Gedrag heeft moeten aanvragen, om bijvoorbeeld 
een baan te kunnen krijgen. Hierbij heeft u te maken met enkele regels, zoals het aanvragen van deze verklaring 

bij Justitie of de gemeente. 

• Aan alle groepen professionals voorgelegd.

• Gemiddelde TRI*M-score: 55.

• 21% van de responderende politieagenten, 12% van de zorgverleners, 22% van de docenten en 22% van de 
medewerkers van de Belastingdienst geeft aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben gehad met regels 
omtrent de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

• De ervaren regeldruk is – ook in vergelijking met andere wetten – bij alle groepen professionals aan de lage 
kant (5,3-6,1 op een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10). Bij alle groepen is men eerder positief dan 
negatief over het overheidsbeleid aangaande de VOG.

• De regels rondom het verstrekken van de VOG worden door professionals transparant en consistent 
gevonden. Men vindt tevens dat de uitvoerende instanties de regels prettig toepassen, en heeft het idee dat 
de regels goed worden opgevolgd. 

• Regeldruk lijkt bij deze wet gedeeltelijk een probleem – de VOG kent weinig overbodige bepalingen, maar 
neemt veel tijd in beslag. Ook vindt men dat uitvoerende instanties niet al te goed samenwerken. 
Belangrijkste min: men ziet niet in hoe de VOG problemen oplost.
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• Vier op de tien (40%) vinden dat de 
regels rondom de Verklaring Omtrent het 
Gedrag goed in elkaar zitten én een goed 
doel dienen.

• Bijna een op de vijf (18%) is het eens 
met de aanpak van de wet/regel maar 
niet met het doeleinde hiervan, voor een 
even grote groep (18%) geldt het 
omgekeerde.

• Een kwart (24%) van de professionals 
vindt echter dat de regels niet goed in 
elkaar zitten en dat ze evenmin een goed 
doel dienen.
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Onbewuste impact op reputatie

• Dat de wet/regel duidelijk is en dat het doeleinde 
begrijpelijk is, scoren met betrekking tot de VOG goed, 
maar zijn niet van doorslaggevend belang voor de 
waardering.

• Belangrijker zijn de mate waarin de wet problemen zal 
oplossen en weinig tijd kost. Deze aspecten worden 
echter matig tot slecht beoordeeld.

Waardering in detail
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Onbewuste impact op reputatie

• Het beleid wordt over de jaren heen consistent 
gevonden, men heeft ook weinig twijfels over de mate 
van opvolging.

• Negatief is men over de verhouding tussen de 
persoonlijke kosten en publieke baten en (in 
mindere mate) over het directe financiële aspect (kost 
geld). 

• Belangrijker zijn de eerlijkheid en de mate waarin men 
voldoende in staat is om te handhaven. Deze 
aspecten scoren gemiddeld – niet goed genoeg dus.

Waardering in detail
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Onbewuste impact op reputatie

• Met de transparantie van de wet/regel en de prettige 
benaderingswijze door uitvoerende instanties zit het 
bij de VOG wel goed.

• De samenwerking tussen de uitvoerende instanties 
zou, ten aanzien van de VOG, moeten verbeteren.

Waardering in detail
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Op twee na laagst gewaardeerde wet/regel: leveren van thuiszorg

• Aan verpleegkundigen/artsen voorgelegd.

• Gemiddelde TRI*M-score: 14.

• Een derde (32%) van de ondervraagde zorgverleners geeft aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben 
gehad met regels omtrent het leveren van thuiszorg.

• De ervaren regeldruk is bij het leveren van thuiszorg – ook in vergelijking met andere wetten in de zorg – aan 
de hoge kant (7,07 op een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10). 

• De matige waardering voor de thuiszorg kan niet alleen op het conto van de overheid worden geschreven. 
Men is namelijk eerder positief dan negatief over het overheidsbeleid aangaande het leveren van thuiszorg. 
Dat geldt in veel sterkere mate voor ervaringsdeskundigen.

• Dat de overheid niet eenzijdig de zwartepiet krijgt toegespeeld, wil niet zeggen dat men positief is over het 
beleid. Duidelijke zwakke punten zijn de consistentie van het beleid door de jaren heen en de mate waarin de 
persoonlijke kosten in verhouding staan tot de publieke baten. Ook de inrichting van het beleid krijgt kritiek. 
Men oordeelt negatief over de mate waarin het beleid de problemen oplost. Daarnaast vindt men dat het 
beleid te veel beperkingen en overbodige bepalingen oplegt.

• Echt sterke kanten kent de huidige regelgeving rondom het leveren van thuiszorg niet, ook al worden de 
prettige benaderingswijze door uitvoerend personeel, de algemene kennis van de regels en de mate van 
opvolging goed beoordeeld.

Leveren van thuiszorg

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met het leveren van thuiszorg. Wie thuisverzorging, verpleging of 
huishoudelijke hulp nodig heeft, kan een beroep doen op thuiszorg. Ouderen, chronisch zieken of mensen met een 

lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen voor thuiszorg in aanmerking komen.
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• Slechts 5% van de verpleegkundigen/ 
artsen vindt dat de regels rondom het 
leveren van thuiszorg goed in elkaar 
zitten én een goed doel dienen.

• Een op de zeven (15%) is het eens met 
de aanpak van de wet/regel maar niet 
met het doeleinde hiervan, voor een even 
grote groep (15%) geldt het omgekeerde.

• Twee derde (65%) van het zorgpersoneel  
vindt echter dat de regels niet goed in 
elkaar zitten en dat ze evenmin een goed 
doel dienen.
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TRI*M GRID

Segment: Leveren van thuiszorg - WAVE: Professionals
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A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost
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Onbewuste impact op reputatie

• Met de algemene kennis van de wet zit het wel goed.
• Belangrijker echter zijn de mate waarin de wet 

problemen zal oplossen, weinig beperkingen oplegt 
en tijd kost. Deze aspecten worden echter slecht 
beoordeeld.

Waardering in detail
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Segment: Leveren van thuiszorg - WAVE: Professionals
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B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven
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Onbewuste impact op reputatie

• Negatief is men over de verhouding tussen de 
persoonlijke kosten en publieke baten en de 
consistentie van het beleid over de jaren heen. Deze 
oordelen werken sterk door op het totaaloordeel.

• De mate van opvolging van de regels wordt weliswaar 
positief beoordeeld, maar heeft relatief weinig impact.

Waardering in detail
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Segment: Leveren van thuiszorg - WAVE: Professionals
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C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft
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Onbewuste impact op reputatie

• Belangrijk kritiekpunt: de wet/regel kent te veel 
overbodige bepalingen. Ook de samenwerking tussen 
de uitvoerende instanties zou, ten aanzien van het 
leveren van de thuiszorg, moeten verbeteren.

• Men is wel van mening dat het uitvoerende personeel 
prettig contact maakt, maar dat is niet doorslaggevend 
voor het totaaloordeel.

Waardering in detail
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Op één na laagst gewaardeerde wet/regel: AWBZ

AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de AWBZ, een volksverzekering voor bijzondere 
ziektekosten. 

• Aan verpleegkundigen/artsen en werknemers van de sociale dienst voorgelegd.

• Gemiddelde TRI*M-score: 11.

• Bijna de helft (46%) van de ondervraagde zorgverleners geeft aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben 
gehad met regels omtrent de AWBZ.

• De ervaren regeldruk is bij de AWBZ – ook in vergelijking met andere wetten in de zorg – hoog (7,15 op een 
schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10). 

• Men is eerder negatief dan positief over het overheidsbeleid aangaande de AWBZ. Dat geldt in grotere mate 
voor ervaringsdeskundigen.

• Sterke kant van de AWBZ betreft de duidelijkheid van de wet – zowel inhoudelijk als het doeleinde. Ook de 
prettige benaderingswijze door uitvoerende instanties werkt positief door. 

• Een duidelijk negatieve impact heeft de scepsis van zorgpersoneel dat de AWBZ de problemen daadwerkelijk 
oplost. Ook de consistentie door de jaren heen wordt slecht beoordeeld. Daarnaast heeft men ook kritiek op 
de overbodige bepalingen die de AWZB kent.
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Segment: AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) - WAVE: Professionals
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• Niemand van de verpleegkundigen/ 
artsen vindt dat de regels rondom de 
AWBZ goed in elkaar zitten én een goed 
doel dienen.

• Een op de zes (17%) is het eens met de 
aanpak van de wet/regel maar niet met 
het doeleinde hiervan, voor 7% geldt het 
omgekeerde.

• Drie kwart (76%) van het zorgpersoneel  
vindt echter dat de regels niet goed in 
elkaar zitten en dat ze evenmin een goed 
doel dienen.
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TRI*M GRID

Segment: AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) - WAVE: Professionals
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Onbewuste impact op reputatie

• Waarom de AWBZ er is, is duidelijk: het doeleinde is 
begrijpelijk en de wet zelf is ook duidelijk.

• Maar men is negatief over de mate waarin de wet/regel de 
problemen zal oplossen.

Waardering in detail
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TRI*M GRID
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B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven
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Onbewuste impact op reputatie

• Negatief is men over de consistentie van het beleid 
over de jaren heen. Dit oordeel werkt sterk door op het 
totaaloordeel. Ook de handhavingsmogelijkheden 
door de overheid zijn belangrijk, maar worden slechts 
gemiddeld ingeschat.

