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Geachte heer Van Rijn,  

 

Bij brief van 8 april 2014 ontvingen wij het Uitvoeringsbesluit Wet Jeugd (hierna genoemd  

het Uitvoeringsbesluit) met het verzoek u te adviseren over de gevolgen voor de regeldruk.  

De thans toegezonden versie is een aangepaste versie van het besluit, waarover wij op  

20 december 2013
1
 advies hebben uitgebracht. Onze reactie op deze aangepaste versie treft u 

in deze brief aan.  

 

Beoordelingskader 

Wij beoordelen de gevolgen van het Uitvoeringsbesluit voor de regeldruk aan de hand van  

het kader, dat ook bij de ex-ante toetsing wordt gebruikt:  

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? 

Gelet op de aard van het Besluit richten wij ons op de beantwoording van de 2
e
 en 3

e
 toets-

vraag. 

 

Ontbreken berekening effecten voor de regeldruk 

Ten einde in de besluitvorming een oordeel te kunnen vormen of de regeldruk proportioneel is 

en of er geen minder belastende alternatieven zijn, is inzicht nodig in de verwachte omvang van 

de regeldruk. Wij constateren dat ook de aangepaste versie geen berekening van de gevolgen 

voor de regeldruk van wet en besluit bevat. Daarmee wordt niet voldaan aan de werkwijze van 

het kabinet om de gevolgen voor de regeldruk van dossiers in beeld te brengen voordat 

besluitvorming in de Ministerraad plaatsvindt. Zonder inzicht in deze gevolgen is het bovendien 

niet mogelijk om te beoordelen of en in hoeverre het Besluit een bijdrage levert aan de netto-

reductiedoelstelling van het kabinet en of compensatie van de gevolgen voor de regeldruk aan 

de orde is. Bovendien betekent het dat bij de evaluatie van de wet het niet mogelijk is om 

objectief en betrouwbaar vast te stellen of de doelen in de uitvoeringspraktijk zijn bereikt.  

 

                                                      
1
 Brief aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2013, met kenmerk 

JtH/RvZ/MK/2013/212 (gepubliceerd op www.actal.nl) 



 

 Blad 2/3 

Wij adviseren om de regeldruk van de Jeugdwet en dit Uitvoeringsbesluit voor burgers, 

professionals en bedrijven/organisaties alsnog goed en volledig in beeld te brengen. 

 

Merkbaarheid van de regeldrukvermindering in beeld brengen 

Gezien de aanhoudende berichtenstroom in de media over regeldruk in de (jeugd)zorg is het 

voor het welslagen van de decentralisatie belangrijk dat betrokkenen ook daadwerkelijk gaan 

merken en beleven dat de regeldruk en bureaucratie minder worden. Om een dergelijke aanpak 

te ondersteunen en versterken verdient de inrichting van een “belevingsmonitor” aanbeveling. 

Dit kan door (1) met een nulmeting de ervaren regeldruk onder burgers en professionals in 

beeld te brengen, en (2) als Rijksoverheid samen met lokale overheden de gevolgen van de wet 

en het besluit op deze ervaren regeldruk te monitoren. Met behulp van deze “belevingsmonitor” 

als instrument kunnen Rijk en gemeenten op een transparante manier de ervaren regeldruk in 

de tijd meten en aanpakken. De in de toelichting aangehaalde onderzoeken en monitoren 

kennen een andere invulling dan door ons met de belevingsmonitor is voorgesteld. Deze 

instrumenten zien namelijk kwantificeerbare regeldruk voor burger en professional, echter niet 

op de beleefde regeldruk.  

 

Wij adviseren om in een samenwerking tussen Rijksoverheid en medeoverheden de 

merkbaarheid in de ervaren regeldruk in de jeugdhulp te monitoren met behulp van een 

“belevingsmonitor”. 

