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Bijlage(n) 

1 
 
Geachte heer Van Rijn,  
 
Op 8 juli jl. heeft u ons verzocht advies uit te brengen over het Wetsvoorstel versterking eigen 
kracht. Dit wetsvoorstel beoogt de eigen verantwoordelijkheid van burgers te vergroten, 
wanneer zij niet meer zelfredzaam zijn. Tevens brengt het een belangrijke wijziging aan in het 
regiem en de verantwoordelijkheidsverdeling voor begeleiding, ondersteuning en persoonlijke 
verzorging van burgers met een beperking of met psychische of psychosociale problemen.  
Zij verschuiven van het regime van de AWBZ naar dat van de WMO. De verantwoordelijkheid 
gaat over van het Rijk naar de gemeenten. De wetswijziging heeft implicaties voor de regeldruk 
van met name burgers en professionals. Daarom brengen wij advies uit. Ons advies treft u 
hieronder aan. 
 
Het wetsvoorstel vraagt van burgers en uitvoerenden een forse omslag in denken en manier 
van handelen en werken. Het moet geen automatisme meer zijn dat de overheid voor 
ondersteuning en begeleiding zorgt. Burgers moeten op een andere wijze worden ondersteund 
dan thans vanuit de AWBZ het geval is. Van mensen uit het sociale netwerk van de betrokken 
burger wordt meer verwacht en gevraagd, als behoefte aan ondersteuning en begeleiding 
ontstaat of deze toeneemt. Gemeenten moeten om die reden de ondersteuning op een andere 
manier gaan organiseren.  
 
De kans op een succesvolle omslag in denken en handelen is groter naarmate de nieuwe 
regels voor burgers en professionals beter werkbaar en uitvoerbaar zijn. Dit betekent dat 
onnodige drempels of irritaties in de regels achterwege moeten blijven. Vanuit dit perspectief 
hebben wij de wijzigingen beoordeeld. Wij beoordelen de gevolgen voor de regeldruk aan de 
hand van het volgende toetsingskader:  
1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 
2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder 

belastende alternatieven mogelijk? 
3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 
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In de bijlage bij deze brief zijn onze bevindingen en aanbevelingen opgenomen. Wij lichten er in 
deze brief twee adviespunten uit. 
 
Het wetsvoorstel heeft niet uitdrukkelijk tot doel onnodige regeldruk en bureaucratie weg te 
nemen. De beoogde omslag in denken en handelen van burgers en uitvoerenden vereist dat 
echter wel. Het is op dit moment onduidelijk wat precies de gevolgen van het wetsvoorstel voor 
de regeldruk zijn. Het wetsvoorstel brengt deze gevolgen namelijk alleen kwalitatief in beeld. 
Een kwantitatief beeld ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk of en in hoeverre het wetsvoorstel tot 
minder regeldruk leidt. Evenmin kan worden beoordeeld of en in welke mate het wetsvoorstel 
bijdraagt aan de kabinetsdoelstelling om de regeldruk met netto 2,5 mld. te verminderen.  
 
De kwantificering van de gevolgen voor de regeldruk is des te meer van belang, omdat de 
voorgenomen decentralisatie een wijziging in de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling voor 
het verminderen van regeldruk betekent. Het Rijk wordt met de wetswijziging verantwoordelijk 
voor (de effecten van) het stelsel en de gemeenten voor de (effecten van de) uitvoering en de 
daarmee te bereiken resultaten. Er ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor het 
verminderen van regeldruk. Hoewel deze wijziging nodig is om maatwerk naar de burger 
mogelijk te maken, het brengt wel een risico met zich mee. De decentralisatie leidt enerzijds tot 
minder regeldruk vanuit het Rijk. Anderzijds kan vanuit het perspectief van de burgers en 
uitvoerenden de regeldruk toenemen, indien gemeenten gebruik maken van de beleidsruimte 
die zij door de decentralisatie krijgen. Wordt dit risico werkelijkheid, dan kan dit burgers en 
uitvoerende zeer belemmeren bij het maken van de gevraagde omslag in denken en handelen.  
 