• De mate van opvolging van de regels wordt weliswaar 
positief beoordeeld, maar heeft maar weinig impact.

Waardering in detail
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TRI*M GRID

Segment: AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) - WAVE: Professionals
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C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

11

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
E

x
p
lic

ie
t,
 b

e
w

u
s
t

b
e
la

n
g

Onbewuste impact op reputatie

• Men is van mening dat het uitvoerende personeel 
prettig contact maakt en dat de wet voldoende oplevert.

• Wel vindt men dat de wet te veel overbodige bepalingen 
kent. Ook de transparantie van de wet en 
samenwerking tussen de uitvoerende instanties 
zouden moeten verbeteren.

Waardering in detail
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Laagst gewaardeerde wet/regel: Urennorm

Urennorm

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Urennorm. In de Wet onderwijstijd wordt geregeld 
hoeveel uren een scholier/student jaarlijks moet krijgen.

• Aan onderwijspersoneel voorgelegd. 

• Gemiddelde TRI*M-score: 3.

• Ruim vier op de tien (42%) ondervraagde docenten geven aan de afgelopen twee jaar ervaring te hebben 
gehad met regels omtrent de Urennorm.

• De ervaren regeldruk is bij de Urennorm – ook in vergelijking met andere wetten in het onderwijs – aan de 
hoge kant (7,04 op een schaal van laag naar hoog – 1 t/m 10). 

• Men is eerder negatief dan positief over het overheidsbeleid aangaande de Urennorm. Dat geldt echter in 
extreme mate voor ervaringsdeskundigen.

• Sterke kanten van de Urennorm betreffen de duidelijkheid van regels en de transparantie ervan.

• Dat is echter (veel) te weinig om de wet geliefd te maken. Een duidelijk negatieve impact heeft de scepsis van 
de onderwijzers aangaande de stelling dat de Urennorm problemen oplost. Daarnaast vindt men het beleid 
door de jaren heen niet consistent en eerlijk. Ook vindt men dat de wet te veel beperkingen oplegt en  
onvoldoende oplevert.
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Segment: Urennorm - WAVE: Professionals
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• Niemand van het onderwijspersoneel 
vindt dat de regels rondom de Urennorm 
goed in elkaar zitten én een goed doel 
dienen.

• Een op de zeven (15%) is het eens met 
de aanpak van de wet/regel maar niet 
met het doeleinde hiervan, voor 7% geldt 
het omgekeerde.

• Ruim drie kwart (78%) van het 
onderwijspersoneel  vindt echter dat de 
regels niet goed in elkaar zitten en dat ze 
evenmin een goed doel dienen.
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Segment: Urennorm - WAVE: Professionals
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A06. Dat de wet/regel u weinig tijd kost
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Onbewuste impact op reputatie

• Sterk punt van de Urennorm: de regels zijn duidelijk. Dat 
is echter niet van het grootste belang bij de waardering 
van deze wet.

• Men is echter negatief over de mate waarin de wet/regel 
problemen zal oplossen en weinig beperkingen 
oplegt. Deze aspecten tellen wel zwaar mee.

Waardering in detail
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B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven
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Onbewuste impact op reputatie

• Negatief is men over de consistentie van het beleid 
over de jaren heen. Dit oordeel werkt sterk door op het 
totaaloordeel. Hetzelfde geldt voor de eerlijkheid van 
het beleid. Ook de handhavingsmogelijkheden door 
de overheid zijn belangrijk, maar worden slechts 
gemiddeld ingeschat.

• De mate van opvolging van de regels wordt weliswaar 
positief beoordeeld, maar heeft maar weinig impact.

Waardering in detail
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C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende

personeel van de wet/regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft
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Onbewuste impact op reputatie

• Men is van mening dat de regels transparant zijn. 
• Daarentegen is men er onvoldoende van overtuigd dat de 

Urennorm voldoende oplevert.

Waardering in detail
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Algemene conclusies op basis van correlatieanalyses

• Het is lastig om alle groepen professionals op één hoop te vegen, vooral omdat we niet alleen met zeer diverse 
groepen, maar ook met zeer diverse wetten te maken hebben. 

• Als we alle wetten dan toch ‘middelen’, dan valt op dat professionals veelal begrip hebben voor het doeleinde van de 
wetten in kwestie. Ook worden de wetten doorgaans ‘eerlijk’ gevonden en wordt het contact door het uitvoerende 
personeel als positief ervaren.

• Verreweg het negatiefste aspect betreft de mate waarin de wetten in kwestie problemen oplossen. Met andere 
woorden: dat de wetten en regels er zijn, is prima, maar ze missen veelal doel. Verder oordeelt men negatief over 
de consistentie van het beleid door de jaren heen en de handhavingsmogelijkheden door de overheid. 

• Een ander negatief aspect betreft de mening dat de wetten veelal overbodige bepalingen kennen. Ook vindt men dat 
de wetten vaak te veel tijd kosten, maar dit aspect is van minder doorslaggevend belang. 

• ‘Klassieke’ regeldruk wordt het vaakst als probleem ervaren door politiepersoneel en (zij het in mindere mate)    
zorgpersoneel. Laatstgenoemde groep heeft vooral moeite met de overbodige bepalingen en de ervaren tijdsdruk 
binnen de AWBZ en thuiszorg.

• Het zijn vrij specifieke regeldrukaspecten – consistentie door de jaren heen, overbodige bepalingen – die vaak als 
probleem worden ervaren. Dat geldt in het geval van veel wetten voor alle groepen, dus voor zowel politie- als voor 
zorg- en onderwijspersoneel.
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Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

Motivators:
Belangrijkste kwadrant. In dit 
kwadrant bevinden zich de 
aspecten die zowel van bewust 
belang (met het verstand) als van 
onbewust belang (met het hart) 
op de wet/regel zijn.
De kleur geeft aan of het hier 
gaat om verbeterpunten (rood, 
zie tevens de ‘gemiddelde’ 
aspecten hieronder) of sterke 
punten (groen).

Hidden Opportunities:
In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die niet bewust van 
belang zijn voor de wet/ regel 
maar wel ‘voor het hart’ van 
belang zijn, ze hebben namelijk 
wel onbewuste impact op de 
reputatie (waardering) van de 
wet/ regel. De aspecten in dit 
kwadrant zijn onbewust 
bepalende factoren voor de 
beoordeling van de wetten/ 
regels en verdienen daarom 
aandacht.

Hygienics:
In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die bewust van belang 
(met het verstand) zijn op de 
waardering van de wet/ regel, 
maar ze blijken een lage 
onbewuste impact te hebben op 
de waardering. In dit kwadrant 
bevinden zich veelal de aspecten 
die men als basisvoorwaarde van 
de beoordeling van wetten/ 
regels ervaren. Zij zijn belangrijk 
maar investeer er niet overmatig 
in.

Potentials?/Savers?:
Minst belangrijke kwadrant.
Het advies ten aanzien van de 
aspecten in dit kwadrant is dat je 
zo efficiënt mogelijk omgaat met 
deze aspecten. Dit aangezien ze 
zowel bewust als onbewust 
weinig bijdragen aan de totale 
waardering van de wet/ regel.

*De aspecten die gemiddeld scoren zijn in het kwadrant buiten beschouwing gelaten, om de overzichtelijkheid te bevorderen. Ze staan onder de kwadrantbeschrijving weergegeven.

Gemiddeld*

Weinig tijd kost

Weinig beperkingen oplegt

Consistent

Handhaving overheid
Transparantie

Samenwerking  instanties

Weinig overbodige bepalingen

Totaalkwadrant burgers

36

TRI*M Index
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Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

Motivators:
Belangrijkste kwadrant. In dit 
kwadrant bevinden zich de 
aspecten die zowel van bewust 
belang (met het verstand) als van 
onbewust belang (met het hart) 
op de wet/ regel zijn.
De kleur geeft aan of het hier 
gaat om verbeterpunten (rood, 
zie tevens de ‘gemiddelde’ 
aspecten hieronder) of sterke 
punten (groen).

Hidden Opportunities:
In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die niet bewust van 
belang zijn voor de wet/ regel 
maar wel ‘voor het hart’ van 
belang zijn, ze hebben namelijk 
wel onbewuste impact op de 
reputatie (waardering) van de 
wet/ regel. De aspecten in dit 
kwadrant zijn onbewust 
bepalende factoren voor de 
beoordeling van de wetten/ 
regels en verdienen daarom 
aandacht.

Hygienics:
In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die bewust van belang 
(met het verstand) zijn op de 
waardering van de wet/ regel, 
maar ze blijken een lage 
onbewuste impact te hebben op 
de waardering. In dit kwadrant 
bevinden zich veelal de aspecten 
die men als basisvoorwaarde van 
de beoordeling van wetten/ 
regels ervaren. Zij zijn belangrijk 
maar investeer er niet overmatig 
in.

Potentials?/Savers?:
Minst belangrijke kwadrant.
Het advies ten aanzien van de 
aspecten in dit kwadrant is dat je 
zo efficiënt mogelijk omgaat met 
deze aspecten. Dit aangezien ze 
zowel bewust als onbewust 
weinig bijdragen aan de totale 
waardering van de wet/ regel.

*De aspecten die gemiddeld scoren zijn in het kwadrant buiten beschouwing gelaten, om de overzichtelijkheid te bevorderen. Ze staan onder de kwadrantbeschrijving weergegeven.