 

Minder belastend alternatief voor de wettelijke regeling van toezicht en certificering 

In ons advies d.d. 20 december 2013 met kenmerk JtH/RvZ/MK/2013/212 hebben wij als 

minder belastend alternatief genoemd om toezicht en handhaving aan één toezichthouder op te 

dragen. Wij stellen vast dat in het besluit de regeling van certificering niet is gewijzigd en dat 

ook de overige bepalingen omtrent toezicht en verantwoording niet zijn gewijzigd. Onverkort 

blijft ten principale de vraag of niet volstaan had kunnen worden met het vastleggen van 

voorwaarden in wet- en regelgeving, gecombineerd met uitvoering van toezicht door slechts 

één instantie.  

 

Wij adviseren om toezicht en handhaving door één toezichthouder als minder belastend 

alternatief te overwegen. 
 

Beleids- en verantwoordingsinformatie Rijk 
Het aangepaste Uitvoeringsbesluit voegt een aantal gegevens toe aan de gegevensset, zoals 

vastgelegd in de consultatieversie van het besluit. Het betreft gegevens die door organisaties in 

de jeugdhulp moeten worden geregistreerd en verantwoord. Deze uitbreiding maakt de in ons 

eerdere advies gestelde vraag nog nijpender: hoe verhoudt (de uitbreiding van) de gegevensset 

zich tot de structurele vermindering van de regeldruk met € 5 miljoen die is toegerekend aan de 

veranderingen in de gegevensverantwoording. Ook wordt geen zicht geboden op de eenmalige 

veranderkosten (bijvoorbeeld de ICT-kosten) om aan de voorgestelde “centrale” aanlevering 

aan het CBS te kunnen voldoen. Hierdoor kan niet worden bepaald hoe deze eenmalige 

nalevingskosten zich verhouden tot de structurele gevolgen voor de regeldruk en of ze binnen 

een redelijke termijn kunnen worden terugverdiend.  
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Wij adviseren u om een nadere cijfermatige onderbouwing in de toelichting op het besluit 

op te nemen van de effecten voor de regeldruk als gevolg van (de verandering in) de 

gegevensverantwoording.  

 

Toelichting behoeft enkele wijzigingen 

In hoofdstuk 8 van de toelichting zijn de effecten voor de regeldruk beschreven. Deze 

toelichting behoeft enige aanpassing, omdat zij enkele onjuistheden bevat. Zo vermeldt de 

toelichting dat de kabinetsdoelstelling van € 2,5 mld. de administratieve lasten met betrekking 

tot de Rijksbrede uitvraag betreft. Deze doelstelling ziet echter niet alleen op administratieve 

lasten, maar op de totale regeldruk, dus ook de inhoudelijke nalevingskosten en de 

toezichtlasten. De toelichting vermeldt verder nog dat het CBS de dataset uit de opsomming 

van art. 7.5.3 van het Besluit ook nu al kan uitvragen, dit vanuit haar eigen taak. De omzetting 

van deze (in de praktijk niet gebruikte) mogelijkheid in een wettelijke verplichting tot levering 

door instellingen en aanbieders betekent dat vanaf dat moment regeldruk gaat optreden. De 

conclusie in de toelichting, dat de regeldruk op deze manier – met verplichte levering aan het 

CBS - zoveel mogelijk beperkt blijft, is dus feitelijk onjuist. Ook wordt met deze passage in de 

toelichting de indruk gewekt dat CBS niet zou kunnen worden gezien als Rijk(soverheid), wat 

gezien het rapport "Meten is Weten II" niet juist is.  

 

Wij adviseren u de onjuistheden in de toelichting weg te nemen. 

 

Resumé 

Besluit en toelichting maken onvoldoende duidelijk wat de kwantitatieve gevolgen voor de 

regeldruk zijn. Evenmin besteden zij aandacht aan een eerder geïdentificeerd minder belastend 

alternatief. Verder bevat de toelichting diverse onjuistheden over de kabinetsbrede aanpak om 

de regeldruk in Nederland te verminderen. 

 

Wij adviseren u het besluit en de toelichting niet openbaar te maken, tenzij u rekening 

houdt met bovenstaande adviespunten. 

 

In het vertrouwen u met dit advies van dienst te zijn geweest,  

 

Hoogachtend, 

 

(w.g.)  

      

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