Wij wijzen verder nog op het risico van extra regeldruk en irritatie die het gevolg is van 
verschillen in invulling van de beleidsruimte die gemeenten hebben. Ook hier staat weer voorop 
dat de beleidsruimte het mogelijk maakt om tot maatwerk voor de burger te komen. Dat zal door 
hem positief worden beleefd. Het heeft echter een keerzijde. Dat is het risico dat een burger 
maar moeilijk kan begrijpen dat er verschillen in behandeling door gemeenten zijn in voor - in 
zijn beleving – vergelijkbare situaties. Dat kan het geval zijn wanneer in de praktijk – duidelijke – 
verschillen in aard en omvang van de te bieden ondersteuning en begeleiding optreden.  
 
Wij adviseren u om de effecten voor de regeldruk kw antitatief in beeld te brengen en 
deze bij de oordeelsvorming over het doelbereik van  de wet te betrekken. 
Wij adviseren u om met gemeenten afspraken te maken  over het voorkomen van nieuwe 
regeldruk. Wij adviseren u deze afspraken vorm te g even in een gezamenlijke 
kwantitatieve netto-reductiedoelstelling. 
 
Het tweede adviespunt, dat wij willen benadrukken, betreft de overgangsfase. Met dit 
wetsvoorstel vervallen bestaande aanspraken op de AWBZ-verstrekkingen persoonlijke 
verzorging, begeleiding en het daarbij behorende vervoer en kortdurend verblijf. De invoering 
heeft gevolgen voor een groep van bijna 500.000 burgers1. Uiterlijk 1 jaar na de invoering van 
de wet (dus met ingang van 1 januari 2016) wordt de beëindiging van deze aanspraken 
geëffectueerd. In de overgangsperiode van één jaar (het jaar 2015) kunnen gemeenten bezien 
of en in hoeverre steun vanuit de WMO kan worden geboden. Is deze steun mogelijk, dan 
eindigt de AWBZ-aanspraak eerder, namelijk bij aanvang van de ondersteuning door de 
gemeente vanuit de WMO. Deze overgang van verantwoordelijkheid van zorgkantoren/ 
                                                      
1 Cijfers per 1 -1-2013, blz. 15 van de concept-Memorie van Toelichting op het Wetsvoorstel versterking eigen kracht 
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verzekeraar naar de gemeente kan leiden tot onnodige regeldruk en gevoelens van 
bureaucratie en onzekerheid bij burgers en uitvoerenden. Dit zal onder meer het geval zijn 
wanneer burgers bij de overgang verplicht worden een hernieuwde aanvraag in te dienen.  
En de gemeente daarbij om informatie vraagt die de aanvragers ook al aan het zorgkantoor of 
de verzekeraar hebben geleverd. Burgers zullen ook als regeldruk ervaren als tot een 
hernieuwde indicatiestelling wordt overgegaan, terwijl de in het verleden verrichte 
indicatiestelling meer dan voldoende informatie biedt. Als zij bij de overgang niet weten waar  
ze aan toe zijn zal dit gevoel zich voor de doelgroep van de wet (nog) sterker doen gelden.  
De onzekerheden bij overgang moeten voor hen tot een minimum worden beperkt blijven. 
 
Wij adviseren de risico’s op (ervaren) regeldruk in  de overgangsfase volledig in kaart te 
brengen en - in de toelichting - aan te geven hoe d eze risico’s worden voorkomen.  
Wij adviseren in dit verband: 

• er voor te zorgen dat relevante (dossier)informatie  over burgers door de 
zorgkantoren, verzekeraars en CIZ aan de gemeenten wordt overgedragen;  

• te zorgen voor een initiële overdracht van deze geg evens, informatie en dossiers, 
zodat burgers bij de gemeenten niet opnieuw een aan vraag moeten dienen en 
daarbij reeds bekende informatie opnieuw moeten ver strekken;  

• dat gemeenten de burgers van wie de aanspraak eindi gt, zo nodig, uitnodigt voor 
een gesprek over mogelijke (maatwerk)begeleiding en  ondersteuning;  

• de onzekerheden voor de doelgroep in de overgang na ar de WMO tot een 
minimum te beperken.  

Eindoordeel  
Onze bevindingen geven aan dat het wetsvoorstel en de toelichting de gevolgen voor  
de regeldruk niet kwantitatief in beeld brengen. Het wetsvoorstel bevat bovendien een aantal 
onvolkomenheden, die de regeldruk voor burgers en professionals negatief (kunnen) 
beïnvloeden.  
 