Gemiddeld*

Weinig beperkingen oplegt

Eerlijk

Consistent

Transparantie

Samenwerking  instantiesWeinig overbodige bepalingen

Totaalkwadrant bedrijven

22

TRI*M Index
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Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte

Motivators:
Belangrijkste kwadrant. In dit 
kwadrant bevinden zich de 
aspecten die zowel van bewust 
belang (met het verstand) als van 
onbewust belang (met het hart) 
op de wet/ regel zijn.
De kleur geeft aan of het hier 
gaat om verbeterpunten (rood, 
zie tevens de ‘gemiddelde’ 
aspecten hieronder) of sterke 
punten (groen).

Hidden Opportunities:
In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die niet bewust van 
belang zijn voor de wet/ regel 
maar wel ‘voor het hart’ van 
belang zijn, ze hebben namelijk 
wel onbewuste impact op de 
reputatie (waardering) van de 
wet/ regel. De aspecten in dit 
kwadrant zijn onbewust 
bepalende factoren voor de 
beoordeling van de wetten/ 
regels en verdienen daarom 
aandacht.

Hygienics:
In dit kwadrant bevinden zich de 
aspecten die bewust van belang 
(met het verstand) zijn op de 
waardering van de wet/ regel, 
maar ze blijken een lage 
onbewuste impact te hebben op 
de waardering. In dit kwadrant 
bevinden zich veelal de aspecten 
die men als basisvoorwaarde van 
de beoordeling van wetten/ 
regels ervaren. Zij zijn belangrijk 
maar investeer er niet overmatig 
in.

Potentials?/Savers?:
Minst belangrijke kwadrant.
Het advies ten aanzien van de 
aspecten in dit kwadrant is dat je 
zo efficiënt mogelijk omgaat met 
deze aspecten. Dit aangezien ze 
zowel bewust als onbewust 
weinig bijdragen aan de totale 
waardering van de wet/ regel.

*De aspecten die gemiddeld scoren zijn in het kwadrant buiten beschouwing gelaten, om de overzichtelijkheid te bevorderen. Ze staan onder de kwadrantbeschrijving weergegeven.

Gemiddeld*

Transparantie

Samenwerking  instanties

Weinig geld kost

Voldoende oplevert

Totaalkwadrant professionals

37

TRI*M Index
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Voorgelegde wetten en regels per doelgroep

Burgers
De onderstaande wetten en regels (incl. omschrijving) werden aan de respondenten voorgelegd. De 
respondenten hadden tevens de mogelijkheid om zelf wetten/ regels toe te voegen.

1, Het indienen van een klacht tegen de overheid/ bezwaar of beroep aantekenen

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van een 
overheidsinstantie waarmee u te maken heeft gehad. In dat geval kan het voorkomen dat u 
een klacht heeft ingediend, bezwaar of beroep heeft aangetekend tegen deze beslissing. 

2. Ontvangen van een boete

Het kan voorkomen dat u volgens de politie de wet heeft overtreden (snelheidsboete, fietsen 
zonder licht, fraude, etc). In dat geval ontvangt u vaak een boete.

3. Werkloosheid/ uitkering aanvragen

Het kan voorkomen dat u ontslagen bent of na uw school/ studie geen baan heeft kunt vinden. 
In dat geval is het mogelijk dat u een uitkering heeft aangevraagd.

4. Aangifte doen bij de politie

Het kan voorkomen dat u te maken heeft gehad met geweld, vandalisme, inbraak of 
andersoortig gedrag van een ander waarvan u persoonlijk, of iemand anders, hinder heeft 
ondervonden. In dat geval kan het voorkomen dat u (mondeling of schriftelijk) bij de politie 
aangifte heeft gedaan. 

5. Speciaal onderwijs/ zorg voor een kind

Het kan zijn dat u zelf, of bijvoorbeeld uw kind, speciaal onderwijs of speciale zorg ontvangt. 
In dat geval heeft u met bepaalde overheidsregels te maken.

6. Wijziging van de leefsituatie

Het kan zijn dat u getrouwd/ gescheiden bent, een kind hebt gekregen of dat iemand uit uw 
directe omgeving is overleden. In dat geval heeft u te maken met enkele regels, zoals 
huwelijksaangifte, melding van de geboorte van uw kind en de algemene nabestaandenwet. 

7. De aanschaf/ verkoop van uw woning

Het kan zijn dat u een huis heeft gekocht, of juist heeft verkocht. In dat geval heeft u met een 
aantal regels te maken, zoals het inschakelen van een notaris.

8. De aanvraag van een rijbewijs/ paspoort

Het kan zijn dat u uw rijbewijs heeft gehaald, of een paspoort heeft aangevraagd. In dat geval 
heeft u met enkele regels te maken, zoals het verplicht toevoegen van een (passende) 
kleurenpasfoto en het meenemen van een vorig identificatiebewijs.

9. De aanschaf/ verkoop van een voertuig

Het kan zijn dat u een voertuig heeft aangeschaft, zoals een auto, fiets of boot. In dat geval 
heeft u met enkele regels te maken, zoals het leveren van de juiste identiteitspapieren.

10. Afvalscheiding

Het kan zijn dat u uw afval gescheiden inlevert. U heeft daarbij met regels te maken, zoals het 
tijdstip waarop u uw afval mag klaarzetten/ kunt weggooien en de verschillende bakken/ zakken 
die u daarvoor mag gebruiken.

11. Aanvragen/ stopzetten huurtoeslag/ zorgtoeslag

Het kan zijn dat u een huurtoeslag/ zorgtoeslag heeft aangevraagd of stopgezet. Hierbij heeft u 
te maken met enkele regels zoals de bepaling of u op basis van uw persoonlijke situatie (zoals uw 
inkomen en huishoudsamenstelling) recht heeft op deze toeslag.

12. Kinderopvang

Het kan zijn dat u kinderopvang heeft geregeld voor uw kind(eren), zodat u (en uw partner) uw 
arbeidsparticipatie kan behouden of verhogen. Hierbij heeft u te maken met enkele regels zoals 
de bepaling of u op basis van uw persoonlijke situatie (zoals uw inkomen en burgerlijke staat) 
recht heeft op tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang.

13. Thuiszorg

Het kan zijn dat u zorg bij u thuis heeft ontvangen, zoals kraamzorg, huishoudelijke of 
persoonlijke verzorging. Hierbij heeft u te maken met enkele regels die bepalen of u recht heeft 
op thuiszorg, zoals de aanwezigheid van een gezonde partner.

14. Bouwvergunning

Het kan zijn dat u een bouwvergunning hebt aangevraagd, omdat u bijvoorbeeld een dakkapel of 
een schuur in de tuin wilde bouwen. Hierbij gelden er enkele regels over wat wel en niet 
toegestaan is.

15. Huren/ verhuren

Het kan zijn dat u uw woning heeft gehuurd of verhuurd. Hierbij zijn er enkele regels waarmee u 
te maken heeft gehad), zoals regels met betrekking tot huurbescherming, huurprijzen, 
opzegging, huurverhoging en ontbinding.

16. Rechtsprocedures/ geschillen

Het kan zijn dat u te maken heeft gehad met een rechtsprocedure, omdat een geschil had met 
een ander persoon of bedrijf. Hierbij heeft u te maken met enkele regels, zoals wanneer u recht 
heeft op een advocaat.
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Voorgelegde wetten en regels per doelgroep

Bedrijven
De onderstaande wetten en regels (incl. omschrijving) werden aan de respondenten voorgelegd. De 
respondenten hadden tevens de mogelijkheid om zelf wetten/ regels toe te voegen.

1. Het opstarten\ stoppen van een bedrijf

Het kan zijn dat u met een eigen bedrijf bent begonnen/ gaat stoppen met uw bedrijf. U heeft 
dan met bepaalde overheidsregels te maken, zoals het aanmelden bij de Kamer van 
Koophandel en de Belastingdienst of faillissement aanvragen en uitschrijving aanvragen bij de 
Kamer van Koophandel en de Belastingdienst

2. Het aannemen\ ontslaan van personeel

Het kan zijn dat u personeel heeft aangenomen of moeten ontslaan. Het ontslaan kan zowel 
betrekking hebben op werknemers met een tijdelijk of vast contract, hiervoor gelden enkele 
regels. Bij het aannemen heeft u te maken met regels omtrent het opstellen van een 
arbeidsovereenkomst en het aanmelden van de nieuwe werknemer bij de belastingdienst

3. Invoering van de Btw-verhoging

De Btw is afgelopen jaar verhoogd en dit kan voor uw bedrijf tot verschillende gevolgen 
hebben geleid, zoals het vaststellen van de nieuwe prijzen. Hierbij zijn er enkele regels, zoals 
Btw- en prijsberekening op basis van de leveringsdatum in plaats van de factuur datum.

4. Onroerendezaakbelasting (OZB)

Het kan zijn dat u onroerendezaakbelasting heeft moeten afdragen. Hierbij gelden er enkele 
regels, zoals de bepaling van de WOZ-waarde (WOZ staat voor wet waardering onroerende 
zaken). 

5. De verplichting van energiebesparing

Het kan zijn dat uw bedrijf te maken heeft gehad met verplichte energiebesparing 
maatregelen met betrekking tot uw kantoor/ werkplek. Hierbij heeft u te maken met enkele 
regels, zoals dat u bij nieuwbouw of verbouw rekening dient te houden met het Bouwbesluit 
(er wordt nagegaan of de energieprestatiecoëfficiënt van uw kantoorpand wel goed is).