Alles overwegende adviseren wij het wetsvoorstel ni et in te dienen. 
 
 
Hoogachtend, 

 

  

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 
Voorzitter Secretaris 
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Advies Wetsvoorstel versterking eigen kracht 

Algemene adviespunten 

Berekening van de regeldruk  

Het wetsvoorstel heeft niet uitdrukkelijk tot doel onnodige regeldruk en bureaucratie weg te 
nemen. De beoogde omslag in denken en handelen van burgers en uitvoerenden vereist dat 
echter wel. Het is op dit moment onduidelijk wat precies de gevolgen van het wetsvoorstel voor 
de regeldruk zijn. Het wetsvoorstel brengt deze gevolgen alleen kwalitatief in beeld. Een 
kwantitatief beeld ontbreekt. Hierdoor is niet duidelijk of en in hoeverre het wetsvoorstel leidt tot 
minder regeldruk. Evenmin kan worden beoordeeld of en in welke mate het wetsvoorstel 
bijdraagt aan de kabinetsdoelstelling om de regeldruk met netto 2,5 mld. te verminderen.  

 
De kwantificering van de gevolgen voor de regeldruk is des te meer van belang, omdat de 
voorgenomen decentralisatie een wijziging in de bestaande verantwoordelijkheidsverdeling voor 
het verminderen van regeldruk betekent. Het Rijk wordt met de wetswijziging verantwoordelijk 
voor (de effecten van) het stelsel en de gemeenten voor de (effecten van de) uitvoering en de 
daarmee te bereiken resultaten. Er ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor het 
verminderen van regeldruk. Hoewel deze wijziging nodig is om maatwerk naar de burger 
mogelijk te maken, brengt het wel een risico met zich mee. De decentralisatie leidt enerzijds tot 
minder regeldruk vanuit het Rijk. Anderzijds kan vanuit het perspectief van de burgers en 
uitvoerenden de regeldruk toenemen indien gemeenten gebruik maken van de beleidsruimte 
die zij door de decentralisatie krijgen. Wordt dit risico werkelijkheid, dan kan dit burgers en 
uitvoerende zeer belemmeren bij het maken van de gevraagde omslag in denken en handelen.  

Wij wijzen verder nog op het risico van extra regeldruk en irritatie die het gevolg is van 
verschillen in invulling van de beleidsruimte die gemeenten hebben. Ook hier staat weer voorop 
dat de beleidsruimte het mogelijk maakt om tot maatwerk voor de burger te komen. Dat zal door 
hem positief worden beleefd. Het heeft echter een keerzijde. Dat is het risico dat een burger 
maar moeilijk kan begrijpen dat er verschillen in behandeling door gemeenten zijn in voor – in 
zijn beleving – vergelijkbare situaties. Dat kan het geval zijn wanneer in de praktijk – duidelijke – 
verschillen in aard en omvang van de te bieden ondersteuning en begeleiding optreden. 

Wij adviseren u om de effecten voor de regeldruk kw antitatief in beeld te brengen en 
deze bij de oordeelsvorming over het doelbereik van  de wet te betrekken. 

Wij adviseren u om met gemeenten afspraken te maken  over het voorkomen van nieuwe 
regeldruk. Wij adviseren u deze afspraken vorm te g even in een gezamenlijke 
kwantitatieve netto-reductiedoelstelling.  
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Regeldruk als gevolg van verantwoording over en monitoring van uitvoering en resultaten  
 
Het wetsvoorstel bevat voor gemeenten en aanbieders de verplichting om aan burgers, 
gemeenteraad en Rijk (waaronder het Zorginstituut Nederland en de toezichthouder IGZ) 
inzichtelijk te maken welke resultaten zijn geboekt. Het wetsvoorstel kiest voor instrumenten als 
monitoring op basis van indicatoren en evaluatie. Gemeenten en zorgaanbieders dragen zorg 
voor het leveren van de benodigde informatie.  
 
Op lokaal niveau vindt de verantwoording aan de gemeenteraad plaats, en wel over de 
uitvoering van de wet. De gemeenteraad oefent hierop controle uit en kan daartoe – aanvullend 
– informatie- en verantwoordingsverplichtingen aan burgers en bedrijven (aanbieders) 
opleggen. Op Rijksniveau is behoefte aan inzicht in de resultaten die gemeenten en aanbieders 
boeken. De Tweede Kamer wordt over voortgang en resultaten geïnformeerd. Op Rijksniveau 
heeft ook de toezichthouder IGZ behoefte aan deze informatie. 
 
Wij adviseren u de uniformering van de gegevensvera ntwoording zo vorm te geven en in 
te vullen dat met slechts één (beperkte) set van ve rantwoordingsinformatie wordt 
gewerkt, met uniforme en heldere definities, die do or zowel het Rijk (Zorginstituut 
Nederland en de toezichthouder) als de lokale overh eid worden gebruikt . 
 

Specifieke adviespunten  

Regeldruk door mogelijke doublures in medisch beoordelingen en indicatiestellingen  

 
Gemeenten moeten na overgang van de verantwoordelijkheid de behoefte (noodzaak) aan 
ondersteuning en begeleiding van de burger beoordelen. Zo moeten zij onder meer beoordelen 
of deze voortkomt uit medische beperkingen en/of psychische of psychosociale problematiek. 
Dat betekent dat gemeenten moeten kijken naar beperkingen en problematiek, die ook bij de 
aanspraak op de AWBZ-verstrekking(en) zijn onderzocht en beoordeeld. Deze bevindingen en 
het bijbehorende oordeel liggen vast in rapportages over de betreffende burger. De overgang 
naar de gemeenten brengt het risico met zich mee dat deze de betreffende burgers opnieuw 
gaan keuren. Het is in het belang van de beoogde omslag in handelen en denken om onnodige 
medische keuringen en beoordelingen te voorkomen.  
 
Wij adviseren u om in overleg met de gemeenten te b orgen dat onnodige medische 
keuringen en herbeoordelingen worden voorkomen, om deze bron van irritatie en extra 
lasten bij de burger te voorkomen en weg te nemen.  
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Regeldruk in de overgangsfase  

 
Met dit wetsvoorstel vervallen bestaande aanspraken op de AWBZ-verstrekkingen persoonlijke 
verzorging, begeleiding en het daarbij behorende vervoer en kortdurend verblijf. De invoering 
heeft gevolgen voor een groep van bijna 500.000 burgers. Uiterlijk 1 jaar na de invoering van de 
wet (dus met ingang van 1 januari 2016) worden de aanspraken beëindigd. In de 
overgangsperiode van één jaar (het jaar 2015) kunnen gemeenten bezien of en in hoeverre 
steun vanuit de WMO kan worden geboden. Is steun mogelijk, dan eindigt de AWBZ-aanspraak 
eerder, namelijk bij aanvang van de ondersteuning door de gemeente. Deze overgang van 
verantwoordelijkheid van zorgkantoren/ verzekeraar naar de gemeente kan leiden tot onnodige 
regeldruk en gevoelens van bureaucratie en onzekerheid bij burgers en uitvoerenden. Dit zal 
onder meer het geval zijn wanneer burgers bij de overgang verplicht worden een hernieuwde 
aanvraag in te dienen. En de gemeente daarbij om informatie vraagt die de aanvragers ook al 
aan het zorgkantoor of de verzekeraar hebben geleverd. Burgers zullen ook als regeldruk 
ervaren als tot een hernieuwde indicatiestelling wordt overgegaan, terwijl de in het verleden 
verrichte indicatiestelling meer dan voldoende informatie biedt. Als zij bij de overgang niet 
weten waar ze aan toe zijn zal dit gevoel zich voor de doelgroep van de wet (nog) sterker doen 
gelden. De onzekerheden bij overgang moeten voor hen tot een minimum beperkt blijven.  
 
Wij adviseren de risico’s op (ervaren) regeldruk in  de overgangsfase volledig in kaart te 
brengen en - in de toelichting - aan te geven hoe d e risico’s worden voorkomen. Wij 
adviseren in dit verband: 
• er voor te zorgen dat relevante (dossier)informat ie over burgers door de 

zorgkantoren, verzekeraars en CIZ aan de gemeenten  wordt overgedragen;  
• te zorgen voor een initiële overdracht van deze g egevens, informatie en dossiers, 

zodat burgers bij de gemeenten niet opnieuw een aan vraag moeten dienen en 
daarbij reeds bekende informatie opnieuw moeten ver strekken;  

• dat gemeenten de burgers van wie de aanspraak ein digt, zo nodig, uitnodigt voor 
een gesprek over mogelijke (maatwerk)begeleiding en  ondersteuning; 

• de onzekerheden voor de doelgroep in de overgang naar de WMO tot een 
minimum te beperken. 