6. De CBS-enquêtes

Het kan zijn dat uw bedrijf enquêtes van het CBS diende in te vullen. Hierbij gelden enkele 
regels, zoals de verplichting om deel te nemen aan het onderzoek.

7. De aanvraag van parkeervergunningen

Het kan zijn dat u een parkeervergunning heeft aangevraagd voor een bedrijf gerelateerde 
motorvoertuig. Hierbij gelden er enkele regels, zoals het vertonen van een legitimatiebewijs, 
kentekenbewijs, verklaring/ machtiging/ statuten van de werkgever en een uittreksel van het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel.

8. Aangifte doen bij de politie

Het kan voorkomen dat u binnen uw bedrijf te maken heeft gehad met geweld, vandalisme, 
inbraak of andersoortig gedrag van een ander waarvan uw bedrijf, hinder heeft ondervonden. 
In dat geval kan het voorkomen dat u (mondeling of schriftelijk) aangifte heeft gedaan. 

9. Het ontvangen van een boete

Het kan voorkomen dat uw bedrijf de wet heeft overtreden (fraude, milieuvervuiling etc). In 
dat geval ontvangt u vaak een boete, waartegen u bezwaar of beroep kunt aantekenen.

10. Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Het kan zijn dat u te maken heeft gehad met de aanvraag en/of verwerking van een verklaring 
omtrent het gedrag van een (mogelijke) werknemer. Hierbij heeft u te maken met enkele regels, 
zoals het aanvragen van deze verklaring bij Justitie of de gemeente en het opvolgen van de 
screeningsuitkomst. 

11. De aanvraag van omgevingsvergunningen

Het kan zijn dat u in of rondom uw kantoor/ werkplek heeft gebouwd, verbouwd of gerenoveerd. 
Hierbij heeft u wellicht te maken gehad met enkele regels zoals de aanlevering van bijvoorbeeld 
de noodzakelijke bouwtekeningen, sterkteberekeningen en het verkrijgen van een 
milieuvergunning. 

12. De warenwet

Het kan zijn dat uw bedrijf te maken heeft gehad met de Warenwet, aangezien levensmiddelen 
en producten aan bepaalde eisen moeten voldoen. Onder bijbehorende regels vallen niet alleen 
de producten maar ook de grondstoffen, de productie, de plaatsen waar voedsel wordt bereid en 
de verkooppunten. Ook gelden de HACCP regels.

13. De Arbowet

Het kan zijn dat uw bedrijf te maken heeft gehad met de Arbowet, omdat de 
werkomstandigheden van uw werknemers gecontroleerd of gewaarborgd dienden te worden. 
Hierbij gelden er enkele regels, zoals het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie en 
het voorlichten van uw werknemers over mogelijke risico’s.

14. Brandveiligheid

Het kan zijn dat u maatregelen heeft getroffen betreffende brandveiligheid, zoals het 
aanschaffen/ plaatsen van brandmelders, blusmiddelen en het afsluiten van een 
brandverzekering. In dat geval heeft u te maken met enkele regels zoals het opstellen van een 
vluchtplan en het plaatsen van voldoende brandmelders op strategische plekken in uw kantoor/ 
werkplek.

15. Het indienen van een klacht tegen de overheid

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening van een overheidsinstantie 
waarmee uw bedrijf te maken heeft gehad. In dat geval kan het voorkomen dat u een klacht 
heeft ingediend.

16. Toepassen van fiscale regelingen/ subsidieaanvraag

Het kan zijn dat uw bedrijf subsidie heeft aangevraagd, zoals de startersaftrek, aftrek voor 
speur- en ontwikkelingswerk en kleinschaligheidsinvesteringsaftrek of fiscale aftrekposten heeft 
aangesproken (bijvoorbeeld voor sociale werkplaatsen). Hierbij gelden enkele regels, die bepalen 
of u recht heeft op de fiscale regeling/ subsidie

17. Europese verordening voor chemische stoffen (REACH)

Het kan zijn dat uw bedrijf te maken heeft gehad met de REACH, omdat uw bedrijf chemische 
stoffen produceert of importeert. Hierbij heeft uw bedrijf met enkele regels te maken, zoals het 
registreren en evalueren van de chemische stoffen.
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Voorgelegde wetten en regels per doelgroep

Professionals
Per wet/ regel staat aangegeven aan welke specifieke doelgroep(en) (onder de professionals) deze werd 
voorgelegd. De respondenten hadden tevens de mogelijkheid om zelf wetten/ regels toe te voegen.

(Alle doelgroepen) Aangifte doen bij politie

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft gehad met geweld, vandalisme, inbraak of 
andersoortig gedrag van een ander waarvan u persoonlijk, of iemand anders, in de 
beroepsuitoefening hinder heeft ondervonden. In dat geval kan het voorkomen dat u

(Alle doelgroepen) Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Het kan zijn dat u beroepsmatig een verklaring omtrent het gedrag heeft moeten aanvragen, 
om bijvoorbeeld een baan te kunnen krijgen. Hierbij heeft u te maken met enkele regels, zoals 
het aanvragen van deze verklaring bij Justitie of de gemeente. 

(Alle doelgroepen) Privacy/ integriteit

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met begrippen als privacy en integriteit. 
Daarmee wordt bedoeld dat de persoonlijke ruimte van een werknemer gerespecteerd wordt 
(privacy) en dat een werknemer/ werkgever zijn/ haar taken adequaat en zorgvuldig uitoefent, 
met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden en de geldende regels.

(Alle doelgroepen) Arbowet

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Arbowet, omdat de 
werkomstandigheden van uw werknemers gecontroleerd of gewaarborgd dienden te worden. 
Hierbij gelden er enkele regels, zoals het opstellen van een risico-inventarisatie en evaluatie en 
het voorlichten van uw werknemers over mogelijke risico’s.

(Alle doelgroepen) Rechtsprocedures/ geschillen

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met een rechtsprocedure/ geschil, omdat u 
(juridische) onenigheid had met een ander persoon of bedrijf. Hierbij heeft u te maken met 
enkele regels, zoals wanneer u recht heeft op een advocaat.

(Politie) Bevoegdheid om geweld te gebruiken

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de bevoegdheid om geweld te gebruiken. 
De politie is een van de weinige instanties die geweld mag gebruiken. Deze bevoegdheid wordt 
ook het ‘geweldsmonopolie’ genoemd. Het gebruik van geweld door de politie is aan veel 
regels en voorwaarden verbonden. Zo mag er alleen geweld worden gebruikt als er geen 
andere opties zijn. 

(Politie) Machtiging tot binnentreding

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de machtiging tot binnentreding. Dit staat 
niet gelijk aan een huiszoeking. Samengevat bepaalt de wet dat voor het binnentreden van 
een woning dat een schriftelijke machtiging nodig is, tenzij er een onmiddellijke noodzaak voor 
binnentreding is. 

(Politie) Staandehouding/ aanhouding

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met staande houding/ aanhouding. Bij een 
staandehouding wordt de verdachte kort ter plaatse gehouden. Hierbij vraagt de 
opsporingsambtenaar om de identiteitsgegevens zoals NAW-gegevens (naam, adres, 
woonplaats, etc.) van de verdachte om bijvoorbeeld een proces-verbaal te kunnen opmaken.

(Politie) Opsporingsbevoegdheden
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met opsporingsbevoegdheden. Het gaat om 
bevoegdheden aangaande (bijvoorbeeld) de Politiewet, de Wet wapens en munitie, de Opiumwet, 
de Wegenverkeerswet en de Algemene wet op het binnentreden en het Wetboek van 
Strafvordering. Deze bevoegdheden worden geregeld via het Wetboek van Strafvordering.
(Politie)  Reglement Verkeersregels & Verkeerstekens (RVV)
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met het Reglement Verkeersregels & 
Verkeerstekens. De politie heeft vrijstelling van de meeste artikelen uit het RVV. Wettelijk is 
vastgelegd dat de politie in bepaalde gevallen de maximumsnelheid mag overtreden en andere 
vrijstellingen heeft. Wanneer agenten afwijken van de regels moeten zij dit melden aan hun 
leidinggevende. 
(Politie) Wet Politiegegevens (WPG)
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Wet Politiegegevens. Deze wet regelt de 
rechten en de plichten van zowel de politie zelf als die van de burger. De Wpg regelt hoe er met 
de persoonsgegevens van de verdachte dient te worden omgegaan. 
(Onderwijs) Studeren (studiefinanciering)
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de wet op studiefinanciering. 
(Onderwijs) Urennorm
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de urennorm. In de wet Onderwijstijd wordt 
geregeld hoeveel uren een scholier/ student jaarlijks moet krijgen.
(Onderwijs) Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage 
en schoolkosten. Ouders met een laag inkomen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage 
via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
(Onderwijs) Leerplichtwet
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de wet op de leerplicht. Iedereen in 
Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school.
(Onderwijs) Wet medezeggenschap op scholen
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de wet op de medezeggenschap op scholen. 
Deze wet regelt het bestaan van medezeggenschapsraden (MR'en) van scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs in Nederland. 
(Onderwijs) Wet op het Onderwijstoezicht (WOT)
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de wet op het onderwijstoezicht. Deze wet 
regelt de manier waarop in Nederland toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van het onderwijs. 
In de WOT staat dat scholen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van 
het onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht.
(mondeling of schriftelijk) bij de politie aangifte heeft gedaan.
(Onderwijs) Leerlingvolgsysteem
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met het Leerlingvolgsysteem. Via dit systeem 
krijgt de leraar en de schoolleiding (en, bij uitbreiding, de overheid) zicht op de studievoortgang 
van een leerling, maar ook op het niveau van een klas en de school.
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Voorgelegde wetten en regels per doelgroep

Professionals
Per wet/ regel staat aangegeven aan welke specifieke doelgroep(en) (onder de professionals) deze werd 
voorgelegd. De respondenten hadden tevens de mogelijkheid om zelf wetten/ regels toe te voegen.
(Onderwijs) Handelingsplan
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met een Handelingsplan. In dit plan wordt 
opgeschreven wat ouders en school in een bepaalde periode en op welke manier wil bereiken 
met een leerling binnen het onderwijs. 
(Onderwijs) Zorgdocumenten
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met zorgdocumenten. Iedere basisschool 
moet een zorgdocument hebben geformuleerd, dat voldoet aan enkele wettelijke eisen en 
duidelijk beschrijft hoe de zorg voor alle leerlingen binnen de school is gerealiseerd.