 

Regeldruk als gevolg van de onderzoeksplicht van gemeenten 

 
Burgers kunnen zich bij de gemeente melden wanneer zij niet meer zelfredzaam zijn.  
De gemeente is dan gehouden de behoefte aan ondersteuning aan een onderzoek te 
onderwerpen. Daarin gaat onder meer gekeken worden naar de persoonskenmerken en 
persoonlijke voorkeuren van de aanvrager. In het onderzoek speelt het “keukentafelgesprek” 
met de burger een zeer belangrijke rol. Dit gesprek biedt de mogelijkheid om naast de 
maatschappelijke ondersteuning ook samenhangende problemen met werk, inkomen en 
onderwijs aan de orde te stellen. Deze integrale benadering biedt een uitgelezen mogelijkheid 
om de kwaliteit en effectiviteit van de gemeentelijke dienstverlening te vergroten en de 
regeldruk voor burgers te verminderen. Afzonderlijke gesprekken over deze andere problemen 
kunnen met deze keukentafelgesprekken achterwege blijven. Dit geldt tevens voor een mogelijk 
noodzakelijke melding ervan bij een ander gemeentelijk loket.  
Bij de onderzoeksplicht moeten gemeenten kijken naar mogelijke inzet van het sociale netwerk 
bij het verlenen van ondersteuning en begeleiding aan de burger. Niet duidelijk is of dat 
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betekent dat het netwerk actief aan het onderzoek moet meewerken, en zo ja, in welke mate. 
De wet en de toelichting besteden hieraan geen aandacht. Daarmee is gegeven dat de invulling 
aan de gemeente wordt overgelaten. Dat betekent dat gemeenten voor de volgende vragen 
komen te staan:  

- Is informatie van de burger over het netwerk voldoende en doorslaggevend? 

- Moet het sociale netwerk actief in het onderzoek worden betrokken, bijvoorbeeld met 
huisbezoeken, telefonisch of schriftelijk contact?  

- Wanneer is actieve betrokkenheid vereist?  
- Betekent dit (extra) regeldruk voor het netwerk? 

Mocht het netwerk actief in het onderzoek betrokken worden, dan vraagt dat de nodige 
zorgvuldigheid bij het benaderen van het netwerk en het contact zelf. Voor het netwerk moet 
volkomen helder zijn wat de aard en reikwijdte van hun “verplichting” tot inzet bij ondersteuning 
en begeleiding is. Onduidelijkheid hierover leidt onvermijdelijk tot irritatie in deze gesprekken en 
daarmee een onnodige toename van de – ook ervaren – regeldruk. Daarmee kan tevens het 
doelbereik van de wet in gevaar komen. 
 
Wij adviseren u om in overleg met de gemeenten er v oor te zorgen dat de voorlichting en 
informatievoorziening over de rol van het sociaal n etwerk volkomen helder maakt de 
aard en reikwijdte van hun “verplichting” tot inzet  bij de begeleiding en ondersteuning.  

Voorkom stapeling van toezicht 

 
Het wetsvoorstel voorziet in uitvoering van toezicht (en handhaving) door de gemeente. De 
gemeente is volgens de toelichting integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering 
van de bij de wet opgedragen taken, de handhaving en het toezicht. Het wetsvoorstel voorziet 
echter ook in activiteiten van de Rijkstoezichthouder, in het bijzonder de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg. Deze wordt belast met het directe toezicht op de aanbieders. Dat betekent 
dat er meerdere toezichthouders zijn met elkaar overlappende taken. Dat schept een risico – 
zeker voor de aanbieders – op extra regeldruk.  
 
Wij adviseren u in de toelichting te onderbouwen wa arom niet kan worden volstaan met 
één toezichthouder en waarom ook nog Rijkstoezicht aangewezen is.   
 
 