(Onderwijs) Urenschrijven

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met uren schrijven. Dit houdt in dat u, 
zelfstandig of binnen een systeem, moet bijhouden hoeveel uur u bezig bent geweest met 
verschillende onderdelen van uw werk.

(Onderwijs) Observatieschema’s

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met observatieschema’s. Via dit schema 
rapporteert een onderwijzer – eventueel in overleg met de leidinggevende, de cliënt of diens 
ouders/verzorgers – hoe een leerling functioneert.

(Onderwijs) Vastleggen oudergesprekken

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met het vastleggen van oudergesprekken. Via 
oudergesprekken overlegt een leerkracht één of enkele keren per jaar over het functioneren 
van een leerling.

(Onderwijs) Schoolexamen (PTA)

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met het schoolexamen (PTA). Het 
Schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het 
deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In het verleden 
heette dit het schoolonderzoek.

(Onderwijs) Registratie zelfwerktaken

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de registratie van zelfwerktaken. In 
dergelijke gevallen mogen leerlingen, onder bepaalde regels, zich de lesstof zelfstandig eigen 
maken.

(Onderwijs) Vastleggen leerling/mentorgesprekken

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met het vastleggen van leerling/ 
mentorgesprekken. In principe geldt op veel scholen dat elke klas een vaste mentor heeft. 
Deze persoon is de belangrijkste persoon op het gebied van de begeleiding. In sommige 
gevallen zijn er regels over het vastleggen van de gesprekken tussen leerling en mentor. 

(Onderwijs) Accreditatie

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met accreditatie. Accreditatie is een vorm van 
kwaliteitsborging in het onderwijs, waarbij het onderwijsinstituut, het onderwijs of de 
faciliteiten onderzocht worden door een (onafhankelijke) accreditatieorganisatie.

(Onderwijs) Commissies (examen-, toets-, en opleidingscommissie)

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met allerlei commissies, zoals de examen-, 
toets- en/ of opleidingscommissie. De bevoegdheden van deze commissies zijn aan allerlei regels 
gebonden.

(Onderwijs) Midterm Audit

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met midterm audits. Veel instellingen/ 
opleidingen houden halverwege het jaar een audit, waarbij een externe commissie toetst of hun 
kwaliteitszorg voor onderwijs op orde is en goede effecten heeft.

(Zorg) BIG-registratie 

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de BIG-registratie. Het register is opgericht 
op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Alleen wie in 
het register is ingeschreven, is door de wet bevoegd deze beschermde titel te voeren.

(Zorg) Leveren van thuiszorg

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met het leveren thuiszorg. Wie thuisverzorging, 
verpleging of huishoudelijke hulp nodig heeft, kan een beroep doen op thuiszorg. Ouderen, 
chronisch zieken of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen voor 
thuiszorg in aanmerking komen.

(Zorg) Parkeervergunning 

Het kan zijn dat u beroepsmatig een parkeervergunning moet aanvragen. 

(Zorg) WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): 

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de WMO. Deze wet regelt het verzoek van 
burgers met een lichamelijke beperking voor bijvoorbeeld huishoudelijke zorg, een rolstoel, 
vervoer en woningaanpassingen.

(Zorg) BOPZ (Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen) 

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de BOPZ, een wet die bedoeld is voor 
mensen die niet opgenomen willen worden en ook voor mensen die niet kunnen aangeven of ze 
willen worden opgenomen. Meestal gaat het om mensen met een psychiatrische aandoening of 
met een verstandelijke handicap. Maar ook om ouderen die bijvoorbeeld dementeren.

(Zorg) WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) 

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de WGBO, een wet die de rechten van een 
patiënt ten opzichte van artsen en andere medische hulpverleners regelt. Het gaat onder andere 
op het recht op informatie, een second opinion en privacy, maar ook om toestemming voor een 
medische behandeling, inzage in het medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten die 
niet zelf kunnen beslissen.
(Zorg en sociale zekerheid) Persoonsgebonden budget (PGB) 
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met het persoonsgebonden budget (PGB). 
Iedereen die door ziekte, ouderdom of een handicap langer dan drie maanden zorg nodig heeft, 
kan een PGB aanvragen. Met een PGB kunnen mensen naar behoefte zorg inkopen, bij wie ze 
maar willen. Dat kan een zorginstelling zijn, maar ook buren, familie of vrienden.
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Voorgelegde wetten en regels per doelgroep
Professionals
Per wet/ regel staat aangegeven aan welke specifieke doelgroep(en) (onder de professionals) deze werd 
voorgelegd. De respondenten hadden tevens de mogelijkheid om zelf wetten/ regels toe te voegen.

(Zorg en sociale zekerheid) AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de AWBZ, een volksverzekering voor 
bijzondere ziektekosten. 

(Sociale zekerheid) Algemene Ouderdomswet (AOW)

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Algemene Ouderdomswet (AOW). De 
AOW regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen dat als algemene basis 
dient voor Nederlandse ouderdomspensioenen. Verzekerd voor de AOW zijn ingezetenen van 
Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. 

(Sociale zekerheid) Algemene kinderbijslagwet

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Algemene kinderbijslagwet. Deze wet 
bepaalt onder andere dat iedereen die in Nederland woont of er in dienstbetrekking werkt, 
recht heeft op kinderbijslag voor de eigen, stief- of pleegkinderen tot 16 jaar die tot zijn 
huishouden behoren of die door hem worden onderhouden. 

(Sociale zekerheid) Wet werk en bijstand (WWB)

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Wet Werk en Bijstand (WWB). Deze 
wet regelt in Nederland de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en bijstand voor mensen die 
weinig of geen ander inkomen hebben en ook weinig of geen vermogen.

(Sociale zekerheid) Wet sociale werkvoorziening (WSW)

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Wet sociale werkvoorziening (WSW). 
Deze wet regelt dat arbeidsgehandicapten die door lichamelijke, verstandelijke of psychische 
beperkingen uitsluitend in staat zijn onder aangepaste omstandigheden arbeid te verrichten, 
kunnen werken op een zo regulier mogelijke en op hun individuele mogelijkheden aangepaste 
arbeidsplek in de sociale werkvoorziening. Volgens het Regeerakkoord 2012 wordt instroom in 
de Wsw in zijn huidige vorm en voorwaarden gestopt met ingang van 1 januari 2014. 
Gemeenten krijgen binnen de kaders van de Participatiewet de ruimte om beschut werk zelf te 
organiseren als voorziening.

(Sociale zekerheid) Algemene nabestaandenwet

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Algemene Nabestaandenwet. Deze 
wet is een volksverzekering, die in bepaalde gevallen na overlijden nabestaanden recht geeft 
op een uitkering. Volgens het Regeerakkoord 2012 wordt per 1 juli 2014 voor nieuwe instroom 
de uitkeringsduur beperkt tot één jaar.

(Belastingdienst) Wet op de loonbelasting 1964

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Wet op de loonbelasting 1964. Deze 
wet regelt in Nederland de loonbelasting die de rijksoverheid in beginsel heft over loon en 
bepaalde uitkeringen. De inhoudingsplichtige houdt de belasting in op het loon of de uitkering 
en draagt deze af aan de Belastingdienst. 

(Belastingdienst) Uitvoeringsregeling loonbelasting

Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de uitvoeringsregeling loonbelasting. 
Deze regeling geeft uitvoering aan de wet op de loonbelasting. 

(UWV) Ziektewet
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de ziektewet. Deze wet regelt dat zieke 
werknemers, in gevallen waarbij de loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever bij ziekte 
niet van toepassing is, recht hebben op een uitkering.
(UWV) Werkloosheidswet (WW)
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de werkloosheidswet. De WW is een wet en 
een werknemersverzekering waarin wordt geregeld dat werkloze werknemers met voldoende 
arbeidsverleden (die voldoen aan de ‘wekeneis’) en beschikbaar zijn voor arbeid een 
werkloosheidsuitkering krijgen.
(UWV) Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, voorheen WAO)
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Wet Werk en Inkomen naar 
arbeidsvermogen. Deze wet geldt sinds 2005 en is de opvolger van de WAO. De wet is een 
werknemersverzekering en regelt een uitkering voor de periode na de wettelijke 
loondoorbetalingstermijn van 104 weken. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld 
door UWV
(UWV) Wet Werk en arbeidsondersteuning voor jonggehandicapten (Wajong)
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de Wet Werk en arbeidsondersteuning voor 
jonggehandicapten (Wajong). De Wajong is een sociale voorziening voor iedereen die ingezetene 
van Nederland is. Wie jonggehandicapt is en om medische of arbeidskundige redenen geen 
perspectief heeft op een gewone baan, ook niet met ondersteuning, heeft recht op een volledige 
Wajong-uitkering. De regeling wordt uitgevoerd door het UWV. 
(UWV) Toeslagenwet
Het kan zijn dat u beroepsmatig te maken heeft met de toeslagenwet. Deze wet wordt uitgevoerd 
door het UWV. De wet vult het inkomen tot het sociaal minimum aan van personen die een WW, 
ZW, WIA, WAO, Wajong, WAZ, Wazo of IOW-uitkering ontvangen. 
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Burgers: overige TRI*M analyses wetten/ regels

Op de volgende slides is de output van de TRI*M analyses te vinden van de wetten/ regels die buiten de top-5 en 
bottom-5 vielen, bij de burgers. Bij deze output staan geen beschrijvingen en conclusies.

Het betreft de volgende wetten/ regels voor de burgers:
- aanvragen/ stopzetten huurtoeslag/ zorgtoeslag (TRI*M-Index van 33)
- huren/ verhuren (TRI*M-Index van 23)
- aangifte doen bij de politie (TRI*M-Index van 23)
- thuiszorg (TRI*M-Index van 21)
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TRI*M TYPOLOGY
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TRI*M GRID
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TRI*M GRID
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TRI*M GRID
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TRI*M TYPOLOGY
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TRI*M GRID
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TRI*M GRID

Segment: Huren/ verhuren - WAVE: Burgers

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
o
o
g

L
a
a
g

HoogLaag

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt 

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

SOURCE: 

23

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
E

x
p
lic

ie
t,
 b

e
w

u
s
t

b
e
la

n
g

Onbewuste impact op Reputatie

Waardering in detail

205



Merkbaar minder regeldruk

© TNS   G5532

TRI*M GRID
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TRI*M TYPOLOGY
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TRI*M GRID
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TRI*M GRID
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TRI*M GRID
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TRI*M TYPOLOGY
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TRI*M GRID
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TRI*M GRID
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TRI*M GRID
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Bedrijven: overige TRI*M analyses wetten/ regels

Op de volgende slides is de output van de TRI*M analyses te vinden van de wetten/ regels die buiten de top-3 en 
bottom-3 vielen, bij de bedrijven. Bij deze output staan geen beschrijvingen en conclusies.

Het betreft de volgende wetten/ regels voor bedrijven:
- Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) (TRI*M-Index 40)
- de Arbowet (TRI*M-Index 38)
- toepassen van fiscale regelingen/ subsidieaanvraag (TRI*M-Index 34)
- de aanvraag van omgevingsvergunningen (TRI*M-Index 23)
- de aanvraag van parkeervergunningen (TRI*M-Index 20)
- de CBS-enquête  (TRI*M-Index 20)
- het aannemen/ ontslaan van personeel (TRI*M-Index 18)
- aangifte doen bij de politie (TRI*M-Index 14)
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TRI*M TYPOLOGY
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TRI*M GRID
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TRI*M GRID
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TRI*M GRID
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TRI*M TYPOLOGY

Segment: De Arbowet - WAVE: Bedrijven
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TRI*M GRID

Segment: De Arbowet - WAVE: Bedrijven

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
o
o
g

L
a
a
g

HoogLaag

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/ regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/ regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/ regel u weinig tijd kost

SOURCE: 

38

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
E

x
p
lic

ie
t,
 b

e
w

u
s
t

b
e
la

n
g

Onbewuste impact op Reputatie

Waardering in detail

221



Merkbaar minder regeldruk

© TNS   G5532

TRI*M GRID
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TRI*M GRID

Segment: De Arbowet - WAVE: Bedrijven
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TRI*M TYPOLOGY

Segment: Toepassen van fiscale regelingen\ subsidieaanvraag - WAVE: Bedrijven
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TRI*M GRID

Segment: Toepassen van fiscale regelingen\ subsidieaanvraag - WAVE: Bedrijven
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TRI*M TYPOLOGY

Segment: De aanvraag van omgevingsvergunningen - WAVE: Bedrijven
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TRI*M TYPOLOGY
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TRI*M TYPOLOGY
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Professionals: overige TRI*M analyses wetten/ regels

Op de volgende slides is de output van de TRI*M analyses te vinden van de wetten/ regels die buiten de top-3 en 
bottom-3 vielen, bij de professionals. Dit zijn tevens uitsluitend wetten/ regels waarvan de basis groot genoeg is om 
betrouwbare resultaten van te kunnen weergeven. Bij deze output staan geen beschrijvingen en conclusies.

Het betreft de volgende wetten/ regels voor bedrijven:
- BIG-registratie (TRI*M-Index 53)
- Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels (RVV) (TRI*M-Index 49)
- rechtsprocedures/ geschillen (TRI*M-Index 46)
- opsporingsbevoegdheden (TRI*M-Index 45)
- de Arbowet (TRI*M-Index 45)
- Wet Politiegegevens (WPG) (TRI*M-Index 44)
- Leerplichtwet (TRI*M-Index 43)
- privacy/ integriteit (TRI*M-Index 41)
- aangifte doen bij de politie (TRI*M-Index 37)
- commissies (examen-, toets-, en opleidingscommissies) (TRI*M-Index 33)
- leerlingvolgsysteem (TRI*M-Index 30)
- Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) (TRI*M-Index 22)
- het persoonsgebonden budget (PGB) (TRI*M-Index 16)
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Segmentatie voor- en tegenstanders: BIG-registratie

TRI*M TYPOLOGY
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Segmentatie voor- en tegenstanders: Reglement 
Verkeertekens en Verkeersregels (RVV)

TRI*M TYPOLOGY
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Segmentatie voor- en tegenstanders: rechtsprocedures/ 
geschillen

TRI*M TYPOLOGY
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Segmentatie voor- en tegenstanders: 
opsporingsbevoegdheden

TRI*M TYPOLOGY

Segment: Opsporingsbevoegdheden - WAVE: Professionals
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C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/ regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/ regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

SOURCE: 

33

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
E

x
p
lic

ie
t,
 b

e
w

u
s
t

b
e
la

n
g

Onbewuste impact op Reputatie

Waardering in detail

288



Merkbaar minder regeldruk

© TNS   G5532

Segmentatie voor- en tegenstanders: leerlingvolgsysteem

TRI*M TYPOLOGY

Segment: Leerlingvolgsysteem - WAVE: Professionals

SOURCE: 

30

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

6%

25%

11%

58%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals
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TRI*M GRID

Segment: Leerlingvolgsysteem - WAVE: Professionals

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
o
o
g

L
a
a
g

HoogLaag

A01

A02

A03

A04

A05
A06

A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/ regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/ regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/ regel u weinig tijd kost

SOURCE: 

30

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
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TRI*M GRID

Segment: Leerlingvolgsysteem - WAVE: Professionals

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
o
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g

L
a
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g

HoogLaag

B01
B02

B03

B04

B05

B06

B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt 

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

SOURCE: 

30

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
E

x
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TRI*M GRID

Segment: Leerlingvolgsysteem - WAVE: Professionals

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
o
o
g

L
a
a
g

HoogLaag

C01
C02

C03

C04

C05

C06

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende 

personeel van de wet/ regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/ regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/ regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/ regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

SOURCE: 

30

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
E

x
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Segmentatie voor- en tegenstanders: Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)

TRI*M TYPOLOGY

Segment: WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): - WAVE: Professionals

SOURCE: 

22

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

5%
18%

5%

72%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals
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TRI*M GRID

Segment: WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): - WAVE: Professionals

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
o
o
g

L
a
a
g

HoogLaag

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/ regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/ regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/ regel u weinig tijd kost

SOURCE: 

22

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
E
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TRI*M GRID

Segment: WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): - WAVE: Professionals

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
o
o
g

L
a
a
g

HoogLaag

B01

B02

B03

B04
B05

B06

B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt 

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

SOURCE: 

22

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
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TRI*M GRID

Segment: WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning): - WAVE: Professionals

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
o
o
g

L
a
a
g

HoogLaag

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende 

personeel van de wet/ regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/ regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/ regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/ regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

SOURCE: 

22

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
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Segmentatie voor- en tegenstanders: het persoonsgebonden 
budget (PGB)

TRI*M TYPOLOGY

Segment: Persoonsgebonden budget (PGB) - WAVE: Professionals

SOURCE: 

16

TRI*M Index

Rejecters Rationals Sympathisers Ambassadors

13%
0%

21%

66%

Sympathisers Ambassadors

Rejecters Rationals
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TRI*M GRID

Segment: Persoonsgebonden budget (PGB) - WAVE: Professionals

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
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HoogLaag

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A

A01. Uw algemene kennis van de wet/regel

A02. Dat de wet/ regel duidelijk is

A03. Dat het doeleinde van de wet/ regel begrijpelijk is

A04. Dat u gelooft dat de wet/regel de problemen zal oplossen

A05. Dat de wet/regel u weinig beperkingen oplegt

A06. Dat de wet/ regel u weinig tijd kost

SOURCE: 

16

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
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TRI*M GRID

Segment: Persoonsgebonden budget (PGB) - WAVE: Professionals

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
o
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g

L
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g

HoogLaag

B01

B02

B03

B04

B05

B06

B

B01. Dat de wet/regel u weinig geld kost

B02. Dat de persoonlijke kosten in verhouding zijn met de publieke behoeften

B03. Dat de wet/regel voldoende eerlijk is

B04. Dat het beleid over de jaren heen consistent is

B05. Dat de wet/regel door de mensen om me heen voldoende wordt 

opgevolgd

B06. Dat de overheid voldoende in staat is om de wet/regel te handhaven

SOURCE: 

16

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
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TRI*M GRID

Segment: Persoonsgebonden budget (PGB) - WAVE: Professionals

Hygienics Motivators

Potentials?/Savers? Hidden Opportunities

H
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HoogLaag

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C

C01. Dat de wet/regel u voldoende oplevert

C02. Dat u op een prettige manier wordt benaderd door het uitvoerende 

personeel van de wet/ regel, als u contact heeft

C03. Dat de procedures van de wet/ regel transparant zijn

C04. Dat de uitvoerende instanties van de wet/regel goed samenwerken

C05. Dat de wet/ regel weinig overbodige bepalingen kent

C06. Dat de wet/ regel voor alle denkbare uitzonderingen extra regels heeft

SOURCE: 

16

TRI*M Index

Prestatie- ver beneden gemiddeld Beneden gemiddeld Gemiddeld Boven gemiddelde Ver boven gemiddeld

Sterkte Zwakte
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Merkbaar minder regeldruk (Burgers) 
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checked by   

 

  

CAWI 
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TNS Company TNS 

Repeating study (if this 
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Name of survey Merkbaar minder regeldruk (Burgers) 

Version 7 

Author(s) Wicher Meinema 

Contact   

Panel   

Duration of questionnaire 0 

Sample size gross: 0 

net: 0 

Sample description   

Quota   

If several countries: indicate 

the countries 

  

If several targets   

Check-in site www.tns-nipo.com 

Comments   

 
 

  



T1 | Introductie: voor alledrie de doelgroepen Text 

 
Dit onderzoek gaat over de actuele situatie rondom wetten en regels. Met de uitkomsten van het 

onderzoek zal worden bepaald in hoeverre bepaalde wetten en regels een functie vervullen. Uw oordeel is 

hierbij erg van belang en wordt zeer gewaardeerd! 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. 
 
We vragen u nadrukkelijk te antwoorden vanuit uw persoonlijke situatie/ ervaring. 
 
 
 
 

Q2 | Weinig of veel regels LeftRightMatrix 

 
Ieder land heeft wetten en regels om het economische en sociale verkeer in goede banen te leiden. 

Sommige mensen willen daarbij het liefst dat de overheid zo weinig mogelijk regelt, andere mensen 

hebben het liefst dat de overheid zo veel mogelijk regelt. Op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 1= 'Ik heb 

het liefst dat de overheid zo weinig mogelijk regelt' en 10= 'Ik heb het liefst dat de overheid zo veel 

mogelijk regelt', waar zou u zichzelf plaatsen? 
 

Ik heb het liefst dat de overheid zo 

weinig mogelijk regelt 
���������� Ik heb het liefst dat de overheid zo 

veel mogelijk regelt 
 
 
 

Q3 | Ervaringen regels: Burgers MultiCoded 

 
Met welke van de onderstaande wetten/ regels heeft u in de afgelopen 2 jaar minimaal 1 ervaring 

opgedaan? 
 
Door met uw pijltje op de onderstaande wetten/ regels te gaan staan, zal er een pop-up venster 

verschijnen met een toelichting van de wet/ regel. 
 

Meerdere antwoorden mogelijk 
 
Random 
 

2 � Wet/ regel 1 
3 � Wet/ regel 2 
4 � Wet/ regel etc.. 
1 � geen van deze *Exclusive *Position fixed 
 � SCREEN OUT 
5 � anders, namelijk... *Open *Position fixed 
 
 
 



ask only for answers Q3 
 

Q4 | Ervarings frequentie met wet/ regel: Burgers Numeric 

max 1000 
 
Kunt u bij benadering aangeven hoe vaak u in de afgelopen 2 jaar ervaringen hebt opgedaan met.... 
 

U kunt per wet/ regel het aantal ervaringen invullen 
 

 
 
 

Scripter notes: De geselecteerde opties (wetten/ regels) van Q3 weergeven met PER optie (wet/ regel) 

een invulhokje erachter waar de respondent het aantal ervaringen kan aangeven. 
 

Client notes: De geselecteerde antwoorden bij Q3 worden in deze vraag ingeladen. De respondent kan 

per wet/ regel invullen hoe vaak hij hiermee te maken heeft gehad. 

 
 

Q22 | Regeldruk Matrix 

 
Sommige mensen vinden dat een bepaalde wet/ regel uit te veel specifieke regels en aspecten bestaat 

(en daardoor bijvoorbeeld te tijdrovend is). Anderen vinden dat een wet/ regel te weinig specifieke regels 

en aspecten omvat om een probleem/ kwestie op te lossen. Hieronder kunt u per wet/ regel uw oordeel 

met betrekking tot dit aspect geven. 
 
Ook al heeft u met een desbetreffende wet/ regel geen eigen ervaring(en) opgedaan, kunt u wellicht wel 

over deze wet een oordeel hebben gevormd. Dit oordeel kan zijn gevormd door informatie vanuit de 

media of omdat kennissen, vrienden, collega's en/of familie er mee te maken hebben gehad. Wanneer u 

GEEN oordeel ten aanzien van de wet/ regel hebt, kunt u de 'weet niet' optie kiezen. 
 

U kunt op een schaal van 1 t/m 10, waarbij 1= 'Deze wet/ regel omvat te weinig specifieke regels/ 

aspecten' en 10= 'Deze wet/ regel omvat te veel specifieke regels/ aspecten', de verschillende wetten/ 

regels beoordelen. 
 
 Deze 

wet/ 

regel 

omva

t te 

weini

g 

specif

ieke 

regels

/ 

aspec

ten 

        Deze 

wet/ 

regel 

omva

t te 

veel 

specif

ieke 

regels

/ 

aspec

ten 

Weet 

niet 

Wet 1 � � � � � � � � � � � 

Wet 2 � � � � � � � � � � � 

Etc � � � � � � � � � � � 
 

Scripter notes: Hier graag ALLE wetten tonen = hetzelfde lijstje als bij Q3 

 
 



Q5 | Voor scripting: Random toewijzing 'DIT KRIJGT DE 

RESPONDENT NIET TE ZIEN' 

Other 

 
Iedere respondent dient block 1 voor max 3 verschillende wetten/ regels in te vullen. 
 
Er dienen maximaal 3 wetten/ regels random aan de respondent toegewezen te worden van zijn 

geselecteerde opties (wetten/ regels) bij Q=3. Wanneer de respondent drie of minder opties (wetten/ 

regels) heeft geselecteerd kunnen (enkel) deze worden geselecteerd en worden uitgevraagd.  
 
De overige geselecteerde opties (wetten/ regels) bij Q3 dienen worden uitgevraagd in Block 2. 
 
De respondent had bij Q3 de mogelijkheid om zelf een wet/ regel in te vullen. Deze 'anders, namelijk' 

alleen in de randomisatie meenemen wanneer de respondent bij Q3 twee of minder opties (wetten) heeft 

geselecteerd. Dus wanneer een respondent drie voor-gecodeerde wetten/regels heeft aangevinkt bij Q3 

dan kan de anders namelijk keuze weggelaten worden in de toewijzing voor dit blok. Dit aangezien deze 

anders, namelijk lastig is voor het verwerken in TRIM. 
  
 
 
 
 

B1 | Drie wetten/ regels die diepgaand worden uitgevraagd Begin block 
 

1  [Random toegewezen wet/regel van geselecteerde opties Q3]2 

[Random toegewezen wet/regel van geselecteerde opties Q3]3 

[Random toegewezen wet/regel van geselecteerde opties Q3] 

 
 

Q6 | TRIM 1: Sympathy SingleCoded 

 
Wat is uw eigen indruk van het totale overheidsbeleid rond [wet/ regelgeving]? 
 

1 � Zeer positief 
2 � Tamelijk positief 
3 � Neutraal 
4 � Tamelijk negatief 
5 � Zeer negatief 
6 � weet niet *Position fixed 
 
 
 

ASK ONLY IF Q6=1,5  
 

Q11 | Verdieping van extreme antwoorden Open 

 
Wat is de reden dat u <<zeer positief OF zeer negatief>> bent?  
 

 
 
 
 
 
 
 

Scripter notes: In de vraagtekst het antwoord op Q6 inladen: of ZEER POSITIEF of ZEER NEGATIEF. 

 
 



Q7 | TRIM 2: Overall reputation SingleCoded 

 
Hoe is volgens u de algemene reputatie van de overheid op het gebied van [wet/ regelgeving]? 
 

1 � Zeer goed 
2 � Goed 
3 � Niet goed maar ook niet slecht 
4 � Slecht 
5 � Zeer slecht 
6 � weet niet *Position fixed 
 
 
 

Q8 | TRIM 3: Succes SingleCoded 

 
Als u terugkijkt naar de afgelopen jaren; wat is uw eigen oordeel over de behaalde resultaten van het 

overheidsbeleid op het gebied van de praktische uitvoering van [wet/ regelgeving]? 
 

1 � Zeer positief 
2 � Tamelijk positief 
3 � Neutraal 
4 � Tamelijk negatief 
5 � Zeer negatief 
6 � weet niet *Position fixed 
 
 
 

Q9 | TRIM 4: Service SingleCoded 

 
Wat is uw oordeel over de kwaliteit op dit moment van het overheidsbeleid op het gebied van de 

praktische uitvoering van [wet/ regelgeving]?  
 

1 � Zeer positief 
2 � Tamelijk positief 
3 � Neutraal 
4 � Tamelijk negatief 
5 � Zeer negatief 
6 � weet niet *Position fixed 
 
 
 

Q10 | TRIM 5: Trust SingleCoded 

 
In hoeverre hebt u vertrouwen in het overheidsbeleid rond << wet/ regelgeving >> op de lange termijn? 
 

1 � Zeer veel vertrouwen 
2 � Tamelijk veel vertrouwen 
3 � Niet veel maar ook niet weinig vertrouwen 
4 � Tamelijk weinig vertrouwen 
5 � Zeer weinig vertrouwen 
6 � weet niet *Position fixed 
 
 
 



Q15 | TRIM: belangvragen Matrix 

 
Er spelen meerdere factoren een rol in het vormen van een oordeel. Wij zijn benieuwd hoe belangrijk de 

volgende aspecten voor uw beoordeling van een wet/ regel zijn. 
 
Random 
 
 Zeer 

belangrijk 
Tamelijk 

belangrijk 
Niet 

belangrijk 

maar ook 

niet 

onbelangrijk 

Tamelijk 

onbelangrijk 
Zeer 

onbelangrijk 
Weet niet 

Uw algemene kennis 

van de wet/regel 
� � � � � � 

Dat de wet/ regel 

duidelijk is 
� � � � � � 

Dat het doeleinde van 

de wet/ regel 

begrijpelijk is 

� � � � � � 

Dat u gelooft dat de 

wet/ regel de 

problemen zal oplossen 

� � � � � � 

Dat de wet/ regel u 

weinig beperkingen 

oplegt 

� � � � � � 

Dat de wet/ regel u 

weinig tijd kost 
� � � � � � 

Dat de wet/ regel u 

weinig geld kost 
� � � � � � 

Dat de persoonlijke 

kosten in verhouding 

zijn met de publieke 

behoeften 

� � � � � � 

Dat de wet/ regel 

voldoende eerlijk is 
� � � � � � 

Dat het beleid over de 

jaren heen consistent 

is 

� � � � � � 

Dat de wet/ regel door 

de mensen om me 

heen voldoende wordt 

opgevolgd 

� � � � � � 

Dat de overheid 

voldoende in staat is 

om de wet/ regel te 

handhaven 

� � � � � � 

Dat de wet/regel u 

voldoende oplevert 
� � � � � � 

Dat u op een prettige 

manier wordt benaderd 

door het uitvoerende 

personeel van de wet/ 

regel, als u contact 

heeft 

� � � � � � 

Dat de procedures van 

de wet/ regel 

transparant zijn 

� � � � � � 

Dat de uitvoerende 

instanties van de wet/ 

regel goed 

samenwerken 

� � � � � � 

Dat de wet/ regel � � � � � � 



weinig overbodige 

bepalingen kent 

Dat de wet/ regel voor 

alle denkbare 

uitzonderingen extra 

regels heeft 

� � � � � � 

 

Scripter notes: Deze Matrix hoeft SLECHTS 1 KEER uitgevraagd te worden. Dus bij wet/ regel 2 en 3 

dient deze matrix achterwege gelaten te worden. 
 

Client notes: Deze matrix wordt slechts 1 keer aan de respondent getoond en uitgevraagd. 

 
 



Q16 | TRIM: oordeelvragen Matrix 

 
Hoe waardeert u [Random toegewezen wet/regel van geselecteerde opties Q3] op de onderstaande 

aspecten? 
 
Random 
 
 Zeer goed Goed Niet goed 

maar ook 

niet slecht 

Slecht Zeer slecht Weet niet 

Uw algemene kennis 

van deze wet/regel 
� � � � � � 

De duidelijkheid van 

deze wet/ regel 
� � � � � � 

De begrijpelijkheid van 

het doeleinde van deze 

wet/ regel 

� � � � � � 

De geloofwaardigheid 

dat deze wet/ regel de 

problemen zal oplossen 

� � � � � � 

De wet/regel legt u 

weinig beperkingen op 
� � � � � � 

De wet/ regel kost u 

weinig tijd 
� � � � � � 

De wet/ regel kost u 

weinig geld 
� � � � � � 

De persoonlijke kosten 

zijn in verhouding met 

de publieke behoeften 

� � � � � � 

De wet/ regel is 

voldoende eerlijk 
� � � � � � 

Het beleid is over de 

jaren heen voldoende 

concistent 

� � � � � � 

De wet/ regel wordt 

door de mensen om 

me heen voldoende 

opgevolgd 

� � � � � � 

De overheid is 

voldoende in staat om 

de wet/ regel te 

handhaven 

� � � � � � 

De wet/regel levert u 

voldoende op 
� � � � � � 

U wordt op een 

prettige manier 

benaderd door het 

uitvoerende personeel 

van de wet/ regel, als 

u contact heeft 

� � � � � � 

De procedures van de 

wet/ regel zijn 

transparant 

� � � � � � 

De uitvoerende 

instanties van de wet/ 

regel werken goed 

samen 

� � � � � � 

De wet/ regel kent 

weinig overbodige 

bepalingen 

� � � � � � 

De wet/ regel heeft 

voor alle denkbare 

� � � � � � 



uitzonderingen extra 

regels 
 
 
 

B1 | Drie wetten/ regels die diepgaand worden uitgevraagd End block 

 
 

B2 | TRIM 1: Sympathy vraag voor de niet geselecteerde opties van 

block 1 

Begin block 

 

1  [alle overgebleven opties van Q3 die wel geselecteerd waren door de respondent (INCLUSIEF 

'ANDERS, NAMELIJK) maar niet zijn behandeld in Block 1] 

 
 

Q13 | TRIM 1: Sympathy SingleCoded 

 
Wat is uw eigen indruk van het totale overheidsbeleid rond [alle overgebleven opties van Q3 die wel 

geselecteerd waren door de respondent maar niet zijn behandeld in Block 1]? 
 

1 � Zeer positief 
2 � Tamelijk positief 
3 � Neutraal 
4 � Tamelijk negatief 
5 � Zeer negatief 
6 � weet niet *Position fixed 
 
 
 

ASK ONLY IF Q13=1,5  
 

Q14 | Verdieping van extreme antwoorden Open 

 
Wat is de reden dat u <<zeer positief OF zeer negatief>> bent?  
 

 
 
 
 
 
 
 

Scripter notes: In de vraagtekst het antwoord op Q13 inladen: of ZEER POSITIEF of ZEER NEGATIEF. 

 
 

B2 | TRIM 1: Sympathy vraag voor de niet geselecteerde opties van 

block 1 

End block 

 
 



Q17 | Mening over de 'GEEN ERVARING' wetten/regels Matrix 

 
Van de onderstaande wetten/ regels hebt u aangegeven dat u hier in de afgelopen 2 jaar geen ervaring 

mee hebt gehad. Het is mogelijk dat u wel een oordeel over deze wetten/ regels hebt gevormd, door 

bijvoorbeeld informatie vanuit de media of omdat mensen uit uw omgeving er mee te maken hebben 

gehad.  
 
Wat is uw eigen indruk van het totale overheidsbeleid rond de volgende wetten/ regels? 
 

Wanneer u het niet weet kunt u de 'weet niet' optie kiezen 
 
 Zeer positief Tamelijk 

positief 
Niet positief 

maar ook 

niet 

negatief 

Tamelijk 

negatief 
Zeer 

negatief 
Weet niet 

[de niet geselecteerde 

opties bij Q3] 
� � � � � � 

 

Scripter notes: Statements zijn: alle niet geselecteerde opties (wetten/ regels) van Q3! 
 

Client notes: In deze vraag worden alle wetten en regels waar de respondent geen ervaring mee heeft, 

uitgevraagd. 

 
 

Q19 | OPEN: Opnieuw invoeren Open 

 
Stel alle wetten/ regels komen te vervallen, welke wetten/ regels zou u opnieuw willen invoeren en 

waarom? 
 

Als u geen specifieke wetten/ regels kan benoemen, geef dan alstublieft aan waar deze wetten/ regels 

over gaan en waarom u dit belangrijk vindt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q20 | OPEN: afschaffen Open 

 
Welke wetten/ regels zou u, als het mogelijk is, vandaag nog afschaffen en waarom? 
 

Als u geen specifiek wetten/ regels kan benoemen, geef dan alstublieft aan waar de wetten/ regels 

betrekking op hebben en waarom deze afgeschaft dienen te worden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Q21 | OPEN: toevoegen Open 

 
Welke wetten/regels zou u willen toevoegen aan de huidige regelgeving? Waarom deze? 
 

Geef alstublieft aan waar de wetten/ regels betrekking op hebben en waarom deze moeten worden 

toegevoegd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

T2 | Outro Text 

 
U bent aan het einde van de vragenlijst gekomen. Dank u vriendelijke voor uw deelname! 
 
 
 
 


